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Előszó
II. János Pál pápa Mane nobiscum Domine kezdetű enciklikájával az Eukarisztia évének nyilvánította a 2005. évet. Krisztus Urunk szavai, amelyeket a kenyér
és a bor fölött kimondott az utolsó vacsorán, valamint az ő nagy eukarisztikus
beszéde, amelyben testét ételnek, vérét italnak nevezi, önmagát pedig a mennyből
alászállott élő kenyérnek, örökérvényűek. Ám hogy az Úr ezen szavainak értelmezése viharos vitákat váltott ki, arról már meggyőződhettünk, miután alkalmunk
volt kézbe venni Paschasius Radbertus és Ratramnus vitairatát az Úr testéről és
véréről.
A római Katolikus Egyház eukarisztia-tanának kialakulása folyamán további
állomást jelentett a Lanfrancus és Berengár közötti vita, amely élességben messze
felülmúlta az előző két „traktátust”.

—
Lanfrancus esetében a PL 150-ben kiadott szöveget választottam fordításom
alapjául: Beati Lanfranci Cantuarensis Archiepiscopi De Corpore et Sanguine
Domini Adversus Berengarium Turonensem. Lanfrancus párbeszéd formájában
fogalmazza meg vitairatát. Berengár minden állítását Lanfrancus ellenvetése követi. Stílusa nélkülöz minden szépséget és eredetiséget. Sok esetben nem egyéb, mint
szentírási idézetek és az egyházatyák szövegeinek halmaza. (Ezeket az idézeteket
Lanfrancus szövege alapján fordítottam, mert egyébként előfordulhatott volna,
hogy nem világos, hogyan következik az adott idézetből Lanfrancus állítása.)

—
Berengár esetében egyetlen kézirat, illetve annak kritikai kiadása állt a fordító rendelkezésére. Ez az ún. 101. Codex Guelf, a wolfenbütteli Herzog August
Könyvtárban. A kézirat feltehetőleg Matthias Flacius Illyricus (1520-1575)
gnesiolutheránus teológus és egyháztörténet-íróé volt. A Cathalogus testium
veritatis (Az igazság tanúinak jegyzéke) című művében foglalkozik Berengárral.
Feltehetőleg Flacius Illyricus-tól származik az 1R-n olvasható bejegyzés: De sacra
coena domini, praesertim de transsubstantiatione.1 Ennek a bejegyzésnek köszön-

1 Huygens in: Corpus Christianorum LXXXIV,19. Feltehetőleg tőle, de mindenesetre XVI. századi
kéztől származik az oldalak számozása is.
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hető, hogy a kézirat sokáig a De sacra coena (A szent vacsora) címen volt ismeretes, s a kritikai kiadásokban is ezen a címen szerepelt.
Flacius könyveinek többségét 1597-ben, Heinrich-Julius BraunschweigLüneburgi herceg idején a wolfenbütteli könyvtár vásárolta meg.2
Nem sokkal hivatala átvétele után, a legismertebb wolfenbütteli könyvtáros,
Gotthold Efraim Lessing felfedezte a kódexet és tervbe vette annak kiadását. Ezen
tervét közzé is tette 1770-ben: „Berengarius Turonensis: oder Ankündigung eines
wichtigen Werkes desselben, wovon in der Herzoglichen Bibliothek zu Wolfenbüttel
ein Manuscript befindlich, welches bisher völlig unerkannt geblieben.”3 (Tours-i
Berengár: vagyis az ő egyik fontos művének meghirdetése, amelynek egy kézirata
a wolfenbütteli hercegi könyvtárban található, s amely ezidáig teljesen ismeretlen
maradt.)
Lessing írása egykori teológia-professzoránál, Johann August Ernestinél olyan
tetszést aratott, hogy az ennek alapján a teológia doktorává akarta avatni.4
A kézirat kiadása azonban elmaradt. Először a 19. században rendezték sajtó
alá. Az 1834. évi kiadás August Friedrich Vischer és Friedrich Theodor Vischer
redakciója.5
A kézirat eleje elveszett. Ha valaha volt címe, úgy ez a Rescriptum contra
Lanfrannum volt, amint ez a III. válasz (438.sor) szövegéből kitűnik: „hoc contra
Lanfrannum rescripto”.6 Berengár írása újabban 1988-ban (Berengár halálának
-1088- évfordulójára) jelent meg a Corpus Christianorum. Continuatio Mediaeualis
LXXXIV. és LXXXIV. A-köteteként: Beringerius Turonensis. Az előbbi a szöveg
kritikai kiadása R.B.C. Huygens gondozásában és bevezetésével, az utóbbi pedig a
kézirat faximile kiadása Wolfgang Milde előszavával. Ez utóbbi a következőképpen
jellemzi Berengárt: „nem volt a stilisztika kegyeltje… Tagadhatatlan, hogy a körmondatok (periódusok) hosszúsága és a számtalan ismétlés megnehezíti a szöveg
megértését, és próbára teszik az olvasó türelmét.”7 -Nos, ettől az élménytől a fordítónak sem szabad megfosztania az olvasót. Lehet, hogy egy sziszifuszi munkával
felérő simítgatás, csiszolgatás gördülékenyebbé tette volna a fordítást -amelynek
akkor már alig lenne köze Berengár ránk maradt írásának eredeti „stílusához”.
Milde szerint azonban Berengár írása sokkal hitelesebben tükrözi a korai skolasztika stílusát, mint Lanfrancus agyonkorrigált válasza (amelyet mind a mai
napig a Migne-kiadás alapján reprodukálnak). Berengár stílusa polemikus türelmetlenségét és a belső meggyőződése helyes megfogalmazása körüli küzdelmét
2
3
4
5
6
7

vö. uo.
uo. 20.
uo.
uo
vö. Milde, 12.
uo. 30.
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tükrözi.8 Mindössze azzal könnyíthettem az olvasó dolgán, hogy szakaszokra osztottam mind Lanfrancus könyvét, mind Berengár írásait. A fordítás előtt található
áttekintés ezt a felosztást követi.
A szentírási helyeket Berengár esetében épp úgy, mint Lanfrancus-éban a vitairatban szereplő formában fordítottam le, s ahol a kézirat nem adja meg a helyet,
nem terheltem vele a szöveget. Aki Berengárt olvassa, feltehetőleg járatos a Szentírásban, és könnyen megtalálja az utalásokat, hivatkozásokat.
Az egyházatyák helyeit sem tüntettem fel. Az apparátus megnehezítené a szöveg gondozását, kiadását, olvasását. Azon felül patrológiai és patrisztikai szaktudást feltételez a fordítónál annak megállapítása, vajon tényleg mondta-e, és úgy
mondta-e az idézett egyházatya, ahogyan azt Berengár (ill. Lanfrancus) idézi? Jelen fordítás viszont nem patrisztikus értekezés, mindössze szerény próbálkozás annak érdekében, hogy az olvasónak sejtelme legyen arról, milyen viták előzték meg
a Római Katolikus Egyház jelenlegi tanítását az Eukarisztiáról.
Csak kívánni lehet, hogy a két fordítás ne rendítse meg, hanem erősítse az olvasót a legszentebb misztériumba vetett hitében.
Budapesten, 2005-ben az Eukarisztia évében,
Urunk Testének és Vérének ünnepén
A fordító

8 uo.
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Lanfrancus „De corpore et sanguine Domini” c. könyvének kezdete
Lanfrancus képével
(A Bodlein Könyvtárban, 1100 körül)
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Berengár első válasza Lanfrancus-nak
12. oldal, felülről a 16. sor szélén olvasható a „Peswil” név
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Berengár válasza Lanfrancus-nak.
A levél szélén látható a wolfenbütteli könyvtár pecsétje.
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Matthias Flaccius Illyricus
(1520-1575)
Az ő tulajdona volt a Berengár-kézirat.
Feltehetőleg tőle származik a „De sacra caena”-bejegyzés.
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Gotthold Efraim Lessing
(1729-1781)
Ő fedezte fel a wolfenbütteli könyvtárban
Berengár válaszainak kéziratát.
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Bevezetés
Az ún. második eukarisztikus vita
Ezen a néven Lanfrancus (†1089.05.28.) és Tours-i Berengár (†1088 körül)
eukarisztikus vitáját szokás nevezni.9
Amint a név is mutatja, már volt egy első eukarisztikus vita. Ezzel a névvel viszont
Paschasius Radbertus és Ratramnus corbiéi szerzetesek vitáját szokás jelölni.10
Először Paschasius Radbertus írt egy traktátust az Úr testéről és véréről.
Hrabanus Maurus, „praeceptor Germaniae” következőképpen határozza meg a
Tractatust: „Tractatus est unius rei multiplex expositio, eo quod tractat sensum in
multa sentiendi contrectando secum.” (A traktátus egy dolog sokszoros előadása
úgy, hogy az értelmet a különböző egymással viaskodó értelmezésekre irányítja.)11
Paschasius írása feltehetőleg 831/832-ben látott először napvilágot. A következő
álláspontot képviseli benne:
„Igenis Krisztus teste, amelyet megfeszítettek és eltemettek, valóban annak a
testnek a szentsége, amelyet a pap az oltáron Krisztus szavával a Szentlélek által
felszentel. Ezért maga az Úr kiáltja: ’Ez az én testem.’12 Ha képmás, hogyan lehet
valóság? Ugyanis minden képmás valaminek a képmása, és mindig arra vonatkozik, hogy a dolog, amelynek képmása, valódi. …ám ha igazából megnézzük,
joggal nevezzük valóságnak és képmásnak: mivel a valóság képmása vagy képe
(character), amelyet külsőleg tapasztalunk. A valóság pedig, amit erről a titokról
belsőleg helyesen értünk és hiszünk. Ugyanis nem minden képmás árnyék és csalás (falsitas).”13
Paschasius a hagyományból vett csoda-elbeszélésekkel támasztja alá álláspont14
ját. A jelen összefüggésben azért érdekes Paschasius, mert Lanfrancus mint tekintélyre hivatkozik rá, Berengár viszont mint „őrültséget” elveti, s a Paschasius

9
10

11
12
13
14

vö. Rokay Zoltán: Tekintély és ész. In: Teológia XXXV (2001) 3-4. 45.kövv. (A továbbiakban:
Rokay, 2001)
vö. uő.: Az első évezred nyugat-európai keresztény filozófiája. In: Teológia XXXIV (2000) 3-4.
145.kövv. (A továbbiakban: Rokay, 2000); vmint: Paschasius Radbertus, Ratramnus: Az Úr
testéről és véréről (ford. Rokay Zoltán). Kairos, Budapest, 2001. Illetve Rokay Zoltán: A nyugateurópai keresztény “filozófia”. In: Európa és Magyarország Szent István korában. (szerk. Kristó
Gyula és Makk Ferenc. Dél-alföldi századok. 12. Szeged, 2000)
l. Hrabanus Maurus: De universo. Liber V. Cap. V. PL 112,122
l. Paschasius. PL 120,1279
uo. 1278
uo. 1298
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által idézett történeteket az Eukarisztiához és az isteni igazsághoz méltatlannak
tartja.15
Az első (számunkra ismert) reakció Paschasius írására kb. 15 évvel később jelentkezett, úgyszintén egy corbiéi szerzetes, Ratramnus tollából. Ratramnus-ról
keveset tudunk. Feltehetőleg akkor vette át a tanítást az apátsági iskolában, amikor
Pascasius-t megválasztották apátnak. Traktátusát Kopasz Károly rendeletére írta,
amikor ez 843-ban meglátogatta az apátságot.
Ratramnus felhívja a figyelmet a „veritas” (valóság) és a „figura” (képmás) helyes megkülönböztetésére. Az átfogó, fölérendelt fogalom a „mysterium”. A képmás
mindig egy beárnyékolás eredménye, ami a maga részéről, bibliai értelemben Isten
ráhatását jelenti a világra, emberekre, dolgokra (vö. Lk 1,35). Ratramnus szerint a
figura (képmás) bizonyos beárnyékolást jelent azzal a céllal, hogy valamit később
kiemeljünk, nyilvánosságra hozzunk. (Pl. amikor Krisztus önmagát szőlőtőnek, a
tanítványokat pedig szőlővesszőnek nevezi.) A valóság (veritas) viszont a dolog
nyilvánvaló megjelenése, például midőn azt mondjuk: Krisztus a Szűztől született, szenvedett, meghalt és eltemették: „Itt semmit sem árnyékolnak be a leleplező
képmások; valóban a dolog valóságát a természetes szavak jelölése mutatja meg;
nem is szabad itt mást érteni, mint amit mondunk.”16 Az Eukarisztia esetében az
a helyes, ha a kenyeret és a bort valóságnak nevezzük, míg Krisztus teste és vére,
mint misztérium leplezve marad: „Nem nevezhető misztériumnak, amiben valami
nincs elrejtve, valami, ami nincs távol a testi érzékektől, nincs eltakarva valamilyen
kendővel.”17 Majd tovább: „Már nem is lenne misztérium, amiben ne lenne valami
titkos, valami távoli.”18
Ratramnus azonossága sokáig bizonytalan volt (Flacius Illyricus Bertramusnak nevezi). -A Lanfrancus és Berengár közötti vitában azért volt jelentős, mert
feltehetőleg az ő írásáról van szó, amikor a két vitázó „Johannes” (Scotus Eriugena)
írásának elítéléséről és elégetéséről beszél.19
Lanfrancus és Berengár vitájának eszmetörténeti, történelmi, egyháztörténeti és
dogmatikatörténeti háttere
a. A második eukarisztikus vita eszmetörténeti hátterét elsősorban az ún.
dialektikusok és antidialektikusok vitája határozta meg. A karoling reneszánsz
új virágzásnak indította a szabad művészeteket. Ezek közül a dialektika volt leg15 vö. PL 150,413; vmint Beringerius Turoniensis. Rescriptum contra Lanfrannum. CSEL.
Continuatio Medievalis LXXXIV. Tournholti, 1968. Ed. R.B.C. Többek között 42.old. (A továbbiakban: Beringerius)
16 vö. PL 121,129.köv.
17 vö. uo. 131.köv.
18 uo. 132.köv.
19 vö. PL 150,413; Beringerius (I. Rescriptum) 42.köv.
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inkább meghatározó a további viták és traktátusok szempontjából. A dialektika
„tankönyve” elsősorban Arisztotelész Organonja volt, az akkor ismert formában.20
A dialektikusok és antidialektikusok vitájának a lényege a dialektika legitim alkalmazásának a kérdése volt a teológia, főleg a dogmatika területén.21 Nagy Károly
„schola palatinája” fontosságát veszítette, sőt megszűnt, miután feloszlott Nagy
Károly birodalma. Ismét az apátsági iskolák lettek a műveltség hordozói. Ilyenekből került ki Lanfrancus és Berengár. Ezekben az iskolákban oktatták a szabad művészeteket. (Mennyire mondható Lanfrancus „dialektikusnak”, Berengár
pedig „grammatikusnak”, itt nem képezheti fejtegetés tárgyát.)22 Mindenesetre
Lanfrancus Berengár szemére veti a következőt: „a szent tekintélyeket elhagyva
a dialektikához menekülsz.” („Relictis sacris auctoritatibus ad dialecticam fugam
facis.”)23 Berengár a maga részéről a dialektika méltóságával érvel, amelyet ennek
maga Szent Ágoston biztosít: a „művészetek művészetének” nevezve azt.24
b. A kor profán történeti eseményei közül mindenek előtt a normannok terjeszkedésére és Anglia Hódító Vilmos által (1027-1087) 1066-ban bekövetkezett
meghódítására kell emlékeztetni. Ő az angol hagyományok tiszteletben tartása mellett, az Egyházi pozíciókat a kontinensről telepített Egyházi személyekkel
igyekezett betölteni (Szent Anzelm: Monte Casino-Beck-Canterbury; Lanfrancus:
Pavia-Beck-Canterbury), és az Egyházi berendezést a kontinens példájára megszervezni.
A dialektikusok és antidialektikusok vitája, a második eukarisztikus vita, valamint Berengár hányatott élete az alábbi pápák korában ment végbe:25
IX. Leó 		
1049.02.12. - 1054.04.19.
II. Viktor		
1055.04.16. - 1057.07.28.
IX. István		
1057.08.03. - 1058.03.29.
X. Benedek		
1058.04.05. - 1059.01.24.
II. Miklós		
1058.12.06. - 1061.07.27.
II. Sándor		
1061.10.01. - 1073.04.21.
VII. Gergely		
1073.04.22. - 1085.05.25.
Ez az invesztitúra-harc, IV. Henrik (1056-1106) uralkodásának kora; erre
az időszakra esik a „keleti szakadás” (1054); egyházfegyelmi kérdések közül a
20 vö. Rokay 2000,147
21 vö. Rokay 2001.
22 vö. Jean de Montclos: Lanfranc et Berengar. La controverse eucharistique de XIe siècle. Leuven,
1971. 31.
23 PL 150,416
24 Beringerius 85.köv.
25 vö. Hans Kühner. Lexikon der Päpste. Fischer, 1960
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simoniasztikus püspökök újraszentelésének kérdése áll a középpontban. Ekkor kezd megerősödni a bíborosi kollégium és kialakulni a hatás- és feladatköre. (Gondoljunk Petrus Damianira, aki fontos szerepet játszott a dialektikusok és
antidialektikusok vitájában, mindenek előtt azonban a Silva Candida bíboros által
betöltött fontos pozícióra.)26
A második eukarisztikus vita időrendi menete
J. de Montclos megkísérelte rekonstruálni a második eukarisztikus vita és az
azzal kapcsolatos események kronológiáját. Az alábbi időrendet tartja legvalószínűbbnek:27
Első időszak
1050 áprilisában:
római szinódus; IX. Leó elnököl; Berengárt kiközösítik
1050. szeptember: vercelli szinódus; IX. Leó elnököl; Berengárt eretnekké
			nyilvánítják
1050 végén:		
brioni szinódus
1051:		
Berengár pamfletje IX. Leó ellen („pompifex”,
			„pulpifex”)
1051. október 16: párizsi szinódus
1051-1052:		
tours-i szinódus
1053:		
Epistola purgatoria Berengarii contra Almannum
1054:		
tours-i szinódus; Hildebrand elnököl, mint IX. Leó legátusa
1059:		
római szinódus; Confessio Berengarii (DS 690):
			
„sensualiter, non solum sacramento, sed in veritate” (a
			
papok kezükkel érintik és megtörik, a hívők fogukkal
			megőrlik)
Második időszak
1062:		
1059/1060:		
1066 körül:		
1066-1070 között:
1078:		
1078. november 1:

angers-i szinódus
Berengarius: Scriptum contra Synodum
Lanfrancus: De corpore et sanguine Domini
Berengarius: Rescriptum contra Lanfrannum
nagyböjti szinódus Rómában
római szinódus; VII. Gergely elnököl

26 vö. Irven Michael Resnick: Peter Damian’s life and Works. In: Divin Power and Possibility in
St. Peter Damian’s De Divina Omnipotentia. Brill, Leiden, 1992. 7.köv. -vmint H. Halfmann:
Cardinal Humbert. Sein Leben und seine Werke. Göttingen, 1883; Anton Michel: Humbert von
Silva Candida (†1061) bei Gratian. In: Studia Gratiana I-IV. 1936. Bononiae; uő.: Papstwahl
und Königsrecht. Oder: Das Papstwahl -Konkordat von 1053. München. 1953. (48 köv.: IV. Die
moralische Autorschaft Humberts am Wahldekret).
27 vö. J. de Montclos: Lanfranc et Béranger: les origines de la doctrine de la Transsubstantiation.
In: Italia Sacra, 51. Roma, 1993. 324.köv.
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1079:		
nagyböjti szinódus Rómában VII. Gergely elnökletével.
			
Confessio Berengarii (DS 700) „substantialiter”, „veritate
			substantiae”
Montclos mind Lanfrancus De corpore et sanguine Dominijét, mind pedig
Berengár válaszát -Rescriptum, e második időszakban helyezi el. (A ránk maradt
három rescriptum egymáshoz való viszonya bizonytalan.) -Montclos-t, és mindenkit, aki ismeri a vitairatok tartalmát, az a tény indítja erre a datálásra, hogy
feltételezik az 1059. évi római szinóduson aláírt hitvallást (DS 690) -tehát ez lenne
a terminus a quo (vagy post quem), de nem látszanak ismerni az 1079. évi római
nagyböjti szinódust és Berengár ott aláírt hitvallását (DS 700) -ezek szerint ez lenne a terminus ad quem.
A vitairatok tartalma, a vitatkozók álláspontja
Lanfrancus (De corpore et sanguine Domini)28
Nem egészen egyértelmű, hogy Berengár mely írására válaszol Lanfrancus
a De corpore et sanguine Domini című, birtokunkban lévő írásával. Álláspontja
világos: a Paschasius Radbertus és „Johannes Scotus” (azaz Ratramnus) közötti
eukarisztikus vitában az előbbi képviselte a helyes, az Egyház tanításának megfelelő álláspontot. Ezért is ítélte el a vercelli szinódus az utóbbi írását, s ezért is égették
el ezt a könyvet. Lanfrancus a maga oldalán tudja az egyházatyák -különösen Szent
Ambrus-, az Egyház és Umberto Silva Candida tekintélyét, akit Berengár helytelenül nevez „Burgundinak”, mert lotharingiai, s a burgundiak is éppoly kedvesek
Isten előtt, mint bárki más, hiszen Isten nem személyválogató, Silva Candida pedig
művelt és szentéletű férfi, épp úgy, mint IX. Leó pápa, aki őt érsekké szentelte és
bíborossá tette.29 -Ennek a helyes tanításnak a lényege: az átváltoztatás után (post
consecrationem) a kenyér és a bor csak szentség (sacramentum). Szubsztanciájuk
helyébe a megdicsőült Krisztus teste és vére lép valóságban (in veritate), amint
ezt Berengár is megvallotta esküjében (DS 690). Ám Berengár esküszegőnek bizonyult; önmagát Dávidnak, Silva Candida bíborost pedig Góliátnak minősítette,
aki saját kardja -vagyis saját érve által vész el; Berengár továbbra is kitart tanítása
mellett, miszerint a kenyér és a bor szubjektuma a konszekráció után is megmarad.
Ez ellenkezik esküjével, az egyháztanítók és a hívők többségének hitével.
Berengár első válasza:
Berengár kitart azon álláspontja mellett, miszerint Humbertus Góliát, hiszen
saját kardja által vész el, vagyis önmaga érvének lesz az áldozata, mert az általa
-nem pedig az Egyház által előírt esküben akarva, nem akarva állítja a kenyér és
28 vö. PL 150,408.köv., vmint Rokay 2001,51.köv.
29 vö. PL 150,409.
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bor szubjektumának jelenlétét. -Hogy a többség mit állít, az nem lehet mérvadó,
hiszen Szent Ciprián püspök idején is alig voltak igazhívő püspökök. -Humbertus-t
és IX. Leó pápát nem tekinti szentnek, mivel őt, Berengárt börtönbe vetették és elítélték anélkül, hogy kihallgatták volna. Johannes Scotus (Ratramnus) könyvét is
azért ítélték el és égették el, mert kellő figyelem nélkül olvasták. Paschasius állítása
helytelen: nem lehet valaminek szubjektuma az, amivé változik (Krisztus testének
és vérének szubjektuma, Krisztus testének és vérének részecskéje). Nem Berengár,
hanem Lanfrancus vét a dialektika szabálya ellen, hiszen két partikuláris állításból
(„a kenyér és a bor csak szentség”; „a kenyér és a bor csak Krisztus teste és vére”)
semmilyen következtetés nem származik. -Lanfrancus azon vádjára, hogy a szent
tekintélyeket elhagyva a dialektikához menekül, Berengár Szent Ágostonra hivatkozva védekezik (amint fent említettük), aki a dialektikát mint az értelem művészetét nagyra becsüli, hiszen ezáltal vagyunk hasonlóak Istenhez.
Berengár második válasza:
Ebben az írásában Berengár Szent Ambrusnak A szentségekről (De mysteriis)
írt könyvét elemzi, s kimutatja, mennyire megegyezik álláspontja Szent Ambruséval, ami a „sacramentum”-ot, az átváltoztatást és a kenyér és bor szubjektumának
fennmaradásáról a konszekráció után illeti. Berengár a mise szövegét is idézi, ahol
a pap a konszekráció után az „ezt a szent kenyeret” szavakat kimondja, s az eukarisztiát (az ambrozián) liturgia „vér nélküli áldozatnak” mondja. Berengár hivatkozik Szent Ágostonnak A képzetlenek hitre nevelése c. írására. -Ha a kenyér és a bor,
mint Melkizedek áldozata, nem maradna fenn, nem lenne igaz, hogy az Egyház
szentségei régebbiek, mint a zsidóké.
Berengár harmadik válasza:
Berengár Szent Ágostonra hivatkozik, aki elmondja, hogy akik test szerint
gondolkodnak, úgy vélik, Krisztus testéből kellene darabokat leszakítani, amint ezt
a mészárszékben, a piacon teszik. -Lanfrancus félreérti Szent Ágostont, amikor az
ószövetségi választott népet a keresztények előképének nevezi: „ott előkép, itt valóság; ott árnyék, itt test”, és ezt alaptalanul alkalmazza az eukarisztiára. -Lanfrancus
úgy jár el, mint a tanuló, amikor a „csak” közbevetésre (interiectio) azt mondja:
„csak közbevetés”. -Szent Jeromosra hivatkozva mondja, hogy kétféleképpen kell
értenünk Krisztus testét: egyrészt úgy, mint amit táplálékul ad, másrészt, amelyet
megfeszítettek. -Szent Ambrusra is hivatkozik, aki a Zsidókhoz írt levél kommentárjában kiemeli Krisztus áldozatának egyetlen voltát. -A „megszentelő szubsztanciát” úgy kell érteni, mint Krisztus testét a szentségben (amint a pápa is jelen van a
bíborosok tekintélyében). Végül a miseszövegek segítségével támasztja alá állítását,
miszerint a kenyér és a bor szubjektuma nem semmisül meg a konszekráció által.
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-A Silva Candida bíboros által előírt esküszöveg csak annyiban nem ellenkezik a
próféták, apostolok és Krisztus tanításával, amennyiben azt (kezével érinteni, megtörni és fogával megőrölni) a szentségre (sacramentum) vonatkoztatjuk.
Silva Candida Humbertus bíboros (†1061.05.05.) szerepe a második eukarisztikus
vitában
Közismert Humbertus Silva Candida szerepe Berengár hitvallásának megfogalmazása körül (vö. DS 690). Amikor Berengár válaszában (rescriptum) „Burgundiról”, a „te Burgundidról” beszél, ez mint tudjuk Silva Candidára vonatkozik,
akiről Lanfrancus azt tarja, hogy vele egy nézetet vall. Lanfrancus rendre utasítja és
kijavítja Berengárt, hogy Humbertus nem burgundiai, hanem lotharingiai. Burgundiai őrgróf volt viszont II. Miklós pápa, akinek teljes bizalmát élvezte Humbertus
oly mértékben, hogy a pápa rábízta egy ilyen fontos hitvallás megfogalmazását.
Nem csak a franciák burgundiaiakkal szembeni ellenszenve jut kifejezésre ebben a
lekicsinylő minősítésben, hanem feltehetőleg egyes körök „fenntartásai” a reformpápák intézkedéseit és általában véve ügyvitelét illetőleg.
Van azonban Silva Candida bíborosnak más kapcsolódása is Berengárhoz, vagy
legalábbis Berengár ügyéhez. Ez utóbbi egyik név szerint ismert követője az eukarisztia-tanban, Eusebius Bruno angers-i püspök 1047-1081-ig, akit Berengárral
együtt elítélték, egyik legnagyobb közös ellenségük, Theotwuin liège-i püspök
kezdeményezésére, aki eretneknek nyilvánította őket. Eusebius Brunónak nem ez
volt az első összetűzése a Szentszékkel. 1049-ben IX. Leó pápa simónia gyanújával
felfüggesztette.30
Ezt követte Gottfried Anjou gróf ügye Gervasius Le Mans-i püspökkel. A római Szentszék védelmébe vette a gróf által bebörtönzött püspököt, míg Eusebius
Bruno a gróf pártjára állt. Azonban az eukarisztikus vitában elfoglalt álláspontja
jelentette ebben a feszült helyzetben a csúcspontot. A már említett liège-i püspök
méltatlankodó levélben fordul a francia királyhoz, amelyben kiemeli, hogy az a
veszély fenyeget, hogy Berengár és Eusebius eretneksége nemsokára a német területre is kiterjed.31 -Eusebius maga, egyik ellenfelének azt írja, hogy a római Szentszék magatartása ebben a kérdésben, és eljárása a vercelli zsinaton értelmetlen és
megfontolatlan.32 Mi több, 1062-ben az angers-i szinóduson, amelyen kimondottan Berengár-ellenes hangulat uralkodott, nyíltan Berengár mellett szállt síkra.33
30 vö. K. Francke: Zur Charakteristik des Cardinals Humbert von Silva Candida. In: Neues Archiv
der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichte. Bd. VII. 1881. 614-619.old. (továbbiakban:
Francke) 615.
31 uo. 616.
32 uo.
33 uo.
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Annál feltűnőbb, hogy Eusebius Bruno ezután hirtelen fordulatot mutat.
Ezidőtájt Berengárnak kivált egy Gottfried nevű angers-i klerikus volt terhére, aki
szerint Szent Ambrus De Mysteriis (Sacramentis), a Berengár-féle álláspont egyik
fő támasza (Berengár értelmezésében!), ellentmond az evangéliumnak.34 Berengár
nyilvános vitát óhajtott vezetni ezzel a klerikussal, s Eusebius Brunohoz, mint illetékes elöljáróhoz fordul engedélyért a disputáció megtartásához. Eusebius kifejezi gyanúját, vajon Berengár az igazság szeretetéből, vagy hiúságból óhajt vitatkozni? Egyébként az ügyet három szinódus tárgyalta az ő egyháztartományában
egy pedig Rómában, s így az ügyet elintézettnek kell tekinteni. Ezt a „pálfordulást” K. Francke Silva Candida bíborosnak tudja be. Ezt alátámasztandó közli a
bíboros egy levelét Eusebius Bruno püspökhöz, amelyen említi Gervasius püspök
bebörtönzését (1047) és a vercelli szinódust (1059.09.01. -vö. „libellum Johannis
Scoti” említése). A levél sérelmezi Eusebius Bruno eljárását, hogy önkényesen intézkedett és foglalt állást Berengár és Gervasius ügyében (Quisquis secus fecerit,
anathema erit).35 -Ebben nem volt szükséges a Szentszéktől („a nobis”) kikérni
a keresztény konstitúciók és törvények dekrétumait, hiszen ezek nyilván kitűnnek az evangéliumi és az apostoli tanításból.36 -Humbertus bíboros visszautasítja
Eusebius azon vádját is, miszerint a pápa valaha is újra szentelt volna akár papot is,
hát még püspököt („absit ipsum dominum nostrum papam aliquando conatum,
ut reordinasset saltem hostiarium, nedum episcopum”).37 -Ezzel Berengár vádját
is visszautasítja, amelyet I. Rescriptumában felhoz IX. Leó és Humbertus ellen
(„reordinare episcopos et presbiteros… ad voluntatem eorum, qui Romae fuerunt,
maxime Humberti illius tui, …reordinavit episcopum Redonensem…”)38 -S egyébként sem kellett volna a Szentszék ellen a tanulatlanok között vitatkozni („inter
indoctos disputare”).39 Ha Eusebius tudatában lett volna, hogy az Úr, aki őt Egyházában előléptette, Egyházát nem a szofisták vagy arisztoteliánusok által alapította
és terjesztette el a nemzetek között („non per sophystas seu aristotelicos”), hanem
az egyszerűek és műveletlenek által („per simplices et idiotas”), nem hárított volna magára annyi megrázkódtatást az Egyház kebelében. „Ám hogy a beszéd kissé
visszakanyarodjon hozzád: a mi pápa urunk annál inkább hervadozik miattad, mi-

34
35
36
37

uo. és köv.
uo. 615.
uo.
uo. “hostiarius” -hostia=áldozat; “ostiarius”=ajtónálló. Az alsóbb rendek legalacsonyabb fokozata.
38 Beringerius 45.köv. -Az igazság mégis az, hogy Humbertus eredetileg azt az álláspontot képviselte, miszerint a simoniakus szentelések érvénytelenek (vö. Hubert Jedin: Handbuch der
Kirchengeschichte III/1. 413.old.)
39 Francke 615.

– 18 –

nél élénkebben figyel az evangéliumi mondásra: Ha a só ízét veszti, mivel sózzák
meg? Nem való már másra, mint hogy kidobják, az emberek pedig eltapossák.”40
Az utóbbi megfogalmazás Lanfrancus-éra emlékeztet Berengár elleni írásában, aki műveletlenséget vet szemére: „Inkább akarok a tömeggel paraszt és műveletlen katolikus lenni, mint veled művelt és finom eretnek” („rusticus et idiota
catholicus”).41
Mivel 1052-ben Humbertus-t Regensburgban találjuk a pápa kíséretében,
1053 márciusában Ravennában, júniusban Alsó-Itáliában, 1054-ben viszont már
Konstantinápolyba indul, hogy történelmi küldetésének eleget tegyen, így Francke
az 1051. évet tartja a levél legvalószínűbb keltezési idejének.42
Az Eusebius Brunohoz intézett levél csak alátámasztja Silva Candida bíboros
tájékozottságát a Berengár körüli eseményeket illetőleg, valamint befolyásos voltát
a pápánál. Ugyanakkor érthetővé teszik Berengárnak éppen innen származó ellenszenvét, amely őt arra indítja, hogy elmarasztalja, s lekicsinylően „a te Burgundid”nak (Burgundus tuus) nevezze.
Hildebrand (1073-1085) szerepe a második eukarisztikus vitában
Berengár második hitvallását 1079.02.11-én (római nagyböjti zsinat) nem más
fogalmazta meg, mint VII. Gergely, Hildebrand, a reformintézkedéseiről legismertebb pápa (vö. DS 700).
Hildebrandnak már előzőleg is voltak kapcsolatai Berengárral, és szerepet
is játszott a második eukarisztikus vitában. Maga Berengár számol be erről első
Lanfrancus-nak írt válaszában (Rescriptum I.). Elmondja, hogy Hildebrand, mint
IX. Leó legátusa „mindenfelől odahozatta a könyveket, hogy azok tekintélyéből elegendő bizonyítékot hozzon elő az Eukarisztiáról.”43 Mivel a továbbiakban Berengár
a tours-i zsinattal (szinódussal 1054?) összefüggésben beszél Hildebrandról, feltehetőleg ide hozatta az említett könyveket. Mindenesetre Hildebrand körültekintőnek bizonyult, s azt akarta, hogy a tekintélyek, ne pedig az indulatok döntsenek.
-Őt Berengár legalkalmasabbnak tartja, hogy „teljes méltósággal feleljen erre a kérdésre, …miután a tours-i zsinaton meggyőződött afelől, hogy mi az igazság, amiről
korábban csak kevesen tudtak, felfedte mindenkinek, akiket megtévesztett volna
az az írás. Leó pápa (nem pedig Viktor) idején Hildebrand a római Egyház megbízásából Egyházi ügyekben fáradozott Tours-ban, hogy az apostoli utódok helyeit
betöltse. Neki eleget tettem, amire eddig nem volt lehetőségem: hogy meghallgasson aki csak akart a prófétáról, apostolról, az evangélistáról, és Ambrus, Ágoston,
40
41
42
43

uo.
PL 150,414
vö. Francke 612; A. Michel: Humbert und Kerullarios 2 kötet. Paderborn, 1924/30.
Beringerius (I. Rescriptum) 53.
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Jeromos hiteles írásairól.”44 -Hildebrand tours-i küldetése feltehetőleg összefügg a
simónia vádja alapján felfüggesztett püspökök székeinek betöltésével. Ez a probléma még sokáig fogja magát éreztetni. Mindenesetre Berengár kezében tarthatta
a szent szerzők könyveit, s ezekből védekezhetett. De nem csak neki, a jelenlévő
püspököknek is rendelkezésére kellett ezeket bocsátani: „Miután Hildebrand megtudta, hogy mi az igazság, rábeszélt, hogy forduljak Leó pápához, akinek tekintélye
el fogja nyomni a gőgösök irigységét és az alkalmatlanok tolakodását… az egybegyűlt püspököknek, amennyiben hosszabban akarnak tárgyalni az eukarisztiáról, megjelölt helyekkel adassanak kezükbe könyvek, amelyeknek sokaságát maga
Hildebrand hozatta oda mindenfelől.”45
Ebből kitűnik: Hildebrand mindkét félnek lehetővé akarja tenni a tekintélyek
segítségével történő érvelést. Látszik, hogy az ügyben nem pusztán fegyelmi, hanem teológiai kérdést is lát. A könyvekben kijelölt helyek rendszerező teológiai
tevékenység irányába mutatnak. A tekintélyek e rendszeres egymás mellé állítása eszünkbe juttatja Petrus Lombardus szentenciáit és Abelard sic et nonját. Ez
egyben arra a kérdésre is választ ad, mi lehet az ész szerepe a tekintélyek mellett
egy teológiai vitában a dialektikusok és antidialektikusok egymással való szembesülése korában és egyáltalán. -Hildebrand annak lehetőségét is latolgatja, hogy
nem kerül sor „disputációra”, vagy „kihallgatásra”, hanem megelégednek válasszal
a válasz tárgyalása nélkül: „Olykor ugyanis írásban és nem szóbeli vélemény útján
szokás szembesülni az ellenfelekkel.”46 -Hildebrand ezután más ügyek intézéséhez
fordult, amelyek végett a római Egyháztól jött.47 Ezek feltehetőleg a már említett
püspöki székek betöltése. Ezután indulni készültek Rómába. Ez volt Hildebrand
felszólítása, amelynek Berengár kész volt eleget tenni. Szemlátomást meggyőzte
őt Hildebrand tapasztalható jószándéka és hiteles magatartása, amely nem utolsósorban a helyzet és résztvevők ismeretéből származott. Tours-i tartózkodása folyamán volt alkalma tájékozódni. -Éppen indulni készültek, amikor meghalt IX. Leó
pápa. Hildebranddal Rómába érve már II. Miklós volt a pápa -Burgundi Gerhard.
Ő távolról sem részesítette szívélyes fogadtatásban Berengárt, s ennek panaszára
mindössze annyit válaszolt, hogy ezt a dolgot vitassa meg Hildebranddal.48
Hildebrand mint VII. Gergely pápa is élénk kapcsolatot tartott fenn Tours-ral
és Angers-vel, s a méltatlankodó Berengár ügyét is le akarta zárni. Az előzőről tanúskodik VII. Gergely Registerének X. levele Tours papságához és népéhez (clero
et populo Turonensi), amelyben elmondja, hogy érseküket törvénytelen vádak
alapján függesztették fel. Ügyét Sándor pápa jelenlétében megvitatták, s mint ár44
45
46
47
48

uo. 52.
uo. 53.
uo.
uo. 54.
uo. 67.
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tatlant visszahelyezték püspöki és papi szolgálatába. (Lehet, hogy ez is azon ügyek
közé tartozott, amelyek intézése végett Berengár tanúsága szerint Hildebrand
Tours-ban tartózkodott.)49
1078 májusában VII. Gergely ezt írja Cluny-i Hugónak: „Hogy miként vélekedünk (quid nobis videatur) Berengárról, akiről írtál, vagy hogyan fogunk felőle
dönteni, azt jelenteni fogják neked a testvérek, akiket visszaküldünk hozzád a fent
említett bíborossal” (Richardus bíborosról van szó).50
VII. Gergely Berengárt Rómába idézte. A második hitvallás az 1079.02.11-i dátumot viseli. Ez a római nagyböjti szinóduson történt. A hitvallás megfogalmazása
egészen más, mint a Humbertus által aláiratotté volt. A „sensualiter” kifejezést itt
nem találjuk, helyette az „in proprietate naturae et veritate substantiae”-t olvassuk.
(DS 700)
Berengár ezúttal is vegyes érzelmekkel ment Rómába (rossz tapasztalatai alapján). Böjttel és imádsággal készült az istenítéletre, amelynek kész lett volna magát
alávetni, amelyet azonban épp II. Sándor pápa tiltott be újból (DS 695).51 Berengár
követői isteni jelnek tekintették pisai Landulf 1079.10.25-én, és páduai Ulrik 1080ban bekövetkezett hirtelen halálát.52 E két püspök Berengár véleménye szerint jelentős befolyást gyakorolt VII. Gergelyre.53
1079-ből származik VII. Gergely alábbi levele: „Mindenkinek tudtul adjuk,
hogy a Mindenható Atyaisten, a Fiú és a Szentlélek és Szent Péter és Pál apostolok tekintélyével mindenkit anatémával sújtunk, aki a Római Egyház fiával,
Berengárral szemben bármilyen jogtalanságot merészel elkövetni, akár személyét,
akár birtokát illetőleg, vagy aki őt eretneknek nevezné. Akit miután hosszabb ideig
nálunk tartózkodott -ameddig akartuk, elbocsátjuk otthonába, s vele együtt a mi
bizalmasunkat, név szerint Fulcót.”54
Ez a „kísérőlevél” és az a tény, hogy VII. Gergely hosszabb ideig magánál tartotta Berengárt, azt látszanak bizonyítani, hogy az általa régóta ismert Berengárt meg
akarta védeni az ellene áskálódó ellenfelekkel szemben, miután őelőtte Rómában
esküt tett. Ezzel is kiemelte, hogy az ügy kinek a hatáskörébe tartozik, s hogy nem
az áskálódások és zúgolódás a döntő a dologban, hanem a saját személyes meggyőződése Berengár igazhívő voltáról. -Birtokában vagyunk egy levélnek, amelyet
VII. Gergely a tours-i érseknek és az angers-i püspöknek írt 1080-ban: „Gergely
püspök, Isten szolgáinak szolgája, Rudolfnak, a tours-iak érsekének, és Eusebiusnak, Angers püspökének: üdvözlet és apostoli áldás: azt hallottuk, testvérek, hogy
49
50
51
52
53
54

uo. 52.
PL 148,506.
vö. Rokay 2001,55.
uo.
uo.
PL 148,689; XLI; Mansi, Concil. XX,621.
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egy angers-i hivatalnok egyesek ellenszenve által, akik ellenségesen viszonyulnak
szeretett Berngárunkhoz, gyűlöletre lobbant ellene. Ezért elrendelem testvérségeteknek, valamint ennek a hivatalnoknak, parancsoljátok meg ennek a hivatalnoknak a mi részünkről, hogy ne merje zaklatni a fent nevezett férfiút. De nem csak
ezt: hanem parancsolván megparancsoljuk Szent Péter és Pál apostol tekintélyével,
az ő ügyeinek ellenségei és zavarkeltői ellen elrendelem, hogy segítséget nyújtsatok
neki mintegy a mi részünkről. Legyetek üdvözölve, és semmi esetre ne vessétek
meg, amit parancsolok.”55
Ez a dokumentum is mutatja (amennyiben hiteles), mennyire különbséget tudott tenni VII. Gergely az Egyház tanítását és fegyelmét illető kérdések és a személyi érdekekből, ellenségeskedésből származó áskálódásból fakadó feljelentések,
zaklatások, rágalmak között. Mindkettő intézését fenntartotta magának, s mindkét
esetben megkövetelte alárendeltjeitől, hogy alávessék magukat a Szentszék akaratának. Így egyikük sem érezhette magát fölényben, és nem éreztethette fölényét
a másikkal szemben. Egyébként is: Roma locuta, causa finita! Ezért ragaszkodott
hozzá, hogy egy újrafogalmazott esküt tegyen le Berengár, de ezt az ő kezébe, s így
ne lehessen vele szemben más, korábbi félreértésekre és sérelmekre hivatkozni.56
A második eukarisztikus vita filozófia- és dogmatörténeti jelentősége
Egyiket sem szabad túlbecsülni. Ezt a filozófiatörténet soha nem is tette, hiszen
van rá példa, hogy filozófiatörténet-könyvek meg sem említik, vagy néhány sorban „elintézik”. Azonban valamiféle filozófiatörténeti jelentősége mégis csak van.
Elsősorban (ahogyan a szöveg és a bevezetés mutatja) a dialektika és általában a
filozófia legitim alkalmazásának kérdésében van a katolikus dogmák megfogalmazását és értelmezését illetőleg. Ez és az egész dialektikus-antidialektikus vita
döntően befolyásolta a későbbi nyugat-európai teológiát és filozófiatörténeteket.
Nem lehet úgy filozófiatörténetet írni és tanítani, hogy évszázadokat figyelmen kívül hagyunk, különösen, ha ezek azt hozták magukkal, hogy a „szellem” élesedett,
a megfogalmazások pontosultak, köszönve annak az edzésnek, amelyet például
olyan viták hoztak magukkal, mint a második eukarisztikus vita, melynek folyamán a résztvevők megtanulták a hajszálfinom megkülönböztetéseket.
A dogmatikában, az eukarisztia-tanban ez a vita kritikus reflexiót jelent az előző
(Paschasius és Ratramnus közötti) ilyen tartalmú vitára, valamint a patrisztikus (elsősorban Szent Ambrus) és liturgikus szövegekre. Miután a vita a sacramentumról
55 PL 148,698. LIII. -vö. Franciscus de Roy, Vita, Haeresis et Poenitentia Berengarii, 75.
56 Az egész témával (Berengarius-Hildebrand) kapcsolatban ld. C. Erdmann: Gregor VII und
Berengar von Tours. In: QFIAB 28 (1937/8) 48-74., vmint Z. Rokay: Ein Zeugniss aus der
Ungarischen Nationalbibliothek über die Zeitgenossen und Teilnehmer des 2. eucharistischen
Streites. In: Parare viam Domino. Commemorative Studies on the occasion of Rt. Rev. Polikárp
Zakar OCist.’s 75th Birthday. Sz. A., Szuromi (ed.), Szent István Társulat, Budapest 2005. 285305.
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és a res sacramentiről szólt, vagyis a kenyér és a bor viszonyáról Krisztus testéhez
és véréhez, s arról, hogy az átváltoztatás után mi is történik a kenyérrel és a borral,
a vita eldöntetlen maradt s szükségessé tette egy újabb „terminus” bevezetését az
eukarisztiatanba; ez pedig a „res et sacramentum.”
Az sem tekinthető véletlennek, hogy Berengár válaszai (Rescripta) Matthias
Flacius Illyricus tulajdonában voltak, s Ratramnusszal együtt az „igazság tanújának” tekinti őt. A reformáció folyamán inkább a szakramentáriusok és a kálvini
irányzat tekintette magáénak Berengárt, „akibe hatalmi eljárással fojtották bele a
szót.”
Az eukarisztiatan fejlődésének útján sem jelentéktelen állomás a két hitvallás
közötti különbség: „sensualiter” és „substantialiter” terminus alkalmazása, ami ismét a substantia értelmezését tekintve lehet jelentős a filozófia- és dogmatörténetben.
Végül nem csekély információk birtokába juthatunk az egész vita folyamatát
kísérve, a korabeli egyháztörténelmi (főleg egyházszervezési) kérdéseket illetőleg.
Nem csekély hozzájárulást jelent a vita és annak dokumentumai Humbertus Silva
Candida bíboros és Hildebrand (VII. Gergely) jellemzéséhez.
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Áttekintés
Mivel Lanfrancus könyve, de különösen Berengár válaszai a kezünkben lévő
formában nehezen áttekinthetők, s mivel ez utóbbiak nincsenek fejezetekre osztva,
ezért nem elvetendő hozzávetőleges áttekintést nyújtani mindkét szerző írásáról a
könnyebb tájékozódás érdekében.

I. Lanfrancus: Az Úr testéről és véréről
Tours-i Berengár ellen
1. fejezet
Lanfrancus Berengár szemére veti, hogy esküje és ígérete ellenére továbbra is
folytatja disputációit a tapasztalatlanok körében, noha a „zsinaton” haláltól való
félelmében hitvallást tett. Ezért kerüli őt és a szerzeteseket. Lanfrancus az ő jelenlétükben szeretne szembesülni Berengárral, hogy így kiderüljön álnoksága.
Lanfrancus párbeszéd formájában akarja kifejteni az Egyház igazhívő álláspontját,
és fényt deríteni Berengár tévedéseire és gonoszságára.
2. fejezet
Lanfrancus védelmébe veszi Humbertus (Silva Candida) bíborost Berengár
rágalmaival szemben. A bíboros elsősorban nem „burgundi” (amint ezt Berengár
gúnyosan állítja), hanem lotharingiai; Isten nem személyválogató, a Lélek pedig ott fúj, ahol akar. Az eskü, amelyet Berengár aláírt, Miklós pápa, nem pedig
Humbertus által előírt eskü; mind ezt, mind pedig Hildebrand (VII. Gergely pápa)
által Berengár elé terjesztett eskü szövegét idézi Lanfrancus.
3. fejezet
Berengár azon megjegyzésére, miszerint az igazság ellensége (Humbertus),
nem akarva az igazságot állítja (ti. hogy a kenyér a konszekráció után az oltáron marad), s így Humbertus olyan, mint Góliát, aki saját kardja által veszett el,
Lanfrancus azt válaszolja, hogy sokkal inkább Berengár Góliát, gőgje és dicsekvése
miatt, Humbertus viszont Dávidnak felel meg, aki az Egyházért harcolva alázatosan győz.
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4. fejezet
Szent Leó pápa idején (IX. Leó) Berengár levelet intézett Lanfrancus-hoz,
amelynek tartalma elterjedt, és sokan azt gondolták, hogy Lanfrancus egyetért
Berengárral. Ezért Rómában felolvasták a levelet, s Lanfrancus-t állásfoglalásra
szólították fel. Ő hitvallást tett a katolikus tanítás mellett. Berengár Lanfrancus
és Humbertus („a burgundi”) álláspontját azonosítja a tömeg és Paschasius véleményével. –A vercelli zsinaton ismét elítélték Berengár tanítását és elégették a
Johannes Scotus-nak tulajdonított, ám valójában Ratramnus által készített írást az
Eukarisztiáról. –Végül a tours-i zsinaton Berengár hitvallást és esküt tett, hogy csak
az Egyház által elismert és előírt tanítást fogja hirdetni. –Berengárnak inkább így
kellett volna fogalmaznia: „A burgundi osztozott az Egyház tanításában, de nem
Berengár és követői tévtanában.” Lanfrancus egyébként szívesebben vállalja, hogy
a tömeggel paraszt és műveletlen (rusticus et idiota) legyen, semmint Berengárral
művelt eretnek.
5.fejezet
Berengár így érvel: akár azt állítja valaki, hogy a kenyér és a bor pusztán szentség (sacramentum), akár azt, hogy a kenyér és a bor Krisztus teste és vére, mindkét
esetben állítja, hogy az oltáron ott a kenyér és a bor. –Mivel az eskü ezek szerint
(ha tagadni kell a kenyér és a bor jelenlétét) ellentmondást tartalmaz, Berengár úgy
gondolja, hogy nem tesz esküt, vagy az eskü nem kötelezi. Lanfrancus rámutat,
hogy sem az esküszövegek, sem más kánonok nem tartalmazzák, amit Berengár
állít. Ebből világos, hogy a tapasztalatlanokat félre akarja vezetni.
6. fejezet
Berengár azt hozza fel érvül, hogy midőn azt mondjuk: Krisztus a szegletkő,
nem tagadjuk, hogy Krisztus Krisztus. –Lanfrancus azt mondja, hogy az a vélemény, miszerint a kenyér és a bor pusztán szentség (szentségi jel), Berengáré; a másodikat pedig, hogy a kenyér és a bor nem Krisztus teste és vére, ezt sem Berengár,
sem Lanfrancus nem fogadja el. Végül Berengár példája sántít, mert más értelemben mondjuk, hogy Krisztus a szegletkő, másban, hogy a kenyér és a bor Krisztus
teste és vére.
7. fejezet
Berengár a logikai szabályra hivatkozik, miszerint ha egy állítás részét megdöntjük, nem maradhat fenn az állítás. (Ha elismerem, hogy a kenyér Krisztus teste, nem tagadhatom, hogy a kenyér megmarad.) Lanfrancus Berengár szemére veti:
„A dialektikához menekülsz.” („Ad dialecticam fugam facis.”) Noha Lanfrancus
is tisztában van a dialektika szerepével vallási kérdésekben, és azzal, hogy Szent
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Ágoston A keresztény tanításról (De doctrina christiana) című művében milyen
fontosságot tulajdonít a „művészetnek” (dialektikának), Lanfrancus nem akarná
a dialektikát a Szentírásra alkalmazni. –Azonban nehogy Berengár azt gondolja,
hogy ő (Lanfrancus) nem ért e szabad művészethez, mégis dialektikai érvelésbe
bocsátkozik, s rábizonyítja Berengárra, hogy ő az, aki nem ért a dialektikához, miután elkerülte a figyelmét a logikai szabály, miszerint két részleges állításból semmi
nem következik.
8. fejezet
Berengár szerint mindkét állítás állítmányból és alanyból áll: „A kenyér és a
bor, amelyet az oltárra helyezünk, csak szentségi jelek.”, valamint: „A kenyér és a
bor, amelyet az oltárra helyezünk az átváltoztatás után, csak Krisztus valóságos
teste.”
Ezek közül Lanfrancus véleménye szerint az első Berengár állítása, a másik
senkié. Humbertus ugyanis azt mondja, hogy kenyér, de az egyházatyákkal együtt
epiousziosznak, vagyis supersubstantialis-nak nevezi, mivel Krisztus teste minden
teremtett szubsztanciát felülmúl. Humbertus állítja ugyan, hogy Krisztus teste és
vére, de sehol nem mondja, hogy „csak”.
9.fejezet
Berengár azt állítja, hogy a kenyér és a bor a „vallás” szentsége (sacramentum
religionis) lesz, de nem szűnik meg annak lenni, ami volt. Berengár itt Szent Ambrusra hivatkozik.
Lanfrancus ezt „büntetésre méltó vakmerőségnek” minősíti. Ha Berengár fellapozza Ambrus könyvét a szentségekről, vagy más erre vonatkozó írásait, meggyőződhet felőle, ilyesmit soha nem állított. Ellenben hivatkozik a mannára, Mózes
kígyóvá vált botjára, és Jézus Krisztus megtestesülésére Szűz Mária méhében. –Ha
tehát Krisztus szava (Isten igéje) létre tudja hozni a nem létezőt, hogy ne tudná a
létezőt valami más létezővé átváltoztatni?
10. fejezet
Berengár azt állítja, hogy az Egyház áldozata egyrészt a láthatóból, másrészt a
láthatatlanból jött létre: a szentségi jelből (sacramentum) és a szentségből magából
(res et sacramentum) Krisztus Testéből, amely azonban nem hívható le az Atya
jobbjáról.
Lanfrancus Kaifáshoz hasonlítja Berengárt, aki mint főpap, akaratlanul is jövendölt Krisztusról. Így Berengár is. Akik ellen érvel, ugyanazt állítják, hogy az
Egyház áldozata a szentségi jelekből és a szentségből jön létre.
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11. fejezet
Berengár Szent Ágostont idézi: amikor Krisztust esszük, az életet esszük, s amikor esszük, nem daraboljuk fel. Mondja Ágoston az Evangéliumban.
Lanfrancus helyreigazítja és rendre utasítja Berengárt, hogy nem az Evangéliumban, hanem Szent Ágostonnak a János-evangéliumhoz írt magyarázatában található az említett kijelentés, amelyet Lanfrancus is elfogad, hiszen egyébként Jézus
hallgatóságával együtt azt kellene mondani: „Kemény ez a beszéd.”
12. fejezet
Berengár Szent Ágoston De civitate Dei és a De doctrina christiana c. munkájára hivatkozik: „A jel olyan dolog, amely alkalmas arra, hogy az érzékeinkbe
vésődő látszata mellett még valami másra is ráirányítsa gondolatunkat.”
Lanfrancus egyetért Ágostonnal, de kiigazítja Berengárt, mondván, hogy Szent
Ágoston az említett helyen beszél ugyan a szentségekről, de nem az Úr testéről és
véréről, hanem az ószövetségi áldozatokról.
13. fejezet
Berengár ismét Ágostonra utal, aki azt mondja, hogy a szentségi jelekben
kell lennie valaminek, ami magának a dolognak (res sacramenti) hasonlóságával bír, mert egyébként nem lehetne annak a „valaminek” (res, dolog) szentsége
(sacramentum).
Lanfrancus egyetért a Berengár által idézett helyekkel Szent Ágoston műveiből,
de megjegyzi, hogy a szentséget (sacramentum) több mindenre lehet vonatkoztatni. Szent Ágoston A képzetlenek hitre neveléséről(c. művé)ben a továbbiakban
nem beszél Krisztus testének és vérének szentségéről. Az idézett helyek viszont inkább ellenkezni látszanak Berengár pártjának véleményével, s inkább Lanfrancus
malmára hajtják a vizet.
14. fejezet
Berengár Szent Ágostonnak Bonifáchoz írt levelére emlékeztet, amelyben az
áll, hogy amint Krisztus testének szentsége valamiképpen Krisztus teste, úgy a hit
szentsége a hit.
Lanfrancus Szent Gergely Dialógusának IV. könyvét idézi, ahol az áll, hogy az
eukarisztikus áldozat „utánozza” Krisztus halálát, nem „végrehajtja”, mivel Krisztus
többé már nem hal meg. A test és vér, amelyet magunkhoz veszünk, lényegileg
azonosak Krisztus testével, noha minőségileg eltérőek, s ezért is joggal nevezzük
Krisztus testének és vérének, de azért is, mivel megfelelő módon jelöli a jelzett
dolgot. –Ahogy a mennyei kenyér, amely Krisztus valóságos teste, úgy az Egyház
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áldozatában ugyanazon test ugyanazon feláldozásáról beszélünk, amelyet keresztre feszítettek. Ugyanígy: a hit szentsége, amelyet a keresztség jelent, a hit.
15. fejezet
Berengár folytatólagosan idézi Szent Ágoston Bonifáchoz írt levelét: Krisztus
egyszer áldozta fel önmagát, s mégis naponta feláldoztatik.
Lanfrancus leszögezi, hogy a szentségben, amelyet az Egyház Krisztus egyszeri áldozatának emlékére megismétel, nem minden misztérium nélkül mondjuk,
hogy Krisztus testét és vérét vesszük magunkhoz. Ám az utóbbi feltételezi az előbbit. –Berengár érvére, miszerint, mivel Krisztus egyszer szenvedett önmagában,
úgy testében is egyszer szenvedett, mivel testét nem tudja elválasztani önmagától,
Lanfrancus azt válaszolja, hogy sok minden van a dolgokban, ami nem felel meg
a dolgok részeinek. Miután az Úr Jézus is valóságos Isten és valóságos ember, és
mivel mintha minden ember értelmes testből és lélekből áll, így nem vagy a lelket
vagy a testet nevezzük helyesen embernek vagy Istennek.
16. fejezet
Berengár véleménye szerint „a Burgundi” nem a Római Szent Egyházzal ért
egyet; az hanem az Igazság a gonoszok Egyházát tette próbára.
Lanfrancus visszautasítja Humbertus becsmérlését (mintha az Úrnak Burgundiában nem lehetnének szolgái!), viszont fejére olvassa Berengárnak, hogy az
eretnekségből esküszegésbe esett! Mt 16,18-at idézve emlékezteti Berengárt, hogy
a szent kánonok és a főpapok dekrétumai alapján ezt a Római Egyházra kell vonatkoztatni.
17. fejezet
Berengár következő állítása: Ki fogná fel ésszel, vagy engedné meg, hogy valami csoda folytán lehetséges legyen megtörni a kenyeret Krisztus testében, amely
feltámadása után teljes egészében romolhatatlan, s amelyet nem lehet lehívni a
mennyből.
Lanfrancus szerint az igaz, aki hitből él, nem akarja érvekkel kutatni és ésszel
felfogni, hogyan lesz a kenyérből test, a borból vér, inkább azt akarja, hogy a misztériumok a hitre irányítsák a figyelmét, semmint, hogy elveszítve hitét felfogja, ami
felfoghatatlan. (Sir 3,22: „altiora te ne quaesieris”) Egyébként ha Berengár tagadja,
hogy Krisztus testét le lehet hívni a mennyből, akkor vagy nem ismeri az írásokat,
vagy a maga romlására ferdíti el azokat. –Lanfrancus arról értesít, hogy Caelestin
pápa korában két eretnekséget tett ártalmatlanná az Egyház az efezusi zsinaton: az
egyik azt állította, hogy az „emberfia” minden embert jelent, a másik pedig, hogy
ez valami különösen megszentelt embert jelent.
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Krisztus testét és vérét testileg és lelkileg is magunkhoz vesszük. Ez titokzatosan történik, mert amit magunkhoz veszünk, z is titok (misztérium).
18. fejezet
Miután Lanfrancus elhárította a rágalmakat, amelyekkel Berengár Humbertus-t
és a római Egyházat illette, rátér az Egyház hitének és Berengár ezzel ellenkező álláspontjának ismertetésére, az előző jóváhagyására, az utóbbi elvetésére. Az Egyház álláspontját, tanítását az Eukarisztiáról így foglalja össze Lanfrancus: „hisszük,
hogy a földi szubsztanciák, amelyeket az Úr asztalán az Egyház rendelkezése szerint szentséggé átváltoztatnak, kimondhatatlanul, felfoghatatlanul, csodálatosan,
felsőbb hatalom közreműködésével az Úr testének lényegévé változnak, megtartva
a dolgok színét és némely más minőséget, nehogy azokat, akik azt magukhoz veszik, megrémítse a véres és vérző test, és hogy méginkább elnyerjék hitük jutalmát.
Ugyanakkor az Úr teste a mennyben marad.
Lanfrancus a továbbiakban összehasonlítja az „ószövetségi szentségeket” és az
újszövetségieket, kiemelve ez utóbbiak kiváló voltát. Krisztus magára öltötte az Úr
lábának zsámolyát, emberré lévén magára vette ami földi, megtestesült –tehát leszállhatott a mennyből, s azóta lábának zsámolyát, testét is imádás illeti. –Az Eukarisztiát látható módon kell ünnepelni, de mégis láthatatlan módon kell érteni. –Jn
6 világosan megmondja, hogyan kell érteni azt, hogy Krisztus testét együk.
19. fejezet
Lanfrancus röviden ismerteti Szent Ágoston, Nagy Szent Leó és Nagy Szent
Gergely tanítását Krisztus testéről és véréről. Majd a csodákra hivatkozik, amelyek
elbeszélése ugyan nem rendelkezik olyan tekintéllyel, mint a Szentírás könyvei,
mégis a katolikus tanítás igaz voltát bizonyítják. Ezeket az írásokat, az apokrif iratokkal ellentétben az Egyház sohasem ítélte el.
20. fejezet
Berengár nem szűnt meg hangoztatni, hogy amiről Lanfrancus azt állítja, hogy
Krisztus valóságos teste, azt a szent írások színnek, képmásnak, képnek, jelnek,
misztériumnak, szakramentumnak nevezik (species, similitudo, figura, signum,
mysterium, sacramentum). Ezek a szavak vonatkozást fejeznek ki, ami pedig vonatkozást fejez ki, nem lehet az, amire vonatkozik. (Ezt találta Lanfrancus Berengár
valamely írásában.) Lanfrancus ismét Szent Ágostonnal, Nagy Szent Gergellyel,
Szent Jeromossal és Szent Ambrussal érvel. Hosszabban elidőz az „úgy mint” szavaknál, amelyek azonosságot nem jelölnek, de valóságos hasonlóságot jelentenek.
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21. fejezet
Lanfrancus válaszol Berengár pártjának további ellenvetésére: „Ha a kenyér
Krisztus valóságos testévé változik, úgy vagy a kenyér vétetik föl a mennybe, vagy
Krisztus teste jön le a földre. Ám egyik sem történik, tehát nem valóságos test,
amivé a kenyér változik.” Ebben az érvelésben emberi, nem pedig isteni bölcsesség
szerint járnak el. Lanfrancus felhívja többek között figyelmüket arra, amit Szent
Ágoston mond: „Ami valaki számára homályosnak vagy képtelenségnek hangzik, az ne az ellentmondások vitáját váltsa ki, hanem azt, hogy imádkozzék, hogy
megértse.” –S végül, mivel a hit titkainak értelme felfoghatatlan, de igaz voltuk
nyilvánvaló, könnyebb a hit dolgaiban a tanúságoknak hitelt adni, mint ésszel tapogatózni.
22. fejezet
Ha Berengár álláspontja igaz volna (ti. hogy a kenyér és a bor szubsztanciája a
konszekrálás után változatlan marad, s azért nevezzük Krisztus testének és vérének, mert arra emlékeztetnek), akkor Szent Ambrusnak nem volna igaza, midőn
azt állítja, hogy az Egyház szentségei régebbiek, mint a zsinagógáé, amelyek az
előbbieknek csak előképei, árnyékai. Végül, ha Berengárnak igaza volna, nem lenne igaza az Egyháznak, mindazoknak, akik keresztényeknek vallják magukat. Ezek
mind azzal dicsekednek, latinok, görögök és örmények, hogy Krisztus valóságos
testét és valóságos vérét veszik magukhoz.
23. fejezet
Lanfrancus szerint Berengár az Úr és a Szentlélek Egyházról tett tanúságával
száll szembe, amikor azt állítja, hogy idővel az emberek tapasztalatlansága következtében az Egyház megsemmisült, s csak Berengárban és követőiben maradt
fenn. Lanfrancus Szent Ágoston zsoltármagyarázataiból vett idézetekkel cáfolja
Berengár állítását.
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II. Tours-i Berengár első válasza
Berengár először Lanfrancus azon kérdésére válaszolva, miért tulajdonítja az
eskü szövegében foglaltakat Humbertus-nak és Miklós pápának, nem pedig az
Egyháznak és önmagának. Azt mondja: azért, mert Humbertus a téves írás szerzője. –Egyetért azzal, hogy jaj a megbotránkoztatóknak, ám ez nem vonatkozik
például arra, hogy Jézusban is megbotránkoztak az írástudók és farizeusok.
Lanfrancus szemrehányását, miszerint Berengár az együgyűeket akarja félrevezetni, Berengár megjegyzi, hogy követői nem együgyűek, s műveltségben
felülmúlják Lanfrancus-t. –Hogy a többség az Egyházban az „igaz hitet” vallja, az
önmagában nem jelent semmit, hiszen Szent Ciprián idejében alig voltak, akik
elítélték volna az újrakeresztelést. Berengár elhárítja azt a vádat, hogy esküszegő
lenne; ugyanis tartózkodott a jogtalan eskütől. Amikor Lanfrancus arra hivatkozik, amit Krisztus a világosságról és a sötétségről mond, Berengár visszautasítja a
hivatkozást, mondván, hogy nem a hit tisztaságáról van szó, amely által haladunk,
hanem amelyre el kell jutnunk.
Berengár nem tudja elfogadni Lanfrancus-tól azt, hogy Humbertus-t „Isten
szolgájának” nevezze, mivel inkább mint az Antikrisztus „végtagját” ismerte meg.
Humbertus, mint az igazság ellensége, akarva-akaratlan, az igazságot állítja (ti.
hogy a kenyér megmarad az oltáron); az igazság barátja viszont azért állítja az igazságot, mert állítani akarja. (Itt Berengár Szent Ágoston két helyére hivatkozik).
Berengár kitart amellett, hogy Humbertus Góliát; bárhogy élt, gőgösen tanított.
Ha lett volna benne alázatosság, nem ítélte volna el Berengárt kihallgatás nélkül.
Lanfrancus reakciójára, azt illetőleg, amit Berengár Paschasius-ról mond, s
hogy „Szent Leó” pápa elítélte volna az ő (Berengár) levelét, amelyet Lanfrancusnak írt, megállapítja, hogy itt is érvényes, amit a manicheusokról mondtak, hogy
azt mondják a szentek, amit akarnak. Berengár egyébként másmilyennek ismerte
meg (IX.) Leó pápát. Ismét hivatkozik arra, hogy Szent Ciprián korában is helytelen volt a többség véleménye. Berengár egyébként az említett levélben semmit
sem mond Krisztus testéről és véréről. –Sajnálatát fejezi ki afelett, hogy Lanfrancus
a visszaélést (abusus) nevezi „bevett szokásnak” (usus). Arra a vádra, miszerint
Berengár Lanfrancus-t is gyanúba hozta levelével, azt válaszolja, hogy ez nem
következik az említett levélből. –Berengár osztja Scotus (Ratramnus) nézetét, mivel ez megegyezik az egyházatyák tanításával. Berengárt egyébként nem ítélte el
Lanfrancus „Szent Leó”-ja, mivel mind az isteni, mind az emberi joggal ellenkezik,
hogy valakit kihallgatás nélkül elítéljenek. Berengárt meg kellett volna hallgatni:
mi az, amit „Scotusszal” jóváhagy, és mi az, amit Paschasius-nál elvet (például a
méltatlan mesét Plesvil papról -vö. Az Úr Testéről és Véréről.)
Berengár a vakon született kiközösítésének történetét önmagára vonatkoztatja.
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Berengár elhárítja Lanfrancus vádját, miszerint el akarta volna hagyni az Egyház
közösségét (communio), mivel az áldozást eredeti értelmében nem communiónak,
hanem communicatiónak hívják. Lanfrancus kijelentése nem tetszett „mindenkinek”, mivel nem mindenki nyilatkozott kijelentését illetőleg. Berengár ismét emlékeztet az újrakeresztelés gyakorlatára, amelyet a többség helyeselt. –Elbeszél egy
páviai nemest ért méltatlanságot, amellyel hiába fordult Leó pápához, az nem intézkedett; ugyanez a Leó pápa egyesek tanácsára újraszentelt néhány püspököt,
majd megdorgálta azokat, akik őt erre rávették.
Távolmaradását a vercelli zsinatról Berengár azzal igazolja, hogy (az akkori
egyházjog szerint) senki sem (tehát véleménye szerint még a pápa sem) idézhet
valakit bíróság elé egyháztartományán kívül. Berengár tehát elindult Rómába, s
útközben a francia királynál (I. Henrik), és az illetékes apátnál szállt meg. Ezt meghallva a pápa börtönbe vettette a francia király révén, s a vercelli zsinaton eretneknek nyilvánította.
Joannes S(cotus) [Ratramnus] könyvét azért égették el, mert kellő figyelem nélkül olvasták, amit a „képmásról” (figura) ír az Oltáriszentség kapcsán. Szent Ágostonra hivatkozik, s felhívja a figyelmet arra, hogy különbség van annak képmása és
jele között, ami sohasem volt és még nem jött létre és a már létező vagy létrejövő
képmása. –Egyébként a vercelli „zsinaton” nem a világ különböző pontjairól jöttek
össze a résztvevők, hanem ugyanazon vidékről. Az is helytelen, hogy Lanfrancus
az „alkalmatlanok” tömegét Egyháznak nevezi. Lanfrancus ellentmondásba bonyolódik önmagával, mondván, hogy Krisztus testének szentsége (sacramentum)
maga Krisztus teste, vagyis amit a szentség jelöl (res sacramenti), amit kezünkkel
megtörünk és fogunkkal megőrlünk.
Arra, hogy Lanfrancus szerint „mindannyian” megerősítették, amit mondott,
Berengár Zsuzsanna és Caecilianus példáját hozza fel, akiket ártatlanul „egyetértően” elítéltek.
Lanfrancus azon állítása, hogy Berengár két klerikusa ott volt Vercelliben, rágalom, s ezt Lanfrancus csak azért írja, mert Berengár gyűlöletessé akarja tenni előtte
Humbertus-t. A Lanfrancus által említett klerikusok azért mentek Vercellibe, mert
Berengár börtönben volt, s a király Berengár véleménye szerint, megvesztegetésre
várt. Az egyik elmondta Berengár álláspontját, aminek alapján őt a pápa eretneknek nyilvánította. A másik klerikus pedig nem értett egyet azzal, hogy „Scotus
Eriugena” (Ratramnus) könyvét elégessék. –Berengár újból kétségbe vonja Leó
pápa szent voltát, s hivatkozik azokra a püspökökre, akik sokkal szentebbek voltak,
mint koruk többi püspöke, mint Leó pápa, vagy mint Lanfrancus.
Midőn Lanfrancus a Viktor pápa által összehívott Tours-i zsinatot említi,
Berengár megjegyzi, hogy azon a zsinaton nem voltak jelen a pápa legátusai, sem
Berengárnak nem adtak rá lehetőséget, hogy védekezzen.
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Leó (nem pedig Viktor) pápa idején Hildebrand Tours-ban járt, hogy betöltse
a püspöki székeket, s ő maga biztatta Berengárt, hogy forduljon Leó pápához, s
maga (Hildebrand) gondoskodott róla, hogy odahozzák az egyházatyák könyvét,
amelyekben kijelölik azokat a helyeket, amelyekre Berengár hivatkozik, amennyiben szóbeli, s nem írásbeli szembesítésre kerül sor.

—
Berengár elmondja, hogy Hildebranddal Rómába ment, ahol az orleans-i és
auxerre-i püspök a tours-i érsekkel együtt azt kívánták, hogy Berengár vétségét,
mint saját egyházmegyéjük ügyét tárgyalják. Mivel senkit sem tudtak előállítani,
aki bizonyította volna, hogy Berengár azt állította, hogy a konszekráció után az
oltár kenyere és bora nem Krisztus teste és vére, követelték, hogy ő maga nyilatkozzon erről. Berengár nyilatkozott, mondván, hogy ilyesmit sohasem állított. Ekkor az angers-i püspök és a Nagyobbik Szent Albert monostor apátja felszólította,
tegyen írásbeli esküt (hogy szóbeli esküvel ne idézzen elő nyugtalanságot), hogy
amit szájával megvall, azt szívében hiszi. Ezt Berengár jogtalanságnak tartja, mivel esküvel kényszerítették olyasminek a visszavonására, amivel senki sem vádolta.
–Berengár kész lett volna Hildebranddal Rómába menni, hogy igazolja álláspontját az Úr asztalát, az ész kiválóságát és a tekintély sérthetetlenségét illetőleg, amikor
jelentették, hogy Leó pápa meghalt. Viktor pápa legátusai soha nem értekeztek
Berengárral.

—
Leó azon vádjára, hogy helyesebb lett volna, ha Berengár nem azt mondja, hogy
a Burgundi egy véleményen volt Paschasiusszal, a tömeggel és Lanfrancusszal, hanem az Egyházzal, Berengár azt válaszolja, hogy Lanfrancus az „alkalmatlanok”
(ineptium) tömegét nevezi Egyháznak. Illés, valamint a Liberius pápa és a kisebbségben lévő katolikus püspökök példáját hozza fel a többségben lévő ariánusokkal
szemben. Amit Lanfrancus felró Berengárnak, az nem Berengár állítása Krisztus testéről és véréről, sem Lanfrancus-é, hanem az apostoloké. Ha Lanfrancus
Berengárt eretneknek és szakadárnak nevezi, úgy a prófétákat és apostolokat is annak kellene neveznie. Midőn Lanfrancus átváltoztatásról beszél, nem mondja, miféle átváltoztatásra gondol? Lanfrancus az ész és tekintély hiányában a „tömeggel
akar katolikus” lenni. Ám ez képtelenség a maga, vagy a tömeg tekintélye nélkül.

—
Lanfrancus szent zsinatról beszél; Berengár emlékezteti, hogy valamikor
karthagói Agrippinus és Szent Ciprián korában tényleg a művelt és méltó férfiak
voltak a püspökök; ez nem mondható el koruk Egyházi elöljáróiról.
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Lanfrancus vádjára, miszerint Berengár esküszegő, mert „megváltoztatja szavait és véleményét”, Berengár Áron (aranyborjú) és Péter tagadásának, valamint
Platón áldozatának példáját hozza fel, akik megváltoztatták álláspontjukat, de ezáltal nem lettek esküszegők. Így, ha Berengár meg is esküdött volna olyasmire, amit
Lanfrancus állít (ti. hogy a kenyér és a bor megsemmisül), s miután ezt félelmében
tette, utána pedig az igazságot mondta, nem tekinthető esküszegőnek.
Berengár kitart azon álláspontja mellett, hogy Lanfrancus alaptalanul beszél
„szent zsinatról”, hiszen egyetlen város sem kap az Egyházi rendelkezéseknek megfelelő püspököt; Berengárral sem bánt a zsinat emberségesen, s a „lelki” szót nem
bírta hallani az Úr asztalának tápláléka kapcsán.
Az eskü és Berengár állításának lényege pedig ez: az is, aki azt állítja, hogy
a kenyér és a bor csak szentség, és az is, aki azt állítja, hogy csak Krisztus teste
és vére, állítja, hogy a kenyér és a bor megmarad a konszekráció után. Ezt állítja
Humbertus is; az eskü sehol nem említi kenyér és a bor megsemmisülését, tehát
Humbertus Berengárral ért egyet, nem pedig Lanfrancusszal és Paschasiusszal.
Amennyiben úgy értelmezte volna, mint Lanfrancus, ellentmondásba került volna
önmagával; de még akkor is az igazat állította volna, akaratlanul is, mert a kenyér
és bor jelenlétét nem tagadta. Ha ugyanis valaki például azt állítja, hogy Szókratész
igazságos, úgy szükségszerűen állítja Szókratész létezését; így ha valaki állítja, hogy
a kenyér és a bor Krisztus teste és vére, állítja a kenyér és a bor létezését. Berengár
szerint Humbertus-nak hozzá kellett volna tennie az „is” határozószót, hogy ne
adjon alkalmat a Lanfrancus-féle félremagyarázásnak.
Berengár nem rágalmazza Miklós pápát és a zsinatot, de azok nem tették lehetővé, hogy védekezzen, hanem csak Humbertus-ra hallgattak, s amikor Berengár
a „lelki” szót kimondta, befogták fülüket. Lanfrancus ismételt vádjára, hogy
Berengár esküszegő (itt idézi az esküt), Berengár elmondja, hogy a félelem és a
zavargás veszélyének gondolata visszatartotta attól, hogy megvédje az igazságot.
Azonban magától az igazságtól nem állt el. Amikor ki akarta fejteni álláspontját,
miszerint nem csak azt állította, hogy a kenyér és a bor csak szentség, a pápa azt
mondta, hogy ezt Hildebranddal vitassa meg.
Berengár figyelmét az sem kerülte el, hogy azok a szavak, és az a vélemény,
amelyet Lanfrancus őnála szeretne felfedezni, nála nem találhatók, hacsak nem
gondolta, hogy Humbertus nem mond igazat, midőn a kenyeret és a bort a szó
eredeti jelentésében érti.

—
Amennyiben azt állítjuk, hogy Krisztus a szegletkő, ezt valami hasonlóság
alapján tesszük; ugyanúgy, midőn Krisztus testét kenyérnek nevezzük. Azonban
mindkét esetben állítjuk, hogy a szubjektum megmarad. S midőn az egyik terminust (alany vagy állítmány) eredeti értelmében vesszük, a másikat szükségszerűen
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tropikusan értelmezzük. –Szent Ágoston példáját a hóról és a jégről Lanfrancus
helytelenül értelmezi, mivel Ágoston nem azt mondja egyszerűen, hogy a hó jég,
hanem hogy a hosszú időn át megkeményedett havat nevezzük jégnek.
Valami nem lehet annak a szubjektuma, amivé a keletkezés által lett: így Krisztus testének és vérének a szubjektuma (amivé a konszekráció által lesz a kenyér és
a bor) nem lehet Krisztus testének részecskéje, amint ezt Lanfrancus és Paschasius
állítja, hanem a kenyér és a bor.
Az, hogy a kenyér és a bor az, ami Krisztus testévé és vérévé változik, az nem
Berengár véleménye, hanem Humbertus-é, aki Berengárt erről soha nem hallgatta
meg.
Berengár pusztán Humbertus állítását, „különösen azt, amely azt meri állítani,
hogy a kenyér és a bor, amit az oltárra tesznek, a konszekráció után csak szentség,
nem pedig Krisztus valóságos teste és vére” ekképpen tagolja: „a kenyér és a bor,
amit az oltárra tesznek, csak szentségek”; „a kenyér és a bor, amit az oltárra tesznek, Krisztus valóságos teste és vére”, „a kenyér és a bor, amit az oltárra tesznek,
csak Krisztus valóságos teste és vére”.
Ha Humbertus ezek közül bármelyiket megengedi, úgy szükségszerűen megengedi, hogy az oltáron ott van a kenyér és a bor. –Ezt viszont tagadja Paschasius,
Lanfrancus és Humbertus és mindenki, aki azt állítja, hogy az átváltoztatás után
az oltáron nincs egyéb, mint a test és a vér részecskéje érzékelhetően. Ezzel azonban Krisztus teste és vére szentségének (a kenyér és bornak) jelenlétét is tagadja,
és azt is, amit a misekánonban mond a pap: „felajánljuk neked az örök élet szent
kenyerét”. Ha Lanfrancus bármi mást hoz fel, mint a kenyeret és a bort, amiről nem
tagadja, hogy szentség, eltér Humbertus-tól.

—
Ellentétben Lanfrancusszal és Paschasiusszal, az Úr asztalának kenyerét a
konszekráció után nem átvitt értelemben, hanem a szó „érzékelhető” (sensualiter)
értelmében nevezzük kenyérnek. Lanfrancus-nak fel kellett volna fedeznie az ellentmondást a két mondat között: Krisztus testét kenyérnek nevezzük, és az oltár
kenyerét Krisztus testének nevezzük, illetve Krisztus teste.
Krisztus az utolsó vacsorán nyilván nem átvitt értelemben vett kenyeret áldott
meg. Szent Ambrus (liturgiája) is ezt mondja: bemutatjuk neked a szent áldozatot,
a lelki áldozatot, a vérnélküli áldozatot, ezt a szent kenyeret. –Ugyanígy nem átvitt
értelemben veszi Humbertus sem, hiszen azt mondja: „a kenyér, amelyet az oltárra
helyezünk…” Ugyanezt mondja Szent Ágoston és Szent Ciprián is. –Lanfrancus
félreértette Humbertus-t, aki azt állítja, hogy a kenyér Krisztus teste, nem pedig
mint Lanfrancus, hogy Krisztus teste kenyér. –Berengár elveti Lanfrancus állítását,
hogy a kenyér az átváltozáskor „némely tulajdonságát” elveszti, mivel ez azt jelentené, hogy a formáját is elveszti. Ám ahogy a gonosz szolga jó fiúvá lesz anélkül,
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hogy maga megszűnne, úgy a kenyér sem szűnik meg, és Krisztus teste sem keletkezik (corruptio - generatio); mert ha megsemmisül a kenyér, azt jelenti, hogy
Krisztus teste a semmiből jön létre. Aki Krisztus testének létrejövéséről és megsemmisüléséről beszél, az Krisztust test szerint szemléli. –A korall és az ébenfa
nem a megsemmisülés és létrejövés, hanem az átváltozás eredménye.

—
Ha Lanfrancusszal megvetjük a kenyeret és a bort, amely Krisztus testévé és
vérévé változik, hasonlóak leszünk a szíriai Námánhoz, aki megvetette a Jordán
folyót. Ha azt állítjuk, hogy fogunkkal rágjuk Krisztus testét, ez Krisztus iránti
méltatlanság. Berengár Szent Ambrusra hivatkozik, aki a keresztségről szólva az
átváltozás példáját hozza fel: mindkét esetben, az átváltozás ellenére megmarad
a megkeresztelt is, a kenyér is, aki-ami volt. Hasonlóképpen beszél Fulbertus Az
előléptetésekről szóló könyvében.
Lanfrancus azon vádjára, hogy Berengár a dialektikához menekül, Berengár
elmondja, hogy nem óhajtana a hit kérdésében a művészet segítségével érvelni, ám
Lanfrancus sem az észt, sem a tekintélyeket nem tartja tiszteletben. Szent Ágoston
viszont nagyra értékeli a dialektikát, amely az értelem művészete, amely által Istenhez hasonlóak leszünk. Ennek hasznát vesszük az érvelésben, s ettől egyedül a
szofisták idegenkednek. Lanfrancus a tekintélyekhez sem tartja magát, mert ezek
közül soha senki nem állította, hogy az átváltozáskor megsemmisül a kenyér és a
bor szubjektuma.
A Lanfrancus által állandóan ismételt ellenvetés, hogy az egyik érv Berengáré,
a másik pedig senkié, szintén alaptalan, mivel Berengár Humbertus állítását ismétli, aki ugyan tagadni akarja, hogy a kenyér és a bor nem semmisül meg, de midőn
azt állítja, hogy ez Krisztus teste és vére a konszekráció után, önmagával ellentmondásba kerülve mégis állítja a kenyér és a bor jelenlétét. –Ami pedig senkié, az
nem lehet érv, mert azzal senkit sem lehet meggyőzni.
Lanfrancus vét a dialektika szabályai ellen, midőn a két részleges ítéletből: „a
kenyér és a bor csak szentség”, „a kenyér és bor csak Krisztus valóságos teste és
vére”, azt a következtetést vonja le, hogy amennyiben az egyik részt tagadjuk, nem
állhat fenn a szillogizmus. Sokkal inkább érvényes a szabály, hogy két részleges
premisszából semmilyen következtetés nem származik.
Berengár újból emlékeztet arra, hogy csak Humbertus állítását tagolta, hogy
ellentmondása nyilvánvalóvá legyen, s kiderüljön, hogy akarata ellenére is ugyanazt állítja, amit Berengár.
Aki azt állítja, hogy a kenyér Krisztus teste, az a kenyér megmaradását is állítja; mert aki az egészet (prédikátum-szubjektum) megengedi, az szükségszerűen megengedi a részt (itt: szubjektumot) is. Humbertus is ezt teszi, anélkül, hogy
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meghallgatta volna Berengárt. Lanfrancus tehát helytelenül állítja, s tulajdonítja
Humbertus-nak, hogy a konszekráció után az oltáron nincs más, mint Krisztus
testének részecskéje. Ez csak Lanfrancus véleménye, amely szerint az oltáron a
mennyből alászállott kenyér van, mivel Krisztus teste bárhol van jelen, az égből
alászállott kenyér. A konszekráció által az oltárra helyezett kenyér anélkül, hogy
elveszítené, ami volt, most az élet kenyere is lesz.
Berengár nem állította azt, hogy nem maradhat fenn a teljes állítás, ha egy
részét megsemmisítjük. Ha ezt állította volna, műveltebb barátai figyelmeztették
volna, hogy ezt ne írja. Berengár megerősíti, hogy joggal hivatkozott Szent Ágostonra, aki a Keresztény tanításról c. művében azt mondja: az összetett mondatok
igaz voltát nem az emberek hozzák létre, csak fölfedezik, mert az a dolgokban van,
s magában az örökkévalóság igazságában áll, feloldhatatlanul. Például midőn azt
mondta: boldog a szolga, akit Ura ébren talál, „nem nem mondhatta” (nem tehette
meg, hogy ne mondja): boldogtalan az a szolga, akit ura alva talál, midőn megjön.
Lanfrancus bolondnak és tévelygőnek minősíti Berengárt, mire ő azt válaszolja: nem tudja, ki bolond: aki se nem mondott, se nem írt olyasmit, amit Lanfrancus
neki tulajdonít, vagy Lanfrancus, aki olyasmit tulajdonít Berengárnak, amit se nem
mondott, se nem írt.
Lanfrancus vádjára, hogy Berengár tagadja a testet és a vért, Berengár kifejti,
hogy sem a „szentség”, sem a „csak” önmagában semmit sem jelöl, s amennyiben valaki valaminek a szentségét (sacramentum rei) állítja, szükségszerűen állítja
azt, aminek a szentsége (res sacramenti). Szent Ágoston definícióját idézi: „a testi szentségek nem egyebek, mint látható igék; szentek ugyan, ám mégis változékonyak és időbeliek.” -Lanfrancus -Berengár szerint, azt mondja, hogy „Krisztus
testének szentsége most jön létre az oltáron”, nem merészelheti azt állítani, hogy
Krisztus teste, akár teljességében, akár részeiben alá van rendelve az időnek, vagy
változékony.
Lanfrancus a „Burgundi”-val együtt azt állítja, hogy Szent Ambrus és Ágoston
azért nevezi a kenyeret „epiusios”, „supersubstantialis”-nak, mert minden szubsztanciánál nagyobb, kiválóbb. -Ezt Berengár tagadja, mondván, hogy az ember
testből é lélekből -e két szubsztanciából áll; a kenyérrel és a borral tápláljuk a testet; amennyiben ez a konszekráció után Krisztus teste és vére, azzal a lelket tápláljuk, a „magasabb rendű” szubsztanciát, s ezért „supersubstantialis”, „epiusios”.
-Ha Krisztus megdicsőült testének részecskéje lenne, s nem kenyér és bor, úgy
Lanfrancus azt állítaná, hogy a már megdicsőült testet, amely nem ismerhet fogyatkozást, mégis törjük, rágjuk -„hogy a többiről hallgassak”, s így emberileg, test
szerint tekinti Krisztust.
Lanfrancus és Humbertus azzal vádolja Berengárt, hogy azt állítja, hogy a kenyér és a bor, amit az oltárra helyeznek a konszekráció után csak Krisztus teste és
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vére. Berengár ismételten elmondja, hogy három mondatra bontja fel ezt az állítást.
A „csak” szót Lanfrancus vétve a grammatika művészete ellen, mint igehatározót
alkalmazza. Berengár ellenben helyesen határozószóként. Ezt pedig azért tette,
mert maga Humbertus, aki azt állította, hogy a kenyér és a bor Krisztus teste és
vére (tehát ezt nem Berengár találta ki), elkezdte azt is állítani, hogy a konszekráció
után nem marad meg a kenyér és a bor szubjektuma.

III. Tours-i Berengár második válasza
Berengár visszautasítja Lanfrancus támadását, és kétségbe vonja hivatkozását
Szent Ambrusra az átváltoztatást illetőleg. -Melkizedekre hivatkozik, aki kenyeret
és bort mutatott be. Ha az oltár áldozata megszűnne a kenyér és a bor lenni, Krisztus megszűnne főpap lenni Melkizedek rendje szerint. Szent Ambrus a Szentségekről írt könyvében éppen úgy beszél a kenyérről és a borról, amint ezt Berengár állítja. Lanfrancus ellentmondásba kerül önmagával, mivel egyrészt azt állítja, hogy
Krisztus teste érzékelhető módon van jelen az oltáron, másrészt láthatatlanul.

—
Nem helytálló Lanfrancus állítása, miszerint Krisztus testének részecskéjét
vesszük, hiszen Szent Ágoston szavaival élve, részeiben esszük, de teljes marad a
mennyben. Szent Ambrus azt írja Az újonnan megkeresztelteknek: a teremtményt
csodáltad meg. Krisztus azt akarja, hogy semmi véres ne legyen ebben a szentségben, ami visszariasztaná a híveket vételétől. -Az „éltető szubsztancia” a kenyérre és
a borra vonatkozik. A továbbiakban rámutat arra, hogy különbséget kell tenni a
szentség (sacramentum) és az között, aminek a szentsége (res sacramenti); egyébként Krisztus teste nem keletkezik, születik, hanem lesz.

—
Szent Ágoston A képzetlenek hitre nevelésében azt mondja, hogy a kenyérben
és a borban azt kell vennünk, ami a kereszten függött és omlott (tehát a kenyérben
és a borban): ezt látja szemünk; hitünk azt mondja: Krisztus teste és vére. A továbbiakban Berengár ismét Melkizedekre hivatkozik. Majd újból rámutat arra, hogy
Lanfrancus félreértette Ambrust. Ahogyan Saulból Pál lett, a keresztényüldöző kiválasztott edénnyé lett, anélkül, hogy szubjektuma megsemmisült volna.

—
Folytatja Szent Ambrus a Misztériumokról írt könyvének helyes értelmezését,
s elidőzik a keresztvízről mondottaknál. Ott is csak a mindennaposat, a közönséges vizet lehet látni, de Krisztus keresztjéből nyeri erejét ahhoz, hogy az újjászületés szentsége legyen. -Ellenkezne Szent Ambrus állításával Lanfrancus értelmezése
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azért is, mert Ambrus azt mondja, éppen Melkizedekre hivatkozva, hogy az Egyház szentségei előbb voltak, mint a zsinagógáé. -Ha Krisztus testét hol itt, hol ott
hívnák le az oltárra (érzékelhető valóságában), vagy nem vehetnék magukhoz a
hívek teljességében, vagy amíg itt van, nem vehetnék máshol magukhoz.

—
Berengár azzal érvel, amit Szent Ágoston és Szent Gergely mond Krisztus testének egységéről, midőn a sok búzaszemből készült egy kenyérről és a sok szőlőszemből sajtolt borról beszél. Hivatkozik a mise könyörgésére is, amely a látható
misztériumokról beszél. Ez értelmetlen lenne, ha a kenyér és a bor szubjektuma
megsemmisülne. -Az is értelmetlen volna, amit Szent Ambrus a szíriai Námánról
mond, midőn az megvetőleg nyilatkozik a Jordán folyó vizéről.

—
Berengár folytatja Szent Ambrus értelmezését, aki -ellentétben Lanfrancusszala kenyérről és a borról nem átvitt értelemben, hanem a szó eredeti értelmében beszél. -Ha egy véleményen lett volna Lanfrancusszal, nem mondta volna: „a természet megszokott és ismerős.” Úgyszintén a(z ambroziánus) liturgiában nem állna:
„a vér nélküli áldozatot, ezt a szent kenyeret.” Ha Szent Ambrus átvitt értelemben
beszélne a kenyérről, nem tenné hozzá: „ezt” a szent kenyeret.

—
Továbbra is Szent Ambrusnak a Szentségekről írt könyvére hivatkozva érvel
Berengár. Ha Lanfrancus-nak lenne igaza, értelmetlen lenne az Ambrusnak tett
„ellenvetés”: „mást látok, hogyan mondhatod: Krisztus testét veszem.” -Ugyanígy
a püspökszentelésnél sem szűnik meg a felszentelt szubjektuma, noha már más,
mint ami volt. Berengár több példát is felhoz: így Szent Pálét, aki azt mondja: „élek,
de nem én élek.” -A bűnbánó már nem az, aki volt, de azért nem semmisül meg.
-Az „átváltozás” helyes értelmezésére ezt a helyet hozza fel Szent Ambrustól: „aki
a semmiből megteremthette ami nem volt, nem tudná átváltoztatni azt, ami van,
azzá, ami nem volt?”

—
Amikor Szent Ambrus arról ír, hogy „amit létrehozunk az test a szűztől”, úgy
épp az ő figyelmeztetésére kell ügyelni, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül a „szövegkörnyezetet”, Szent Ágoston pedig: „függeszd fel a szót, és ebből nyerj tanácsot!”,
vagyis a szónak a jelentésére kell ügyelni. Szent Ambrus ugyanis párhuzamot von
Krisztus megtestesülése és a kenyér átváltozása között. Aki ugyanis megteheti,
hogy a Szűztől vegyen magának testet, az azt is megteheti, hogy a már meglévő
kenyér Krisztus testévé változzon. De teste, amelynek részecskéjéről Lanfrancus
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beszél, nem jöhet létre a test szubjektumának keletkezése által, hiszen Krisztus teste már „létrejött” fogantatásakor. Ugyancsak Szent Ambrust idézve a Zsidókhoz
írt levélre hivatkozik, Krisztus egyetlen áldozatát említve, ami nem lenne lehetséges, ha sok helyen lenne jelen Krisztus testének részecskéje. Továbbá nem helytálló
Lanfrancus állítása, hogy testi szemünkkel látjuk a szubjektum tulajdonságát, de a
szubjektumot magát nem látjuk. A szubjektum tulajdonságai ugyanis nem láthatók, és nem létezhetnek, csakis a szubjektumban.

—
Berengár felhívja a figyelmet, hogy a Szentírás tanúsága szerint Krisztus az
Atya jobbján marad a nagy megújhodás napjáig. Ezért méltatlan lenne az a játék,
hogy őt nap mint nap, ezer meg ezer helyen lehívogassák a mennyből. Ha pedig a
teljes Krisztust mutatják be, de érzékileg, akkor nem lehetne egyszerre ezer és ezer
helyen bemutatni. Berengár ismét cáfolja annak lehetőségét, hogy Krisztus testét
(érzékileg) megtörjük, és fogainkkal megőröljük, hiszen Krisztus testét már nem
lehet megsebesíteni, hacsak megdicsőült testének levágott részecskéje alá nem száll
a mennyből.

—
Lanfrancus őrületéről tanúskodik azon állítása is, hogy Krisztusnak két teste
van. Márpedig ezt teszi, midőn azt mondja, hogy Krisztus teste, amely most jön
létre a szubjektum keletkezése által, Krisztus testének szentsége -aki több mint ezer
éve létezik. Az előbbihez hasonlóan, Berengár cáfolja annak lehetőségét, hogy a
kenyér és a bor szubjektuma megsemmisüljön, azonban megmaradjon bármely
tulajdonsága. Ha Szent Ambrus egyetértene Lanfrancusszal, s azt állítaná, hogy
Krisztus testének egy részecskéje van az oltáron, nem mondhatná: „megcsodáltad
a teremtményt,” valamint: „a kenyér a konszekráció után”, vagy: hozzájárul az ige a
kenyérhez és a kenyér szentséggé lesz.” Berengár a következő logikai példát hozza
fel: Értelemszerű, hogy amennyiben valaki állítja Cato erkölcseit, annak állítania
kell, hogy Cato, aki ilyen erkölcsökkel rendelkezik, létezik; nem pedig, hogy nem
létezik. Továbbá: Brutus, aki Cato követője, megfelel Catónak kopaszsága alapján; de nem helyes azt mondani: Cato megfelel Brutus-nak a kopaszság alapján.
-Lanfrancus helytelenül beszél Krisztus testének konszekrációjáról, mivel annak
nincs szüksége a konszekrációra, hanem sokkal inkább ő konszekrál; a kenyér
konszekrálásáról kell beszélni, s abban az esetben nem lehet állítani, hogy a kenyér
megsemmisül.

—
Szent Ambrus megkülönböztet olyan változást, amelynél a szubjektum megsemmisül (pl. bot-kígyó), és olyant, amelynél megmarad (pl. Jordán, a tenger vize).
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Az előbbit nem mint a konszekrációkor történő átváltozás példáját, hanem mint
annak ellenkezőjét hozza fel. A szentséget (sacramentum) mint annak hasonlóságát határozza meg, „aminek a szentsége” (res sacramenti). Amint a víz megtisztít,
úgy tisztít meg a keresztség; ahogy a kenyér táplál, úgy táplál Krisztus teste.
[Hézag a kéziratban]
Szent Ambrus A szentségekről mondott harmadik beszédében mondja: „az
oltárhoz jöttél és testi szemeddel láttad.” Ez nyilván a konszekráció utánra vonatkozik, s a testi szem csak a testi táplálékot, a kenyeret láthatja; tehát a konszekráció
után megmarad a kenyér. Amint az emberek azáltal, hogy irgalmasak, hasonlóak
az irgalmas Mennyei Atyához, úgy a kenyér, mint szentség (sacramentum) hasonló
ahhoz, aminek a szentsége (res sacramenti). Szent Ambrus a bemutatott áldozatot
Krisztus teste és vére „képmásának” mondja. Jézus a „megtört kenyeret” adja az
apostoloknak; ha nincs a „kenyér”, értelmetlen a „megtört”. -Amikor, ugyancsak
Szent Ambrus azt mondja (a konszekráció után!): „Bemutatjuk neked a vérnélküli áldozatot, ezt a szent kenyeret”, azért teszi, hogy kiemelje a konszekrált kenyér
kenyér voltát, de ugyanakkor, hogy a konszekráció előttitől a konszekráció által
különbözik. Így Lanfrancus nem ferdítheti el Szent Ambrus szavait, és nem értelmezheti úgy, hogy az átváltozáskor megsemmisül a kenyér szubjektuma.

—
Szent Ambrusnak A szentségekről mondott negyedik beszéde után Berengár
rátér a hatodik beszéd elemzésére, amelyet Lanfrancus szintén a maga igazolására hoz fel. Lanfrancus ugyanis úgy véli, Jézus szavait: „aki engem eszik”, úgy kell
érteni, hogy kezünkkel megtörjük és fogainkkal megőröljük. Ez Berengár szerint
épp oly képtelenség, mintha valaki azt állítaná, Istennek tüdeje, torka és szája van,
miután a Szentírásban azt olvassuk: „Isten szólott…” Szent Ágostonra hivatkozva
Berengár azt mondja: Krisztus testét (amennyiben szentségi jel) kezünkkel megtörjük, amennyiben az, aminek a szentsége, egy és osztatlan marad a szívben. -Amikor pedig Szent Ambrus Krisztus valóságos testéről és véréről beszél, úgy az nem
annak fogyasztására vonatkozik, hanem az ariánusok és a manicheusok ellen érvel, akik egyfelől Krisztusnak az Atyával való egylényegűségét, másfelől valóságos
emberi természetét tagadják. -Az evangéliumoknál mindig szem előtt kell tartani
mind a részt, mind az egészet (pl. „Jézus atyja és anyja”, valamint „Mielőtt egybekeltek volna…”). Ha tehát Szent Ambrus Krisztus romlandó testének fogyasztására gondolna, ellentmondana önmagának, lerombolná amit az imént épített (vö.
Gal 2,18), és Góliáthoz hasonlóan a saját kardja által veszne el. -Továbbá amikor
Szent Ambrus azt írja: látom a hasonlóságot, de nem látom a test és vér valóságát,
nyilván a test és vér hasonlóságára gondol. Szent Ágoston Faustus ellen írt szavait:
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„a kenyér (és a bor) nem akármilyen, hanem a biztos konszekráció által lett, nem
született misztikus kenyér és bor,” nem ferdítheti el Lanfrancus mondván, hogy a
test részecskéje van az oltáron.

—
Berengár szerint nem csak a tekintélyeknek mond ellent Lanfrancus, hanem önmagának is, midőn azt állítja, hogy a kenyér és a bor szubjektuma a
konszekráció után megszűnik, de színe megmarad, hiszen a tulajdonság mindig
valaminek, a szubjektumnak a tulajdonsága. Továbbá: Lanfrancus azt állítja, hogy
a konszekráció után más nincs az oltáron, mint Krisztus testének részecskéje, ám
ez láthatatlan, csak részecskéjének színe („species”) látható. -Szent Ambrus azért
mondja el a fent említetteket, hogy Szent Péter apostollal együtt megvalljuk, hogy
Krisztusnál vannak az örök élet igéi, és hogy senki meg ne rettenjen, gondolva,
hogy gonosztett útján egye az ő testét és igya vérét.
Végül: Szent Ambrus nem azt mondja: „a bor hasonlóságát”, hanem: „a drágalátos vér hasonlóságát”, mint ahogyan a keresztelkedés kapcsán az apostol nem azt
mondja: „a testi halál valóságában”, hanem: „halálának hasonlóságában”.
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IV. Tours-i Berengár harmadik válasza
Berengár Szent Ágoston homíliáit idézi (a 33. és a 98. zsoltárról), aki elmondja,
hogy Jézus eukarisztikus beszéde azért tűnt keménynek a tanítványok számára,
mert testileg értelmezték és azt gondolták, Krisztus az ő testéből fog leszakítani
darabokat, s azt adja enni. Ám, amint ugyancsak Szent Ágoston emlékeztet a János-evangélium szavaira: „a test nem használ semmit.” Márpedig, aki úgy akarja
érteni Krisztus testét, amint azt a húspiacon vagdalják, az test szerint gondolkodik.
-Lanfrancus nem élhet Szent Ágoston szavaival a maga igazának alátámasztására,
midőn ez azt mondja: „ezt a testet vedd a kenyérben, ezt a vért igyad a borban,”
hiszen nyilván állítja, hogy a kenyér és a bor megmarad. -Midőn Szent Ágoston
a János-evangéliumról írt XI. homíliájában az ószövetségi választott népet a keresztények előképének mondja: „ott előkép, itt valóság; ott árnyék, itt test”, ez nem
alkalmazható az oltár kenyerére és Krisztus testére, amint ezt Lanfrancus teszi.
-Krisztusnak Szűz Máriától öltött teste a pap és az áldozat, függetlenül az Úr teste
és vére szentségének alapításától. Ha valami nem volt világos Lanfrancus számára
Szent Ágoston könyvéből, a nyilvánvaló nézetekből kiindulva kellett volna haladnia a kevésbé nyilvánvaló felé. Ezen a helyen Berengár elmond egy tréfás történetet az iskolából, ahol a tanuló félreértette, hogy a „csak” interjekció, és azt mondta: „csak interjekció”. (Nyilván célozva Lanfrancus félreértésére a „sacramentum
tantum”-mal kapcsolatban.)
Berengár Szent Ágoston több művéből is összegyűjti azokat a helyeket,
amelyek arról tanúskodnak, hogy Ágoston állítja, hogy a kenyér és a bor szentség
(sacramentum), hogy megmaradnak, és hogy Krisztus testét enni, és az ő vérét
inni annyit jelent, mint benne maradni, valamint hogy ő bennünk marad.

—
Ezek után Berengár Szent Jeromosra hivatkozik, aki azt mondja, hogy a kenyér
Krisztus teste. Berengár arra is utal, hogy Jeromos szerint kétféleképpen értjük
Krisztus testét és vérét: egyrészt, mint amit táplálékul ad, másrészt amelyet megfeszítettek. -Akik a gyönyöröknek adják át magukat, nem lehetnek a szent titkok részesei, nem ehetik az istenség kenyerét; amíg test és lélek szerint nem szentek, nem
ehetik Krisztus testét, és nem ihatják az ő vérét. -Amiről a Szentírás beszél, képek.
Ezért mint lelkieknek, nem pedig testieknek kell megérteniök a mondottakat. Ha
testileg vesszük amit a Szentírás mond, tudnunk kell, hogy a betű öl. Ezért lelkileg
kell értenünk, hogy éljünk.
Szent Ambrus a Zsidókhoz írt levél kommentárjában kiemeli, hogy Krisztus áldozata egy. Mindig ugyanazt az egy áldozatot mutatjuk be, hiszen Krisztus
teste is egy. Így -Berengár szerint- inkább az áldozat emlékét esszük.

—
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[Tizenhat oldal hiányzik a kéziratból]
Amikor Szent Ambrus „megszentelő szubsztanciát” ért a kenyér és bor alatt,
úgy az nem más, mint Krisztus teste, de a következő bővítéssel: a szentségben.
Berengár a bíborosok tekintélyének példáját hozza fel: őbennük jelen van az
apostoli tekintély (pápa), de nem az apostoli tekintély személyes hasonmásai.
-Lanfrancus hivatkozása Leó pápára nem helytálló, mert nem Krisztus testének és
vérének szentségéről akar írni, hanem azok ellen szól, akik helytelenül vélekednek
az emberi természetről Krisztus személyében. A mise könyörgése is múlandó adományokról és örök üdvösségről beszél.

—
A folytatásban Berengár a mise könyörgéseit és kánonját elemzi. Ezekben sehol sem történik említés a „megsemmisülésről”. Az átváltozás szavai is kenyérről
beszélnek: kezébe vette a kenyeret, megtörte (értelemszerűen a kenyeret). A misekánon név szerint említi Melkizedek áldozatát: a kenyeret és a bort. Ugyancsak a
kánon javakról beszél, amelyeket Isten Krisztus által teremt, szentel meg és éltet.
Ha nem lenne ott a kenyér, és a bor, mint teremtmény, ezek a szavak értelmetlenek
lennének. Amint Krisztus személye Istenből és emberből áll, úgy Krisztus áldozata
is láthatatlanból és láthatóból. -A mise könyörgései mindig különbséget tesznek
a látható és a láthatatlan, a sacramentum és a res sacramenti között. -Ha Krisztus
a konszekráció után a kenyér látszatát tartaná meg, megtévesztene, márpedig ezt
nem lehet vele összeegyeztetni, hiszen ő maga az Igazság.

—
Berengár végül azt mondja: aki azt állítja, hogy a konszekráció által megsemmisül a kenyér és a bor szubjektuma, és így jön létre Krisztus testének és vérének
szubjektuma, amelyet kezünkkel megtörünk, és fogunkkal megőrlünk [amint ez
Berengár első esküjében olvasható, amelyet Silva Candida bíboros írt elő], (hacsak
ezt nem a szentségre - sacramentumra vonatkoztatja), ellenkezik a próféták, az
apostolok és Krisztus tanításával.
Úgyszintén, ha valaki azt állítja, hogy Krisztus testét, amely az Atya jobbján ül, nem lehet megsebezni, vagyis nem lehet megtörni, és fogunkkal megőrölni
(hacsak ezt nem a szentségre -sacramentumra vonatkoztatja) az igazság, a prófétai
és apostoli tanítás és Krisztus tanításának méltósága szerint beszél. [Ez az ellenkezője Berengár első esküjének, amelyet Silva Candida bíboros írt elő.]
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Boldog Lanfrancus canterbury érsek könyve

Az Úr Testéről és Véréről Tours-i
Berengár ellen
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1. fejezet
Isten kegyelméből katolikus Lanfrancus, Berengárnak, a katolikus Egyház ellenségének.
Ha az isteni kegy kegyeskedik szívedbe sugallni, hogy reá és magad lelkére való
tekintettel akarj velem beszélni, és amennyiben egészséges gondolkodással találsz
egy megfelelő helyet, ahol ez méltóképpen lehetséges, azonban kétség kívül azoknak javaslod, akiket félrevezetsz, akiket pedig félrevezettél, és akiket megelőzött a
halál, azokat az örök büntetésbe küldöd. Mégis a Lélek közreműködésével, aki ott
fúj, ahol akar, a kettő közül az egyik valósuljon meg: mármint vagy magad vesd le
gőgös dölyfödet, amellyel eltelve elkezdtél a világgal szembehelyezkedve vélekedni,
s vesd magad alá az egész szent Egyház tekintélyének, és nyugodj bele a Szentírás
helyes magyarázásába, s így menekülj meg magad, és mentsd meg követőidet a
tévelygés sötétségétől és a gonoszság mélységétől; vagy pedig megmaradva megátalkodottságodban, ők, miután meghallgatják az érveket, Isten irgalmából észhez
térjenek, és térjenek vissza az igaz hithez, amelyet az Egyház nem szűnik hirdetni.
Mivel azonban a gonoszságot választottad, amelyet egyszer magadba szívtál, hogy
titkos disputációkat folytass a tapasztalatlanok körében, nyilvánosan viszont, valamint a szent zsinat kihallgatásán az igaz hitet valljad, nem az igazság szeretetéből,
hanem a haláltól való félelmedből, ezért menekülsz tőlem, menekülsz a szerzetesektől, akik véleményt tudnának mondani a te és az én szavaimról. Az ő jelenlétükben semmi másért nem szeretnélek téged hallani, és veled vitatkozni, minthogy
azokat a véleményeket a te nézeteidhez alkalmazd, majd körmönfont vakmerőséggel összegubancold és ezeket vagy ártó szándékkal, vagy az igazság ismeretének hiányában a szent doktoroknak tulajdonítsd mondván: erről és erről ebben
vagy abban a könyvében tanúskodik Ágoston, Gergely, Jeromos, vagy bárki azok
közül, akiket Krisztus Egyháza a tekintéllyel körülbástyázva, kiváltképpen tisztel.
Itt nyugszik ugyanis minden furfangos gondolat, hogy amikor a szent kódexeket
füled hallatára olvasták, vagy olvasás céljából a kezedbe adták, s napnál világosabbá vált, hogy amiről azt mondod, hogy soha nem állítottad a Szentírásról: az vagy
teljesen hamis, vagy részben, elferdítve ügyködésed szándékának megfelelően. Ez
által az ördögi csalás által támadod azokat a lelkeket, akik nem ismerik az isteni titkokat, neked viszont hisznek; ezeket megtéveszted és aláásod. Annál gonoszabbul,
minél megátalkodottabb vagy azok félrevezetésében és megbotránkoztatásában,
akik testvéreid Krisztusban, lekicsinyelve az Úr szavát, amelyekkel azokat fenyíti,
akik az ő kicsinyei közül valakit megbotránkoztatnak. Nem félve eléggé az Apostol
feddésétől, aki a korintusiakhoz írva azt mondja: „Így testvéreitek ellen vétkezve,
és lerombolva gyenge lelkiismeretüket, Krisztus ellen vétkeztek.” Ezzel a bűnnel
sokakat elcsábítasz, alárendelve magadnak azokat, akik nem tudnak neked ellenállni, miután a láthatóra nem pedig a láthatatlanra irányul.
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Ám Isten szilárd alapja rendíthetetlenül megáll, mert olyan jeggyel rendelkezik, amely különbözik a gonoszságtól, mivel az Úr nevét hívja segítségül, és nem
tudja súlyos botrány nélkül elviselni, hogy nem éred be azzal, hogy elferdült létedre
elferdült dolgokat mondjál, hanem gonosz írásaidat gonosz tanítványaid által különböző vidékekre küldöd. Több írásodat boldogemlékű Miklós pápa, mindazok
főpapja, akik keresztényeknek nevezik magukat, és száztizenhárom püspök Rómában meghallgatta, megvizsgálta és elítélte. Te szintén, meggörnyedt testtel, de nem
megalázkodó szívvel, tüzet gyújtottál, és ferde tanításod könyveit a szent zsinat
közepette tűzbe vetetted, megesküdve arra, aki mindennél összehasonlíthatatlanul
nagyobb, hogy a hitvallást, amelyet a jelenlevő Atyák adtak át neked, csorbítatlanul
fogod őrizni, és a te régi tanításodat az Úr Testéről és Véréről attól a naptól kezdve
másoknak nem fogod hirdetni. Megszegve ezen feltevést szentségtörő módon ezen
zsinat ellenére, ellentétben a katolikus igazsággal, az összes Egyház véleménye ellenére írtál egy iratot, amelyre Krisztus irgalmában bizakodva elhatároztam, hogy
ebben a művecskében válaszolok. S hogy világosabban kitűnjön, mit mondasz te,
és mit válaszolok én, a két nézetet azáltal fogom megkülönböztetni, hogy nevünket helyettesítem be. Nem fogok éppen mindenre válaszolni, mert a tövisek közé
rózsákat hintesz, és agyrémeidet fehérrel és feketével fested, valamint olyasmiket
is mondasz, ami nem járul hozzá semmivel a föltett kérdéshez. A rövidségre azonban, amennyire tehetem, gondom lesz. Nem akarom ugyanis ilyen siralmakra elfecsérelni életem, ha megengeded, hogy Isten népe a régi békét élvezze.

2. fejezet
Berengár
„A burgundi Humbertus, akit Rómában püspökké és bíborossá tettek, iratot
írt a katolikus igazság ellen írt, ami kitűnik az alábbiakból, hogy ezzel arra kényszerítsék Berengárt, hogy mintegy megvallja ennek az idétlen burgundinak a tévedését!”

Lanfrancus
Mindazok, akik, akik vagy saját tapasztalatukból ismerték Humbertus-t, vagy
mások révén szereztek róla tudomást, akik őt ismerték, tanúskodnak róla, hogy
vallásos férfiú volt, akit állhatatosan ékesített a keresztény hit és a legszentebb cselekedetek, különösen művelt volt a szent- és a világi tudományokban. Nem Burgundiából, hanem Lotharingiából hozta őt szent Leó Rómába, hogy a szicíliaiaknak
hirdesse Isten igéjét. Érsekké szentelte, majd utána, mint a Római Szent Egyház
főpásztorát megtette bíborosnak. Ebben a feladatban úgy élt, úgy tanított, hogy
hitével és tanításával kapcsolatban az ellenkezőnek még a gyanúja sem merült fel.
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Erről tanúskodik úgyszólván az egész latinság, amely nem mellőzheti őt azért, amit
az apostoli szék kiválóságáért tett, amelynek zsinatain és tanácskozásain mindig jelen volt és elnökölt. Akit, még ha burgundi is lenne, a te kevélységed oktalanul rója
föl bűnül hovatartozását, az Úr Lelke ugyanis ott fúj, ahol akar,57 és azt sugalmazza,
akit akar, és az Úré a föld, és mindaz, ami rajta lakik58, az apostolfejedelem pedig
azt mondja: Valóban be kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató, hanem
minden népet elfogad, amely őt féli, és az igazságot cselekszi.59
A népek apostola pedig így szól a galatákhoz: „Isten nem személyválogató.”60
Midőn azt állítod, hogy ő a katolikus igazság ellen írt, nem csak őt vádolod, hanem
a római pápákat is, a Római Egyházat és sok szentatyát, és a bűnbe esel, mert a
szent tanítók, ha nem is azonos szavakkal, de egyazon nézettel sok helyen egységesen eretneknek tekintenek mindenkit, aki a Római és Egyetemes Egyháztól a
hit tanításában eltér. Utolér téged Isten igazságos ítélete, hogy amíg másokat eretneknek mersz minősíteni, magad is eretnekségbe esel, és mint eretneket cáfolnak
meg.

Berengár
„Elítélek minden eretnekséget, kiváltképpen pedig azt, amely állítani merészeli, hogy a kenyér és a bor, amelyet az oltárra helyezünk, a konszekráció után pusztán szentség(i jel)ek, nem pedig Krisztus valóságos Teste és Vére.”

Lanfrancus
Úgy tűnik, azért nem idézted esküdnek ezen kezdetét, hogy olvasóid azt gondolják, hogy ezek nem a te szavaid, hanem a tiszteletreméltó Humbertus püspöké.
Nem is ez a baj. Miután ugyanis kitartóan véded az eretnek tanításokat, ha nyíltan
a magad véleményét mondanád, nyilván elismernéd, hogy magad is eretnek vagy.
Ám nehogy valaki tudatlanul azt gondolja, hogy a Római Zsinat véleménye nem
tér el ebben a dologban, az eskü kezdetét, közepét és végét itt egészében közlöm.
„Én Berengarius, az angers-i Szent Mauritius Egyház méltatlan archidiakónusa,
ismerve az igaz katolikus és apostoli hitet, elítélek minden eretnekséget, kiváltképpen azt, amelynek hírébe most keveredtem, amely azt meri állítani, hogy a kenyér és a bor, amelyet az oltárra helyeznek, a konszekráció után pusztán szentségi
jel (sacramentum), nem pedig Urunk Jézus Krisztus valóságos Teste és Vére, és a
papok a szentségben nem érinthetik és törhetik érzéki módon kezükkel, a hívők
pedig nem őrlik meg fogukkal. Viszont egyetértek a Római Apostoli Szentszékkel,
és ajkammal és szívemmel megvallom, hogy az Úr asztalának szentségeiről azt a
57
58
59
60

Jn 3,8
Zsolt 23,1
ApCsel 10,34. 35.
Gal 2,6
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hitet fogom tartani, amelyet a tiszteletreméltó Miklós pápa úr és ez a szent zsinat,
mint olyant ad át, amelyet az evangélium és az apostoli tekintély révén kell tartani,
és számomra megerősít; vagyis hogy a kenyér és a bor, amelyet az oltárra helyeznek a konszekráció után nem pusztán sacramentum, hanem Urunk Jézus Krisztus
valóságos teste és vére is (etiam) és érzéki módon, nem csak a szentségben, hanem
valóban kezükkel érintik és megtörik a papok, a hívők pedig fogukkal megőrlik,
esküszöm az egylényegű (homouszion) Szentháromságra és Krisztus ezen Evangéliumára. Azokat pedig, akik ezen hit ellen támadnak, dogmáikkal és követőikkel,
kijelentem, hogy méltók az örök kiközösítésre. Ha magam valami ezzel ellentéteset
merészelek gondolni vagy hirdetni, a kánonok keménységének rendelem alá magam. Miután elolvastam és átolvastam, önként írtam alá.”
Ezen felül VII. Gergely idején, amikor az Üdvözítő templomában volt erről szó,
egyes hozzá hasonlók csoportjában, megmaradtál tévtanítónak. Akkor a Mennyei
Atya Lelkét lelkedbe csepegtette, s megtértél az apostoli kegyelemből származó
megbocsátást elnyerted, és arról is esküt tettél, ami itt következik:
„Én Berengár, szívemben hiszem, és szájammal megvallom, hogy a kenyér és
a bor, amelyet az oltárra helyeznek, a szent imádság misztériuma és Megváltónk
szavai által szubsztanciálisan Urunk Jézus Krisztus valódi, saját és életadó testévé
és vérévé változik, és a konszekrálás után Krisztus valóságos teste, amely a Szűztől
született, és amely áldozatként a világ üdvösségéért a kereszten függött, és amely
az Atya jobbján ül. S Krisztus valóságos vére, amely oldalából folyt, nem csak a
szentség (sacramentum) jele és ereje által, hanem a természet sajátosságában, és
a szubsztancia valóságában, amint ez a breve tartalmazza, s amint én olvastam, ti
pedig felfogtátok. Így hiszem, és ez ellen a hit ellen többé nem fogok tanítani: Isten
engem úgy segéljen, és ez a szent Evangélium.”
Ezek után ugyanez a pápa elrendelte neked Berengárnak, Isten és Szent Péter
és Pál apostolok tekintélyével, hogy a továbbiakban ne merészelj valakivel is vitatkozni az Úr Testéről és Véréről, kivéve, ha erre a hitre akarnád visszavezetni azokat,
akik tanításod által eltávolodtak tőle.
Amikor azonban Miklós (pápa) alatt Rómába jöttél, azoktól támogatva, akik
inkább a tőled nyert jótétemények, mint a tőled hallott érvek következtében ígértek segítséget, mivel nem merted tovább védeni, amit előzőleg gondoltál, követelted, hogy Miklós pápa és az ő zsinata, azt a hitvallást, amelyet szóban adott át, hogy
megtartsad, írással erősítse meg. Ezt a dolgot Humbertus püspökre bíztad.
Így a fönti eskü szavait írásba foglalta mindenki egyetértésével és eléd terjesztette, hogy olvasd és valld meg. Te pedig beleegyezvén elfogadtad. Felolvastad és
megvallottad, hogy így hiszed. Ezt esküvel is megerősítetted, sőt saját kezűleg aláírtad.
Miklós pápa örülve megtérésednek, az általad aláírt esküt megküldte Itália,
Gallia és Germánia városainak, és mindazokra a helyekre, amelyekre gonoszságod
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híre előzőleg eljuthatott. Hogy amint az Egyházak előzőleg szomorkodtak, hogy
elfordultál az igazságtól, úgy most örüljenek és adjanak hálát Istennek megtérésedért. Miért tulajdonítják hát ezt az írást Humbertus püspöknek, mind neked, mind
Miklós pápának, mind az ő zsinatjának, vagy végül az összes Egyházaknak, amelyek köteles tisztelettel fogadták és megtérésedért hálát adtak Istennek? Kérdem,
miért, ha nem azért, mert könnyebben meg tudod győzni a tapasztalatlanokat arról, hogy egy ember inkább tévedhetett, mint ennyi személy, ennyi Egyház? Ha pedig önmagadnak tulajdonítottad volna, mivel arra törekszel, hogy azt leromboljad,
úgy tűnne, mintha esküszegő akarnál lenni. Ám lássuk hogyan érvelsz ez ellen.

3. fejezet
Berengár
be.”

„Nyilvánvaló, hogy a világosság világít a sötétben, és a sötétség nem fogadja

Lanfrancus
Ezt nagyon helyesen ellened lehet fordítani. Ugyanis a hit világossága világít a
jelen világ sötétségében, mint tükörben és rejtélyben láthatjuk Isten kinyilatkoztatásánál; ám ezt a világosságot a te sötét lelked nem tudja befogadni, amely mindenkit lenéz, és úgy gondolja, hogy egyedül ő a bölcs, s így elvész gondolataiban és
bolonddá lesz Istennél.

Berengár
„Mivel az igazság ellensége, akarva - akaratlanul az igazságot állítja.”

Lanfrancus
Úgy tűnik kevéssé ügyelsz arra, hogy mit mondasz. Olyannyira, hogy Isten
szolgáját gyalázatokkal illetve megvetésre juttasd.
Az igazmondót, akarva-akaratlanul az igazság ellenségének állítod be. Bárki az
igazságot állítja, akarva-akaratlanul az igazság ellensége. Ám távol attól! Ugyanis
maga az Igazság, azokat akik őt állítják messzemenően különböző néven szólítja
az Evangéliumban: „Már nem mondalak benneteket szolgáknak, hanem barátaimnak.”61 Másutt pedig: „Ti barátaim vagytok.”62 Téves tehát azt, aki igazat mond,
akarva-akaratlan az igazság ellenségeként beállítani.

61 Jn 15,15
62 Jn 15,14
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Berengár
„Mert amint Góliátnak, úgy a Burgundinak is saját kardja által kell elvesznie.”

Lanfrancus
Jellemző rád, hogy másokat megvetsz, magadat kiemeled, hogy hencegj, önmagadat nagyra tartsd. Önmagadat ugyanis Dávidnak, Humbertus-t pedig Góliátnak nevezed. Noha helyesebb lenne, ha magadat neveznéd Góliátnak, mivel
igen kevély ember vagy, s olyasmit gondolsz, írsz és beszélsz, amivel önmagadat
mintegy saját kardoddal gyilkolod meg; őt viszont Dávidnak (kellene nevezned),
aki alázatosan győz, alázatosan tanít, az Egyház tagja, az Egyházért harcol, magára
öltve a hit pajzsát és a lelki kardot, ami Isten igéje.63

4. fejezet
Berengár
„A Burgundi osztozott a tömeg véleményében, vagy inkább őrültségében,
Paschasius-éban és Lanfrancus-éban, mondván, hogy a konszekráció után az oltáron semmi sem marad a kenyér és a bor szubsztanciájából.”

Lanfrancus
Szent Leó pápa idejében az apostoli szék elé terjesztették eretnekségedet. Aki,
midőn a zsinaton elnökölt, és a zsinaton a püspökök nem csekély száma vett részt,
úgyszintén az apátok és a különböző vidékek különböző szerzetesközösségeinek személyiségei, parancsot kaptam, hogy olvassam föl azt a levelet, amelyet az Úr Testéről
és Véréről küldtél nekem. A levél kézbesítője, a te küldötted, miután nem talált meg
engem Normandiában, átadta valamely klerikusoknak. Midőn elolvasták, és megállapították, hogy ellenkezik az Egyház megszokott hitével, az Isten iránti buzgalom
által lángra lobbanva átnyújtották egyeseknek olvasásra, sokakkal pedig élőszóban
közölték a benne levő nézeteket. Így történt, hogy nem keveredtél rosszabb gyanúba,
mint én, akihez ilyen levelet intéztél, mivel sokan azt gondolták, hogy támogatlak
és egyetértek azzal, amit te állítasz, vagy hogy kedvellek, vagy valóban nem kételkedem abban, és minden kétség nélkül hiszem. Tehát miután bizonyos reims-i klerikus
elhozta Rómába a levelet és miután a felolvasó felolvasta, és ebből rájöttünk, hogy
kiemeled Johannes Scotust64 és elítéled Paschasius-t, ellenkezőleg vélekedsz az Eucharisztiába vetett általános hittel, kihirdették rólad az ítéletet, megvonva tőled az
Egyházzal való közösséget (communio) amelyet te meg akartál fosztani a szentáldo63 Ef 6,17
64 Eriugena. –Tévesen neki tulajdonították Ratramnus traktátusát.
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zástól (communio). Ezután a pápa elrendelte, hogy keljek föl, tisztítsam le magamról
a gonosz híresztelés foltját, hozzam elő hitbeli meggyőződésemet, és azt inkább a
szent tekintélyekkel, semmint érvekkel támasszam alá. Tehát felkeltem, amit gondoltam elmondtam, amit elmondtam bebizonyítottam, amit bebizonyítottam, azt
mindenki tetszéssel elfogadta, senki sem ellenkezett vele. Ezután meghirdették a
vercelli zsinatot, amelyet következő szeptemberben megtartottak Vercellben ugyanezen pápa elnökletével. Erre meghívtak, de te nem jöttél. Én viszont az említett pápa
parancsára és kérésére egészen a zsinat végéig vele maradtam. Ezen a zsinaton mindazok füle hallatára, akik a világ különböző részeiről összejöttek, felolvasták Johannes
Scotus könyvét az Eucharisztiáról, és elítélték; a te nézeteidet is ismertették és elítélték, a Szent Egyház hitét, amelyet tartok, és amelynek megtartása körül fáradozom,
meghallgattuk, és mindenki egyetértésével megerősítettük. A két klerikus, akik azt
mondották, hogy a te küldötteid, akik téged védelmükbe akartak venni, mindjárt
az első alkalommal elpártoltak, és meggyőzték őket. Ettől a véleménytől soha nem
tántorodott el szent Leó az összes általa vezetett zsinaton, sem azokon, amelyeken
személyesen jelen volt, sem pedig azokon, melyeket a különböző provinciákban legátusai által összehivatott. Ez az álláspont nem kerülte el az ő utódát, boldogemlékű
Viktor pápát sem. Mindazt, amit erről és másról elhatározott, vagy elrendelte, hogy
elhatározzák, azt saját tekintélyével, és az őáltala összehívott zsinatok tekintélyével
is megerősítette. Végül a tours-i zsinaton, amelyen legátusai jelen voltak és elnököltek, alkalmat adott neked, hogy álláspontodat megvédd. Miután nem merészelted
megvédeni, mindenki jelenlétében hitvallást tettél az Egyház egyetemes hitéről, és
megesküdtél, hogy attól az órától úgy fogod hinni, ahogyan a római zsinaton megvallottad s amint a fentiekben benne foglaltatik.
Végül arról, ami Miklós (pápa – R.Z.) idejében történt ezzel kapcsolatban, arról föntebb beszéltem. Ezt kitérőleg mondtam, mivel azt mondtad: A Burgundi
osztotta a tömeg, Paschasius és Lanfrancus véleményét. Mivel ugyanis a katolikus
Egyház a klerikusok és laikusok rendjére oszlik, a klerikusoké pedig a püspökökből és Krisztus többi papjából áll, és más méltóságot viselő Egyházi személyekből,
mindezek pedig nyilvánvalóan ezt a hitet vallják néhány szakadár kivételével, helyesebben mondhattad volna: „A Burgundi a katolikus Egyház hitében osztozott,
de nem az enyémben és az én követőimében, akik kevélyen el akartak tőle szakadni, és ellenkezve vele vesztünkre inkább skizmát előidézni, mint alázatosan tagjainak maradni és a vele közös hitet megtartani.” Valóban ezt mondtad volna, ha az
igazságot szeretted és őrizted volna, ha elvetve a hiú dicsvágyat, inkább akartad
volna bűneidet megvallani, semmint azokat védelmezni.
Hogy pedig őrültségnek mondod azt a véleményt, miszerint hisszük, hogy a
kenyér Krisztus valóságos testévé, a bor pedig Krisztus valóságos vérévé változik
–erről alkalmasabban fogok neked felelni, ha ezt a hitet Isten tekintélyével, isteni
tekintélyű szerzőkkel és ész-okokkal igazként kimutatom. Végül, mivel azt mon-
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dod, hogy „A Burgundi osztotta a tömeg, Paschasius és Lanfrancus véleményét”,
tehát engem is a tömeghez számítasz, légy biztos benne, hogy barátaim kétkedés
nélkül vallják, valamint Krisztus Egyháza, még ha nélkülözöm is a tekintélyt és
annak módját, hogy hitemet megmutassam, inkább akarok lenni a tömeggel rusztikus és idióta katolikus, mint veled művelt és finom eretnek. Ha azonban az Úristen méltóztat téged és engem összehozni kihallgatásra a szent zsinaton, bízom
kegyességében, hogy megváltoztatod szavaidat és véleményedet.

Berengár
„Azt a véleményt, amelyet fentebbi szavaival ő maga elvetett és nem vett figyelembe.”

Lanfrancus
Amíg tehetetlen gyűlölettel üldözöd, egyáltalán nem szégyelled, hogy őt gyanúsítsd. Mindaz ugyanis, aki ellenkező dolgokra megesküszik, az egyik esetben az
szükségszerűen esküszegés bűnébe esik. Ha tehát azt állítod, hogy a neked átadott
esküszövegek ellentétesek, elég botorul önmagadat nyíltan esküszegőnek hirdeted.
Ó, szerencsétlen ember! Ó legnyomorúságosabb lélek! Miért esküdtél meg, hogy
hiszed, amiről felismerted, hogy egymástól annyira eltér? Nem jobb lett volna, ha
úgy gondoltad, hogy a helyes hitben vagy, hogy életedet méltó halállal fejezd be,
semmint hogy esküszegést kövess el, hamisan esküdj, hitedet megtagadd! Ám távol attól, hogy a szent zsinat iratai valami egymással szembenálló dolog által egymástól eltérjenek, ha a figyelmes olvasó gondot fordít megismerésükre! Ez később
nyilvánvaló lesz.

5. fejezet
Berengár
„Aki ugyanis azt mondja: az oltár kenyere és bora pusztán szentség, vagy az oltár kenyere és bora pusztán Krisztus teste és vére, mindenféleképp azt állítja, hogy
megmarad a kenyér és a bor.”

Lanfrancus
A római zsinat semmit sem határozott arról, hogy ilyesmit kellene hinni, és
Humbertus püspök sem nyújtott át neked ilyesmit megvallásra, vagy esküre. Az
előző vélemény ugyanis, amely szerint azt mondjuk: Az oltár kenyere és bora pusztán szentség, a te és a te követőid véleménye. Az utóbbi viszont, amely azt mondja:
az oltár kenyere és bora pusztán Krisztus valóságos teste és vére, senkié. Ugyanis
egyrészt te magad tagadod a test és a vér valóságát, az Egyház viszont akképpen
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hiszi, hogy a kenyér testté lett, a bor pedig vérré változik, hogy mégis helyesen
hiszi és valóban felismeri, hogy az Úr szenvedésének, az isteni kiengesztelődésnek,
az összetartásnak és egységnek szentsége, amelyet végül a Szűztől nyert, megkülönböztetett módon, a maga nemében, mind a testet, mind a vért, amiről a maga
helyén világosabban fogok értekezni. Jelenleg csak meg akartam mutatni, hogy
a római zsinat szavai, amelyek betartására esküvel kötelezted magad, semmilyen
ellentét folytán nem különböznek egymástól. Az volt ugyanis az oka hamis esküdnek, hogy megvádolod Miklós pápát és a többi római zsinati atyát, te, a te barátaid
és társaid, hogy vagy ne kelljen esküt tenned arról, amit nem hiszel, vagy betartani
amire megesküdtél, mivel tudták, hogy az eskü ellentétes dolgokat tartalmaz és ezt
tanították. Ebben a kis műben elhatároztam, hogy ezt megcáfolom, és ahol csak
tehetem e körül fáradozom. Ezért kell egybevetni a te szavaidat azzal, amit a zsinat
mondott.
Miklós pápa miután felfedte, hogy azt tanítod, hogy az oltár kenyere és bora az
átváltoztatás után, anyagi változás nélkül megmaradnak előző lényegükben, megengedte, hogy válaszolj, ahogy fent említettem. Miután nem mertél álláspontod
védelmére bármit is válaszolni, a jószándék által indíttatva, kérésedre elrendelte,
hogy adassék oda neked az az írás, amelyet fentebb idéztem. Ez így kezdődött:
„Én, Berengarius, elítélem azt az eretnekséget, amelyet most gyanúsítottam,
amely azt merészeli állítani, hogy a kenyér és a bor amelyet az oltárra teszünk, az
átváltoztatás után pusztán szentség és nem Urunk Jézus Krisztus valóságos teste
és vére.”
Azt is nagyon helyesen megparancsolta, és a szinódus egyet értett vele, és te
is végrehajtottad, ha nem szóltál volna hazug ajkakkal, és nem beszéltél volna hamisan szívedben, ha nem tértél volna vissza szerencsétlenül előző hányadékodhoz
és a disznók szennyéhez, és nem esküdtél volna hamisan. A szent kánonok tekintélye ugyanis arra tanít, hogy senki ne engedtessék az Egyházzal való közösségbe
azok közül, akik az eretnekségből megtérnek, amíg nem kényszerülnek arra, hogy
a ferde tételt az anatéma kötelékével elítéljék. Ám ezekben a szavakban, sem a te
előző szavaid nem találhatók, sem a te fent idézett szavaid, sem azok értelme. Ebből világosan kitűnik, hogy kiforgatod és meghamisítod az isteni írásokat, és az
elferdített és koholt véleményekkel akarsz ködösíteni, amíg a tapasztalatlanok közt
a tévedéseket, és a hazug forrásokból eredő hazugságokat állítasz.

6. fejezet
Berengár
„Ahogyan ugyanis, ha valaki azt mondja: Krisztus a szegletkő, nem szűnik
meg egyáltalán azt állítani Krisztusról, hogy ő Krisztus; úgy, aki azt mondja: az
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oltár kenyere pusztán szentség, vagy: az oltár kenyere csak Krisztus valóságos teste, nem tagadja, hogy a kenyér az oltáron van; állítja, hogy a kenyér és a bor az Úr
asztalán van.”

Lanfrancus
Közel állnál az igazsághoz, ha valaki, aki nem ismeri az igazságot, a kijelentés
első részét állítaná, ha nem képletesen mondaná ezt a szót. Egyes dolgokat ugyanis azoknak a dolgoknak nevével jelölünk, amelyekből készültek, miután más természetbe mentek át, már nem lehetnek az, mint azok a dolgok, amelyekből elfogadtuk, hogy vannak. Ahogyan Szent Ágoston (In psalmus CXLVII) a zsoltárok
magyarázatának utolsó művében jégnek nevezi azt a havat, amely hosszú időn át
megmaradt századokon át; a hó ugyanis folyékony és puha, a jég viszont természeténél fogva kemény és száraz. Miután a kettő, természetét tekintve ennyire különbözik egymástól, nem nevezheti helyesen valaki a jeget hónak, hacsak nem olyan
értelemben, amely szerint valamit arról az anyagról neveznek el, amiből lesz. A
Teremtő is azt mondja a földből teremtett első embernek: Föld vagy és visszatérsz
a földbe (Ter3,19). Mintha azt mondaná: Mert földből lettél és egykor föld leszel,
és visszatérsz a földbe.
Valóban, amint mondottam, ezt a véleményt senki sem fogadja el a katolikusok
közül, a keresztény vallás nem engedi meg. Senki sem kétkedik abban, hogy az előbbi a tiéd és a te szektádé. Az utóbbit te sem fogadod el, aki tagadod a testet és a vért,
és mi sem, akik mindkettőt úgy valljuk, hogy legkevésbé sem tagadjuk, hogy sok
fenséges dolognak szakramentuma és képmása. Végül a hasonlat, amelyet előhozol
az Úr Jézus Krisztusról és a szegletkőről, akadályoz, és nem előmozdít. Ha ugyanis
valaki azt mondja, hogy „Krisztus a szegletkő”, valójában nem állítja, hogy Krisztus
valóban kő, hanem valami hasonlóság miatt nevezik így, amely a kettő között fennáll. Ugyanígy, midőn a Szentírás az Úr testét kenyérnek nevezi, szent és misztikus
beszéddel teszi ezt, vagy azért, mivel a kenyérből lesz és annak némely minőségét
megtartja; vagy pedig mivel felfoghatatlanul táplálva jóllakatja a lelket, és az örök
élet táplálékát adja neki; vagy azért, mert Isten Fiának teste, aki az angyalok kenyere,
és akit az angyalok látni kívánnak, amint az apostol-fejedelem mondja (1Pét1,2),
vagy valamely más módon, amit a tanultabbak fel tudnak fogni, mi viszont nem.

7. fejezet
Berengár
„Nem állhat fenn az egész állítása, ha a részt megdöntjük; éspedig, amint Szent
Ágoston mondja A keresztény tanításról c. művében: »Tagadhatatlan az örökkévalóság igazsága, amely maga Isten«.”
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Lanfrancus
Elhagyván a szent tekintélyeket, a dialektikához menekülsz. Ám a hit titkáról
hallva és szólva inkább akarom hallani a szent tekintélyek válaszát, semmint a dialektika érveit. Ám igyekezni fogok erre is válaszolni, nehogy azt gondold, hogy
ebben a művészetben nem vagyok járatos, noha meglehet, egyeseknek úgy fog
tűnni, mintha inkább fennhéjázásból és önmagam mutogatása végett teszem, nem
pedig szükségből. De Isten és a lelkiismeretem a tanúm, hogy a Szentírásról szóló
traktátusban nem óhajtok felvetni dialektikus kérdéseket, sem a felvetettekre válaszolni. Noha a vita anyaga olykor olyan jellegű, hogy a dialektika művészetének
szabályai segítségével könnyebben ki lehet fejteni, amennyire tehetem, eleget fogok
tenni a művészetnek, nehogy úgy tűnjön, mintha inkább megbíznék a művészetben, mint a szentatyák tekintélyében, noha Szent Ágoston egyes írásaiban, legfőképpen pedig a Keresztény tanításról szólóban igen dicséri ezt a tudományágat,
és megerősíti, hogy nagyon hasznos mindannak kutatására, ami a Szentírásban
található.
Mégis, amikor az ariánus eretnekkel, Felicianusszal vitatkozik (4.fej.), azzal
szorítja őt sarokba, hogy eretnek létére nincs tekintettel a szillogizmusok és logikai szabályok összefüggő következtetésére, majd nyilvánosan felkiált, mondván:
„Arisztotelészi szubtilitással vitatkozol velem, és mindazt, amit én mondok, örvény módjára kiforgatod!” Így, amint a fentiekben azt akartad bizonyítani, hogy
az oltár kenyere és bora a megszentelés közben (inter sacrandum) lényegileg nem
változik, két érvet hoztál fel, amelyekről nyilvánvaló érvekkel kimutattam, hogy az
egyik csak a te érved, a másik pedig senkié. Ebben a dologban követted el az említett nagy tévedést. Ami ugyanis a tiéd volt, az kérdés volt.
Ebből kifolyólag akarjuk elfojtani és lehetetlenné tenni az összes érvet, és nagy
igyekezettel e körül fáradozunk. Továbbá egyetlen kérdés sem igazolja az érvet.
Az érvre ugyanis akkor van szükség, amennyiben önmagában biztos, vagy biztos
indokok bizonyítják. Ami tehát mindössze a te érved volt, azt egyáltalán nem kellett számításba venni annak bizonyítására, ami kétséges. A további érveket pedig,
amelyekről kiderült, hogy senkiéi, nem is kellett semmilyen indokkal hitelesíteni.
Tehát mindkét esetben helytelenül jártál el. Ezzel a két gonosz elveddel átszövöd
mindvégig ismételve egész érvelésedet. Ezért szükségszerűen gonosz az egész, és
nem engedhető meg, hogy bármi is származzon abból, amit gonoszul állítanak az
érvek.
Ezután más érvvel igyekszel bizonyítani, hogy a kenyér és a bor a konszekráció
után megmarad eredeti lényegében: „Az állítás nem maradhat fenn, ha annak egy
része megsemmisül.” Ennek bizonyítására nem kellett felhozni a részleges tagadást,
amiből a jelen kérdésre semmi sem származik, hanem inkább az egyetemest, amely
kimondja, hogy semmilyen állítás nem maradhat fenn, ha a rész megsemmisül.
Ám legyen a te részleges tanításod, hogy nem maradhat fenn minden állítás, ha a
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rész megsemmisül: másfelől ismét ezt állítod: Az oltár kenyere és bora csak szentségi jel, vagy az oltár kenyere és bora csak Krisztus teste és vére, mindkettő állítás.
Vajon ebből a két részleges antecedensből szabályosan le tudod vonni a következtetést, miszerint amennyiben a rész megsemmisül, nem maradhatnak fenn? Távol
attól! A szillogizmusok egyetlen figurájában sem következik semmilyen következtetés két részleges szillogizmusból. Tehát helytelen az állításod. Azt azonban nem
szabad könnyedén megkerülni, hogy a fent említett állításod igaz voltát, magában
az örökkévalóság igazságában állítottad feloldhatatlannak, és ezt Szent Ágoston
A keresztény tanításról című műve tekintélyével erősítetted meg. Maga az állítás
igaz, és az igaz állítás erejével rendelkezik a maga helyén. Ám te helytelenül és hatástalanul állítottad. Ennek igaz volta, semmivel sem kevésbé, mint minden dolog
és állítás igaz volta, örökké megmarad az Istennél, az igazságnál, aki mindent tud,
és előre tud. Ő teremtette a dolgokat az ő elemeikben és második lényegükben is.
Ő határozta meg, hogy ezek legyenek mind az igaz, mind a hazug állítások okai.
egyébként Szent Ágoston sem A keresztény tanításról című művében, sem más
helyen ilyesmit nem említ. Erről mindenki meggyőződhet, ha veszi magának a
fáradságot, hogy elolvassa magát a könyvet, vagy amennyiben már olvasta volna,
olvassa újra. Ebben a pontban rendkívül csodálkozom mind tévedéseden, mind
bolondságodon. Tévedéseden, amennyiben a bizonyított tanúságokról a szent iratokban vagy nem tudod, hogy másként hangzanak, vagy hogy azokban nem találhatók; bolondságodon, hogy a többit olyan őrültnek tartod, hogy inkább hisznek
majd a te szavaidnak, mint az Egyház ősi hitében, és azokat mintegy tévedhetetleneket és vitathatatlanokat minden további nélkül elfogadják.

8. fejezet
Berengár:
„Ez egy állítás; legismertebb részeiből az állítmányból és az alanyból áll, amelyek így hangzanak: A kenyér és a bor, amelyet az oltárra helyezünk, csak szentségi
jelek; nem kevésbé, mint ez az állítás: „A kenyér és a bor, amelyet az oltárra helyezünk, az átváltoztatás után, csak Krisztus valóságos teste és vére.”

Lanfrancus:
Legkevésbé sem szégyelled ugyanazt ismételni. Ezért kell nekem is megismételnem fentebbi ellenvetésemet. Azt mondtam ugyanis kevéssel előbb, hogy mindössze az előbbi vélemény a tied, az utóbbi viszont senkié, és azt, hogy ez így van
világosabb dokumentumokkal bizonyítottam. Ugyanis magad is tagadod, hogy
magában a szentségben az egész dolog a test és a vér. Mi is valljuk, hogy szentség és
mégis mindkettő valóságát híven és igazán valljuk. Ami pedig akörüli fáradozáso-
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dat és igyekezetedet illeti, hogy a dologba elhintsd a dialektika szavait, mint állítás,
állítmány, alany, ezt úgy tűnik, pusztán azért teszed, hogy ekképpen járatosnak
tűnj a vitatkozásban azok előtt, akik ebben tapasztalatlanok. Ugyanis te magad, aki
annyira erőlködsz, ezek nélkül a szavak nélkül is ki tudnád magad fejezni. És mi is
pusztán a szent iratok segítségével meg tudjuk cáfolni, amit te mondasz.

Berengár:
„A Burgundi elkezdte tagadni, hogy a kenyér és a bor megmarad az Úr asztalán. Ezt cseppet sem tagadja, ellenben állítja, hogy csupán kenyér és bor.”

Lanfrancus:
Az Egyház tagjának nem kellett eltérnie az Egyháztól. Az Egyház ugyanis világszerte azt vallja, hogy a kenyeret és a bort azért helyezik az oltárra, hogy átváltoztassák, és hogy az átváltoztatáskor felfoghatatlanul és kimondhatatlanul a
test és a vér szubsztanciájává változzék. A maga helyén annak segítségével, akinek
szentséges testéről beszélünk, ki fogjuk mutatni a különböző Atyák különböző bizonyságtételeivel, hogy csak így lehet és nem másként. Nem tagadja, hogy kenyér,
hanem állítja. Ám azt állítja, hogy a mennyből alászállott kenyér, amely életet ad a
világnak. Az a kenyér, amelyet Ambrus és Ágoston egyazon szavakkal epiousziosznak, vagyis supersubstantialis-nak hívnak, mivel Krisztus teste minden teremtett
szubsztanciánál nagyobb, méltóságával felülmúl minden teremtményt. És nem is
akármilyen borról beszél, hanem arról, amely felvidítja az ember szívét, de nem
akárkiét, hanem Isten szolgáiét, amely megittasítja a lelket és megtisztítja a bűntől.

Berengár:
„Azt mondja: A kenyér és a bor, amelyet az oltárra helyezünk, az átváltoztatás
után csak Krisztus valóságos teste és vére.”

Lanfrancus:
Azt mondja valaki Isten Lelkével eltelve: A hazug száj megöli a lelket (Bölcs
1,2). Ha félnél ettől a rettentő ítélettől, nem rágalmaznád Isten szolgáját. A többit
ugyan mondta, de a csak határozószót egyáltalán nem tette oda. Bármit is szedünk
ki abból a hazugságból, amit te hozzátoldottál, bármit toldanak bele, szükségszerűen az egész összeomlik, gyengének bizonyul, ledől. Miután erről az előzőekben
eleget beszéltem, eltekintek attól, hogy erről itt többet mondjak, másra térek.
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9. fejezet
Berengár:
„Az oltár átváltoztatása által a kenyér és a bor a vallás szentsége lesz, nem
mintha megszűnne lenni ami volt, hanem, hogy az legyen, ami volt és hogy mássá
változzanak, amint Szent Ambrus mondja a De sacramentis című könyvében.”

Lanfrancus:
Ó, oktalan lélek! Ó, szégyentelen hazug! Ó, büntetésre méltó vakmerőség!
Ambrust merészeled tanúként idézni arra, hogy az oltár kenyere és bora nem szűnik meg az lenni, ami volt, hanem átváltozik valamivé, ami nem volt. Ha fellapozod
azokat a könyveket, amelyeket Ambrus a szentségekről, vagy más egyébről írt, és
amelyek jelenleg az Egyházban használatosak, soha nem fogsz találni Ambrusnak
ilyen vagy így értelmezett mondását. Ha ilyesmit mondott volna, azzal igencsak
csorbította volna dicső hírnevét, önmagával került volna ellentmondásba, egy hihetetlen dologról azt állította volna, hogy hinni kell. Ki az, aki józan eszének birtokában van, aki elhinné, hogy egy dolog átváltozik egy másikká, és ugyanakkor
nem szűnne meg ugyanabból a részből az lenni, ami volt? Ám maga az Igazság, aki
Isten, mindig távol tart attól, hogy az igazság tanúja az igazság ellen tanúskodjon.
Inkább nézd mit mond a De mysteriis, vagyis a Beavatandókról. Amikor ugyanis ki
akarja mutatni a zsidók mannája és a keresztények áldozata közötti eltérést, azáltal
ugyanis, hogy amaz árnyék és előkép volt, emez pedig világosság és valóság; amaz
az égből való volt, emez az egek urának teste. Nehogy pedig a lélek meghátráljon
attól, hogy ezeknek az elemeknek ilyen fenséges dolgokká való változását elhig�gye, hozzáteszi mondván: Bármilyen példákat alkalmazunk, azt fogjuk bizonyítani, hogy ez nem az, amit a természet alkotott, hanem amit az áldás konszekrált, és
hogy az áldás ereje nagyobb, mint a természeté, mivel az áldás magát a természetet
is megváltoztatja. Senki sem kételkedik abban, hogy a kenyeret és a bort a természet alkotta. Ezt mindenki tudja. Afelől, hogy ezek valóban az Úr valóságos testévé
változnak, nem kell kételkedni. Ezt nyilvánvaló és megfelelő példákkal megmutatta a hasonlóság segítségével, elsősorban, amikor arról beszél, hogy Mózes botja kígyóvá változott, majd utána a kígyó bottá; utána elmondja, hogy a víz vérré
változott, majd ismét visszaváltozott vízzé. És sok más hasonlót elmond. Végül a
Szűz szülésének nagy és egyedülálló csodája kapcsán előrebocsátva ezt mondja:
„És a test, amelyet létrehoztunk, a Szűztől van.” És nehogy a természetet előnyben részesítsd Isten hatalmával szemben, mintha Isten nem változtathatna meg
bármely természetet, előnyben részesíti, mondván: „Miért kutatod a természet
rendjét Krisztus testében, ha egyszer a természet ellenére maga az Úr Jézus szűztől
született?” A szentségekről szóló hatodik könyvét pedig, amelyben azt hazudtad,
hogy a fenti igazság áll, így kezdi: „Ahogyan Urunk Jézus Krisztus Isten valóságos
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Fia, nem a kegyelem által, mint a többi ember, hanem a természet által, úgy valóságos teste, amelyet veszünk, és valóságos vére, amelyet iszunk.” Legyen elég a
sokról ily csekélyet mondani, hogy akik olvassák a te és az én nézetemet, világosan
észrevegyék, minő csalással találsz ki olyasmit, ami nem található (a szövegben);
milyen ravasz fortéllyal ferdíted el, amit találtál, milyen csalással találod ki, amit
nem találtál, mily makacsul merészeled elferdíteni, amit sértetlenül hagytál. Ehhez
fogható gonoszság nem volt az eretnekek részéről Lukianosz és Iszikhosz ideje óta,
akik mindketten a maguk érdekének megfelelően ferdítették el a prófétai, apostoli
és evangéliumi írásokat. Minden eretnekség félreérti a szent írásokat, de mégsem
hagyja meg őket elferdítés nélkül eredeti állapotukban. A szentségekről mondott
negyedik beszédében a fent említett Egyháztanító, midőn igyekszik bebizonyítani,
hogy nem kell csodálkozni, ha Isten hatalma, a meglévő dolgokat egyikből a másikká alakítja, mivel az ő parancsára lett minden a semmiből és létezik, hozzáteszi:
„Ha tehát akkora ereje van az Úr Jézus szavának, hogy általa elkezd létezni, ami
addig nem létezett, mennyivel hatékonyabb abban, hogy az legyen, ami, és hogy
valami mássá változzon. A látható szín szerint arról tanúskodik, ami volt, belső
lényegénél fogva viszont azáltal, hogy azzá változik, ami azelőtt nem volt. Ekképpen előzőleg és utólag kifejti, noha különböző szavakkal véleményét, amely viszont
nem különbözik. Úgy ítélem, innen vetted, amit fentebb felvetettél, és ami elviselhetőt mondtál, azt elviselhetetlenül fejtetted ki. Igaz, egyes kódexek az említett
véleményt más szavakkal adják vissza, ekképpen: „Ha tehát ekkora ereje van az Úr
Jézus szavainak, hogy elkezdjen létezni, ami nem létezett, mennyivel hatékonyabb
abban, hogy ami valami volt, valami mássá változzon? Az irodalom leginkább megegyezik ebben a véleményben azzal, amit az ugyancsak őtőle származó, A titkokról
(De mysteriis), vagyis a beavatandókról szóló könyvben (9.fej.) ezekkel a szavakkal
kifejezve találunk: „Tehát Krisztus szava, amely a nem létezőből létre tudta hozni,
ami nem létezett, ne tudná a létezőt átváltoztatni azzá, ami nem volt?”

10. fejezet
Berengár:
„Az Egyház áldozata kettőből áll, kettőből jön létre: a láthatóból és a láthatatlanból, a szentségi jelből és a szentségből magából; ez maga (res), vagyis Krisztus
Teste, amennyiben szem előtt állna, látható volna; miután azonban fölemeltetett a
mennybe és az Atya jobbján ül a végső megújhodás idejéig, amelyről Péter ír, nem
hívható le a mennyből; mint Krisztus személye Isten és ember.”
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Lanfrancus:
Kaifás, mint annak az esztendőnek főpapja, tudta nélkül is igazat prófétált a
Megváltóról, mondván, hogy előnyösebb, hogy egy ember haljon meg a népért,
mint hogy a világ minden embere elvesszen (Jn XI,49-51). Noha igazat mondott,
nem tudta, mire vonatkoznak szavai. Így te is, a mi ügyünk ellen akarsz szólni, amelynek védelmére mi nyilvánvalóan vállalkoztunk, pártunkra állsz. Ez az
ugyanis, amit állítunk, ezt akarjuk jóváhagyni, küzdve minden erőnkkel ellened és
követőid ellen, hogy az Egyház áldozata kettőből jön létre, kettőből áll: az elemek
látható alakjából és az Úr Jézus Krisztus láthatatlan testéből és véréből, a szentségi
jelből és magából a szentségből (re sacramenti), amely (hogy a te szavaiddal éljek)
Krisztus teste, mint Krisztus személye, amely szerinted is Istenből és emberből áll,
mivel Krisztus maga is valóságos Isten és valóságos ember, mivel ez mindannak a
természetét és igazságát magában foglalja, amiből létrejön. Márpedig, amint magad is tanúsítod, az Egyház áldozata a szentségi jelből és a szentségből magából,
vagyis Krisztus Testéből jön létre. Tehát ez a szentségi jel és maga a szentség, vagyis
Krisztus Teste. Krisztus pedig miután feltámadt a halálból, már nem hal meg; a
halál többé nem uralkodik rajta (Róm 6,9). Ám, ahogyan András apostol mondja,
valóban a földön eszik az ő testét és isszák az ő vérét, ő pedig az egyetemes megújhodás idejéig az Atya jobbján marad a mennyben élve és fogyatkozás nélkül. Ha
azt kérted, hogyan lehetséges, tüstént röviden válaszolok: A hit titkát üdvös módon el lehet hinni, nem lehet hasznosan nyomozni.

11. fejezet
Berengár:
„Ezért mondja Szent Ágoston az Evangéliumban: amikor Krisztust esszük, az
életet esszük, s amikor esszük, nem daraboljuk fel.”

Lanfrancus:
Szent Ágoston semmit sem mondott az Evangéliumban, mert az Evangéliumban soha nem olvassuk, hogy valaha valaki valamit is mondott volna, az Úron, az
evangélistákon és azon személyeken kívül, akiket esetleg esetenként az Evangélium
írói engednek szóhoz jutni. Viszont írt egy terjedelmesebb művet, amelyben historikusan magyarázza az Úr evangéliumát János szerint. Ebben a műben található az
említett kijelentés, amelyet alázatosan elfogadunk és köteles hódolattal tisztelünk.
Mert érettünk teszi és egybehangzik az igazsággal, midőn azt mondja: „Aki eszi az
én testemet és issza az én véremet, bennem marad, és én őbenne” (Jn 6,55). „Amikor esszük, nem daraboljuk fel.” Távol legyen tőlünk, hogy úgy értsük a Krisztust
„enni” kifejezést, mint azok, akik midőn hallották, hogy az Úr azt mondta: „Ha
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nem eszitek az emberfia testét és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek”
(uo.), azonnal így válaszoltak: „Kemény ez a beszéd, és ki tudná meghallgatni?”
(uo. 61) Azt gondolták ugyanis, amint a fent említett helyeken mondja, hogy a földön tartózkodó Urat darabokra tépik, és így húsát vagy fazékban főzve, vagy nyárson sütve fogják enni, és ha ezt nem akarják, nem lehetnek tanítványai. Isten tartsa
távol Egyházától ezt a véleményt! Így kétségkívül úgy esszük és isszuk a földön a
feláldozott Krisztust, hogy a mennyben az Atya jobbján teljes és élő marad.

12. fejezet
Berengár:
„Ezért mondja Szent Ágoston az Isten városáról c. könyvében: ‘A szentség szent
jel.’ A jelet A keresztény tanításról c. könyvében határozza meg: A jel olyan dolog,
amely alkalmas arra, hogy érzékeinkben vésődő látszata mellett még valami másra
is ráirányítsa gondolatunkat.”

Lanfrancus:
Mi is hisszük, hogy a szentség, amelyről beszélünk, szent jel, és tanácsoljuk,
hogy ezt elhiggyék. Ez a jel, amely kinézésén túl, amely szemébe ötlik azoknak, akik
látják, azoknak, akik megértik, egészen különböző és üdvös dolgot idéz gondolataikba. Hogy ez mi, helyesebben hogy ezek mik, azt fentebb röviden megemlítettem,
alább bővebben ki fogom fejteni. Mindenesetre Szent Ágoston az Isten városáról
című könyvében (V.könyv 5. fej. X. c.) nem határozza meg olyan hebehurgyán a
szentséget, mint szent jelet, amint te mondod. Ezen a helyen ugyanis nincs szó az
Úr testéről és véréről, hanem a zsidók áldozati szertatásáról értekezve azt mondja,
hogy a látható áldozatok láthatatlan dolgokat jelölnek, amelyek az emberi közösséget Isten és a felebaráti szeretetre tanítják, így zárva le röviden a bebizonyított
részletet: „A látható áldozat tehát a láthatatlan áldozat szentsége, vagyis szent jele.”
Hogy mit nevez látható, és mit láthatatlan áldozatnak, azt kissé később ezekkel a
szavakkal magyarázza: „Isten tehát nem akarja a leölt állat áldozatát, hanem a bűnbánó szívét.” Majd kevéssel utána: „Végül is az irgalmasság az igazi áldozat.”

13. fejezet
Berengár:
„Ágoston azt mondja Bonifác püspökhöz írt levelében: ‘Ha a szentségi jelek
nem rendelkeznének a dolgok hasonlóságaival, amelyeknek szentségi jelei, egyáltalán nem lennének szentségek.’ Majd A képzetlenek hitre neveléséről c. írásában:
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‘Az isteni dolgok jelei láthatók, ám láthatatlan dolgokat tisztelünk bennük; nem
úgy kell az áldással megszentelt színt tekinteni, mint ahogyan bármilyen használatban tekintjük.’”

Lanfrancus:
Ezt senki sem tagadhatja, hacsak nem gördít akadályt a Szentírás útjába. A
szentségi jelek ugyanis mindig magukon viselik azoknak a dolgoknak a hasonlóságát, amelyeknek jelei, úgy, mint abban a szentségben, amelynek kérdését most
taglaljuk, amíg megtöretik az ostya, amíg a vér a kehelyből a hívek szájába ömlik,
ez mi mást jelöl, mint az Úr testének feláldozását a kereszten és a vérének oldalából
való omlását? Egyébként nem lenne szentség, ha pedig olyan értelemben tekintenénk szentségnek, amilyenben most értjük és feltételezzük, hogy az olvasóközönség, vagy hallgatóság is értelmezi. Az esküt is szokták szentségnek nevezni, nem
mintha hasonlítana valamely dologra, hanem mert valamely szent dolog megerősítése vagy tagadása. Ezért Szent Gergely Justinus-hoz írt levelében (Epistola 23)
ezt mondja: „Szent Péter szent testének közelében bőségéből nyújtottunk szentséget.” Szentségnek nevezik valamely dolog szentesítését is, mint valamely kétes dolog megerősítése, mint egy döntés támasza vagy fenntartása. Amit pedig a Kezdők
hitoktatásának könyvéből vettél, állítván, hogy a látható dolgokban láthatatlanokat
kell tisztelni, és hogy az áldással megszentelt színt nem úgy kell tekinteni, mint a
meg nem szenteltet, nem látom, mennyiben van hasznára a te pártodnak. Sokkal
inkább úgy tűnik, hogy ellenkezik a te véleményeddel, és a mienk malmára hajtja
a vizet. Mi ugyanis a kenyér és a bor színe alatt, amelyeket látunk, láthatatlan dolgokat, azaz Krisztus testét és vérét tiszteljük. Hasonlóképpen nem is függünk e két
színtől, amelyekből átváltozik az Úr Teste, mint ahogyan az átváltoztatás előtt függtünk, amíg hittel valljuk, hogy az átváltoztatás előtt kenyér és bor, vagyis az, amit
a természet formált. Az átváltozás alatt viszont Krisztus testévé és vérévé lesznek,
amelyből mindkettőt az áldás változtatott át, noha Szent Ágoston ebben a könyvben nem beszél többet erről a szentségről, mint a többiről, amelyeknek gyakorlását
a keresztény szokás elrendel és ünnepélyesen gyakorol, oktatva a karthágói Egyház
valamely diakónusát, hogyan kell erről és másról a kezdőket oktatni.

14. fejezet
Berengarius:
„Ezért Szent Ágoston Bonifáchoz írt levelében azt mondja, hogy amint Krisztus testének szentsége valamiféleképpen Krisztus teste, és Krisztus vérének szentsége valamiféleképpen Krisztus vére, úgy a hit szentsége a hit.”
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Lanfrancus:
Krisztus testének szentsége, amennyiben arra vonatkozik, hogy a kereszten
magát az Úr Krisztust áldozták fel, úgy az ő teste, amelyet eltakar a kenyér alakja,
amelyet a szentségben magunkhoz veszünk, és az ő vére, amelyet a bor színe és íze
alatt iszunk. A test ugyanis a test szentsége, és a vér a véré. A test és a vér, amely
mindkettő láthatatlan, lelki és szellemi, jelzi a Megváltó látható, tapintható és nyilvánvaló testet, amely minden erény kegyességével és isteni fenséggel teljes. Amíg
az egyiket megtörik és a nép üdvösségére szétosztják; a másik, amely a kehelyből
folyik, és a hívek ajka veszi magához, az ő kereszthalála, az ő kereszthalálát és az oldalából kifolyó vért jelöli. Szent Gergely mindkettőt elmésen észreveszi, és egyszerű
érthetőséggel kifejti Dialógusának negyedik könyvében (IV.könyv 58. fej.) mondván: „Az ő testét vesszük itt magunkhoz, az ő vére omlik immáron nem a hitetlenek
kezébe, hanem a hívők ajkaira. Meg kell tehát fontolni, miféle áldozat ez, amely
állandóan utánozza az egyszülött Fiú halálát bűneinek feloldozására.” Azt mondja:
„utánozza”, nem „végrehajtja”, mert feltámadva a halálból többé már nem hal meg,
a halál többé nem uralkodik felette (Róm 6,9). Tehát a testet és a vért, amelyeket
mindennap magunkhoz veszünk, hogy Isten irgalmát minden nap kiesdjük, nem
csak azért nevezzük Krisztus testének és vérének, mivel lényegileg azonosak, minőségükben sokféleképpen eltérőek, hanem annak a kifejezésmódnak megfelelően
is, amely szerint a jelzőt a jelzett dolog szavával szokás kimondani. Jogtalanul inog
meg bárki, ha egyazon a test és egyazon a vér önmagának a szentsége, ha másként és
másként vesszük, mivel maga az Úr Jézus feltámadása után különböző alkalmakkor
különböző alakot és kinézést viselt. Amikor ugyanis megjelent a két tanítványnak,
és miután annyit beszélt velük, amennyit elegendőnek ítélt, úgy tett, mintha tovább
menne (Lk 24,13-28), amint Szent Ágoston mondja, jelét adta annak, hogy néhány
nap múlva fölmegy a mennybe. Ez az út távol áll az átlag emberi élettől, és ezt az utat
a két tanítványnak is nyilvánvalóan előre jelezte. Krisztus tehát Krisztus szentsége.
Úgy tesz, mintha tovább akarna menni; ő, aki annak idején felmegy a mennybe. Egy
és ugyanaz, s mégsem ugyanaz. Ugyanis valóságos Isten és valóságos ember, aki úgy
tesz, mintha tovább menne, és mennybe is megy. Mégis más a földi út látszata, és
más a mennybemenetel valósága. Senki sem fogja ezért oktalanul kétségbe vonni,
hogy Jézus úgy tett, mintha tovább akart volna menni azért, mert ezzel egy sokkal
hosszabb utat jelzett előre, az ő valóságos mennybemenetelét.
Továbbá Szent Ágoston ugyanebben a Bonifáchoz írt levelében, a keresztséget
a hit szentségének nevezi. Az igazi keresztség nemcsak a test leöntéséből, hanem
a szív hitéből is áll, amint az apostoli tanítás áthagyományozza, mondván: „Hittel
tisztítván meg szívüket.” (ApCsel 15,9), majd másutt: „Így benneteket is üdvözít
a keresztség, nem azáltal, hogy leteszitek a testi tisztátalanságot, hanem mint a
jó lelkiismeret kérése, amelyet Istenhez intéztek.” (1Pét 3,21) Az egyiket a másik
jelöli. A keresztséget pedig annak a beszédmódnak megfelelően nevezzük hitnek,
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mint annak misztériumát, aminek a misztériumát ezzel a névvel szokás jelölni.
Ezért a hasonlóság az, amit meg kell találni mind a szentségi jelben, mind magában a szentségben úgy, mint a keresztségben és a hitben. Ugyanis mindkettő
lemos, megtisztít, tisztává tesz; amaz a testet, ez a lelket.
Amint tehát a mennyei kenyér, amely Krisztus valóságos teste, a maga módján neveztetik Krisztus testének, azon Krisztus testének ugyanis, amely látható,
tapintható, halandó, és amelyet keresztre feszítettek; ugyanazon test ugyanazon
feláldozásának mondatik, mint Krisztus azon szenvedése, halála és keresztre feszítése, nem a dolog valóságában, hanem a misztérium jelölésével; így a hit szentsége,
amelyet a keresztség jelent, a hit.

15. fejezet
Berengár:
„Szent Ágoston azt mondja Bonifáchoz írt levelében: Krisztus egyszer áldozta
fel önmagát, és a szentségben mégis feláldoztatik a népeknek nem csak minden
húsvét ünnepén, hanem minden nap.”

Lanfrancus:
Krisztus önmagát egyszer áldozta fel, mivel mindössze egyetlen egyszer függött
a kereszten testi jelenlétében, tagjainak megkülönböztethetőségében, mint valóságos Isten és valóságos ember, feláldozva magát az Atyának, mint élő, szenvedni
tudó, halandó, élők és holtak megváltására, amelyeket az isteni mindentudás úgy
ítélt meg, hogy üdvözüljenek, akikről ezt előre tudta, eleve elrendelte, akiket meghívott, és ezt a megfelelő időre és módon megszabta. A szentségben viszont, amelyet az Egyház ennek emlékére megismétel, az Úr testét naponta feláldozzák, szétosztják és magunkhoz vesszük, és vérét a kehelyből issza a hívek ajka. Mindkettő
valóságos, mindkettő a Szűztől vétetett. A testet önmagában és a vért önmagában
nem a biztos misztérium értelme nélkül vesszük. Noha más értelemben mondjuk
és hisszük, hogy az egész Krisztust esszük, ugyanis amikor lelkileg az örök életet
kívánjuk, amely ő maga, amikor a lélekben édesebb elmélkedni törvényeiről, mint
a lépes méz, amikor a testvéri szeretetet, amelynek a jelét ez a szentség nyújtja,
Krisztus szeretetére való tekintettel gyakoroljuk, amikor édesen és üdvösen idézzük emlékezetünkbe, hogy üdvösségünkért szenvedte el a megaláztatásokat, ezért
függött a kereszten, ezért szegezték oda, és sebezték meg a lándzsával. Mindkét
étkezés szükséges, mindkettő gyümölcsöző. Az egyik megköveteli a másikat, ahhoz, hogy valami jót tegyen. Ha ugyanis hiányzik az első, úgy a második nem csak
nem tisztít meg a bűntől, hanem növeli azt, és elítéli azokat, akik vakmerően veszik.
Aki ugyanis méltatlanul eszi és issza, az saját ítéletét eszi és iszza. (1Kor 11,29)
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Végül is a második nem lehetséges az első nélkül. Ezért nevezi az Úr mindennapi
kenyérnek, amint Szent Ambrus (Sacram. 4.fej.) és Szent Ciprián kifejti, és amint
az Evangéliumban olvassuk: Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az
ő vérét, nem lesz élet bennetek. (Jn 6.54) A szent kánonok pedig elrendelik, hogy a
katolikusok között ne legyen olyan, aki nem áldozik Krisztus testével, hacsak nem
penitenciatartásként, püspöki ítélet alapján főbenjáró bűnökért tartja magát távol.
Hiába hozakodsz tehát elő és mondod: „Ha Krisztus egyszer szenvedett önmagában, úgy testében is egyszer szenvedett, mivel testét semmiképp sem tudja elválasztani önmagától”. Ez viszont nem következik az előzőből. Sok minden van ugyanis a
dolgokban, ami nem felel meg a dolgok részeinek. Miután maga az Úr Jézus is valóságos Isten és valóságos ember, és minden ember értelmes lélekből és testből áll, így
nem vagy a lelket, vagy a testet nevezzük helyesen embernek vagy Istennek.

16. fejezet
Berengár:
„A Burgundi azt mondja: egyetértek a Római Szentegyházzal. Valójában nem
a szentegyházat tette próbára ez az igazság, hanem a gonoszok Egyházát, a hiúság
gyülekezetét, sem pedig az Apostoli Egyházat, hanem a sátán székhelyét.”

Lanfrancus:
Nem úgy kellett volna mondanod: „a Burgundi mondja: egyetértek”, hanem:
én, Berengarius egyetértek. Ezek ugyanis a te szavaid voltak, te vezetted félre a szent
zsinatot, hogy hiszed, esküvel erősítetted meg, hogy ehhez fogod magad tartani. A
tiszteletreméltó Humbertus, akit te mintegy becsmérlően Burgundinak nevezel,
mintha Istennek nem lehetnének szolgái Burgundiában, semmi mást nem tett,
minthogy ezt az írást a zsinat parancsára kezével kezedbe adta. Ó szerencsétlen lélek! Először az eretnekségből esküszegésbe estél, most ismét az esküszegésből eretnekségbe! Ezért elvetendő érzelmeidnek átadva a római szent Egyházat a gonoszok
Egyházának, a hiúság gyülekezetének, a sátán székhelyének nevezed. Ezt pedig istentelen szájjal szajkóztad, amely szajkózást senki sem olvassa: sem eretnek, sem
szakadár, sem hamis keresztény. Mindaz ugyanis, aki kezdettől fogva a keresztény
Egyházba, a keresztény név méltóságával dicsekedett, ha le is tért az igazság útjáról,
és inkább akart a tévedés útvesztőjén haladni, mégis tisztelte és magasztalta Szent
Péter székét, és nem merészelt róla ilyen istenkáromlóan sem beszélni, sem írni.
Ebben senki sem fog kételkedni, aki írásaikat olvassa, amelyeket az Apostoli Szentszékhez különböző alkalmakkor és különböző időpontban küldtek vagy átnyújtottak. Végül maga az Úr is dicsérőleg szól róla az evangéliumban, mondván: „Te
Péter vagy és erre a szikára építem Egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt

– 69 –

rajta. És neked adom a mennyek országának a kulcsait. És amit csak megkötsz a
földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit csak feloldasz a földön, fel lesz oldva
a mennyben is. (Mt 16,18--19) Amiről elhisszük, hogy a szent Egyház pásztorairól
mondtak, és amit egyes katolikusok értelmeznek, arról a szent kánonok és főpapok
dekrétumai azt tanítják, hogy a római Egyházra kell vonatkoztatni.

17. fejezet
Berengár:
„Ki fogná fel ésszel, vagy engedné meg, hogy valami csoda által lehetséges legyen a kenyeret Krisztus testében megtörni, amely a feltámadás után teljes egészében romolhatatlanságnak örvend, és az egyetemes megújhodás idejéig a mennyben marad, úgy, hogy nem lehet lehívni.”

Lanfrancus:
Az igaz, aki a hitből él, nem akarja érvekkel kutatni és ésszel felfogni, hogyan
lesz a kenyérből test, és hogyan válik a bor vérré, mindkettő lényegileg változtatva
természetét. Inkább akarja, hogy a mennyei misztériumok a hitre irányítják figyelmét és egykor eljusson a hit jutalmára, minthogy elveszítve hitét felfogja azt, ami
felfoghatatlan, nem akarva hiába fáradozni, tudván, ami írva van: Ne kutasd, ami
nálad magasabb, és ne fürkészd, ami nálad erősebb; hanem, amit Isten parancsol
neked, mindig azon járjon az eszed, és az ő sokrétű alkotását ne fürkészd kíváncsian (Sir 3,22). Nem szükséges ugyanis, hogy az elrejtett dolgokat saját szemeddel
lásd. Noha ezt csodálatos működésével lehetővé teheti szemed számára az isteni
hatalom. Nem is volt hiány méltó csodákban, egyes kételkedők számára, akiknek
testi szemük előtt megjelent Krisztus teste és vére, eltávolítván a látható és romlandó leplet. Ezekkel a csodákkal a mindenható Isten a gyengék fogyatékosságát
gyógyította, és félelmetes módon kárhoztatta és megsemmisítette az összes eretnek
átkozott gonoszságát. Ezek törekvése arra irányul, hogy kinevessék a gyermekek és
csecsemők hitét, akiktől Krisztus magának dicséretet szerzett (Zsolt 8,3; Mt 21,16),
és azon követelésüket, hogy mindent felérjenek ésszel, miután ők az ész szakértői,
és ezért felfuvalkodottságuk és meddőségük miatt olyanok lettek, mint a ló és az
öszvér, amelyekben nincs ismeret (Zsolt 31,9). Hogy pedig hitünkkel, amely szerint
hisszük, hogy az ő hívői táplálkoznak vele, mint a lehetetlenség okát szembeállítod
az Úr testének romolhatatlanságát, valamint hogy nem lehet lehívni a mennyből,
valójában azt jelenti, hogy vagy nem ismered az írásokat, vagy pedig azok ismeretét a magad romlására el akarod ferdíteni. Azt valljuk ugyanis, hogy akik méltó
módon veszik magukhoz az Úr Jézus Krisztust, valóságosan és üdvös módon eszik
a földön, míg szilárdan valljuk, hogy tisztán, romlatlanul, sértetlenül megmaradt a
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mennyben. Oktondi vagy tehát, ha azt mondod, hogy a száreptai özvegy azért nem
ehetett olajat az olajos korsóból, mert a szent történet azt mondja, hogy a korsó
tartalma nem fogyatkozott, ahogyan ugyanaz az írás mondja: elment és Illés szavai
szerint tett, és evett ő és vele együtt egész háza népe (1Kir17,15).
Nem szűnne meg őrültséged súlyos volta akkor sem, ha azt állítanád, hogy az
Egyház azért nem táplálkozhat megváltója testével és vérével, mert az apostol azt
mondja: Krisztus feltámadt a halálból, többé már nem hal meg, a halál többé nem
uralkodik rajta (Róm 6,9), noha maga az Úr tanúskodik róla, amikor így beszél róla
mondván: Vegyétek és egyétek, ez az én testem, mely értetek adatik (Mt 26,26; Mk
14,22); majd: Ez az én vérem kelyhe, a hit titka, mely értetek és sokakért kiontatik
(Lk 23,20), valamint: A kenyér, amelyet adni fogok, az én testem a világ életéért
(Jn 6,52), továbbá: ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét,
nem lesz élet bennetek (uo. 6,54). Az Úrnak ezen szavaiból a régmúlt időkben két
eretnekség származott. Noha mindenki egyetértett abban, hogy a kenyér és a bor az
Emberfiának valóságos testévé és vérévé változik, ám nem egyezett a véleményük
azt illetőleg, ki az az Emberfia. Egyesek azt tartották, hogy ez alatt minden embert
kell érteni, akár igaz, akár bűnös, akinek testévé és vérévé változva magára veszi a
földi szubsztanciát (természetet) a bűnök bocsánatára. Mások úgy gondolták, hogy
ez nem bárki a tömegből, hanem egy megszentelt, igaz férfi, akit az emberek közönséges életétől megkülönböztetett életének kiválósága, aki Isten temploma, aki
legvalóságosabban birtokolta magában az isteni lakóhelyet. Eretneki csökönyösséggel állították azt az őrültséget, hogy az oltár kenyere és bora az ő testévé és vérévé változhat. Ez néhány évvel Szent Ágoston halála után történt Caelestin pápa és
Alexandriai Kyrillosz püspök korában, akik kezdeményezésére és szorgalmazására
az efezusi zsinatot tartották, egyet azon négy zsinat közül, amelyekről Szent Gergely
a pátriárkákhoz írt levelében (1. könyv 34. levél) úgy nyilatkozik, hogy úgy tette
magáévá és úgy tiszteli ezeket, mint Urunk Jézus Krisztus négy evangéliumát. Ezen
a zsinaton mindkét halált okozó dögvészt elfojtották, és megerősítették a hitet, mely
szerint valljuk, hogy a kenyér azzá a testté változik, amely a kereszten függött, a bor
pedig azzá a vérré, amely a kereszten függő oldalából folyt. Végül a kétszáz püspök,
aki jelen volt ezen a zsinaton, többek között így írt erről a szentségről, amit megküldött Nesztoriusznak, mintegy az eretnekek fejének: „A misztikus áldáshoz, mondják
a püspökök, úgy járulunk, és azt úgy mutatjuk be, mint akik Krisztus szent testének
és drága szent vérének részesei lettünk, aki mindannyiunk megváltója, nem pedig
mint akik közönséges testet veszünk magunkhoz, ami távol álljon tőlünk, sem pedig
valami megszentelt férfiét, aki méltóságánál fogva egyesült az igével, vagy mint az
isteni lakóhely birtokosáét, hanem mint valóban éltetőt, és amely magáé az Igéé lett.
Az Élet ugyanis, mivel természeténél fogva istenné lett, mivel saját testével egyesült,
azt hirdette, hogy életet ad. És ezért, noha azt mondja nekünk: Amen, amen, mondom nektek, ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét (Jn 6,54),
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mégsem úgy kell tekintenünk, mint egy közülünk való emberét, (Hogyan lehetne
az emberi test természeténél fogva életadó?) hanem mint valóban azét, amely az ő
saját teste lett, aki értünk az ember fia lett, és akit így is nevezünk.” Majd a zsinat
vége felé (a capitulumukban, vagy anathémákban a 11.pont): „Ha valaki nem vallja, hogy az Úr teste életadó és magáé az Atyaisten Igéjéé, hanem valaki másé rajta
kívül, aki méltósága alapján kapcsolódik hozzá, vagy mint akiben az Isten hajléka
van, legyen kiközösített!” Mi mást kívánsz nyilvánvalóbban hallani, ha az újabb vita
törekvését elhagyod a régi béke kedvéért? Amint a szent szinódus meghatározza,
nem a tömegből valakié, nem valamely szent és megigazult emberé, hanem sokkal
inkább azé, akivel maga egyesült, vagyis a megtestesült Istené és emberé. Amikor
pedig a misztikus áldásról beszél, azt úgy értsd, mintha azt mondaná: titokzatos. A
mysztérium név ugyanis a titokból ered, amint Szent Ágoston A képzetlenek hitre
neveléséről című könyvében mondja. Mi titokzatosabb ugyanis, mint a kenyér és
bor színét szemlélni, ízét ízlelni, tapintását érzékelni, és Isten közreműködésével
mégis a valóságos testet és vért hinni, enni és inni? Ha ezt és az ehhez hasonló
írásokat a szent könyvekben elszórtan az üres fennhéjázást eltávolítva az örök élet
szándékával alázatosan olvasod, ha olvasás közben az isteni kegyelmet alázatosan
kieszközölve igyekszel értelmezni, ha keresztény óvatossággal igyekszel megkülönböztetni amit szószerint kell érteni, s amit lelkileg, kétségkívül azt fogod hinni, amit
az egyetemes Egyház hisz, azt fogod hirdetni, amit az apostoli tanítás világszerte
elrendel, vagyis, hogy az Úr Jézus Krisztus testét és vérét mind a test, mind a szív
szájával, vagyis testileg és lelkileg is esszük és isszuk. Testi szájunkkal testileg esszük
és isszuk ugyanis, valahányszor az Úr oltáráról az Úr testét a pap keze által kapjuk,
lelki szájunkkal, szívünkkel viszont akkor esszük, és akkor merítünk belőle, amikor mint Szent Ágoston mondja, emlékezetbe idézzük, hogy Isten egyszülött Fia a
világ üdvösségéért testet öltött, a kereszten függött, feltámadt, megjelent, fölment
a mennybe, és az ítélet napján ismét eljön, hogy mindenkinek megadja jutalmát
tetteiért. Ez a táplálkozás akkor válik Krisztus szegényeinek hasznára, hogyha azzal,
aki ilyen gazdag, ilyen kiváló asztalhoz ülnek, úgy esznek, hogy jóllakjanak, úgy
emlékezzenek, hogy azt kövessék, mindig készek legyenek meghalni Krisztusért,
engedvén elhalni tagjaikat, amelyek a földön vannak (Kol 3,5), és keresztre feszítvén testüket bűneikkel és bűnös kívánságaikkal (Gal 5,24), amint írva van: A nagyok asztalához ültél, tudd meg, hogy ehhez méltóan kell készülnöd (Sir fia 31,12).
Az Úr ezt mondja testének fogyasztásáról a tanítványoknak: Vegyétek, egyétek és
igyátok, ez az én testem, amely értetek adatik (Mt 26,26), és: Ez az én vérem kelyhe,
amely értetek ontatik (Lk 22,20). Majd az apostol a korintusiakhoz: Aki méltatlanul
eszi és issza, a maga ítéletét eszi és issza, nem ítélvén meg, hogy Krisztus teste (1Kor
11, 29). A lelki étkezés kimutatása körül pedig Szent Ágoston fáradozik Szent János
evangéliumához írt homíliájában, amikor azt mondja: „A mennyei kenyeret lelkileg egyétek, az ártatlanságot hozzátok az oltárhoz.” Majd kevéssel utána: „Ez tehát a
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mennyből alászállott élő kenyér, hogyha valaki eszik belőle, meg ne haljon. Ám ez a
szentség hatékonyságára vonatkozik, nem pedig a látható szentségre. Az, aki belsőleg eszi, nem külsőleg; aki szívében eszi, nem aki fogaival őrli meg.” Hogy miben áll
ennek a szentségnek hatása, ezt kissé lejjebb fejti ki, mondván: „A hívek akkor ismerik Krisztus testét, ha nem hanyagolják el, hogy Krisztus testévé legyenek. Akkor
lesznek Krisztus teste, ha Krisztus Lelkéből akarnak élni.” S kevéssel ezután: „Ezért
mondja Pál apostol midőn kifejti: Egy kenyér, egy test vagyunk sokan (1Kor 10,17).
Ó, jámborság szentsége, Ó, egység jele, ó, szeretet köteléke!”

18. fejezet
Miután eléggé nyilvánvaló, hogy elhárítottuk azokat a rágalmakat, amelyekkel
hiába hozakodtál elő Humbertus püspök és a római Egyház megalázására, vagy ezt
írásban kiadtad, hátramaradt, hogy az Egyház hitét, valamint a te és követőid nézetét röviden kifejtsük, amit pedig kifejtünk, abból az egyiket jóváhagyjuk, a másikat elvessük, néhány tekintély, és némi rövid érvelés segítségével. A levél rövidsége
ugyanis nem engedi meg, és nem is indokolt és szükséges, hogy a szentírás tanúságából vagy a disputációk megállapításából többet és bővebben elhintsünk. Akik
ugyanis hívők, ám65 eltérítették őket, de nem ragaszkodnak álláspontjuk csökönyös
védelmezéséhez, hanem sokkal inkább alázatosan vissza akarnak térni az igazság útjára, felismervén a tekintélyeket, és meghallgatván az érveket, azoknak kevés is elég,
és kevéssel is beérik. Akik viszont elhatározták, hogy kötekedni fognak és kitartanak
hitetlenségükben, azok bármilyen sokkal szolgálnál nekik, azzal sem érnék be.
Tehát hisszük, hogy a földi szubsztanciák, amelyeket az Úr asztalán az Egyház
rendelkezése szerint szentséggé átváltoztatnak, kimondhatatlanul, felfoghatatlanul,
csodálatosan, felsőbb hatalom közreműködésével az Úr testének lényegévé változnak, megtartván a dolgok színét és némely más minőségét, nehogy azokat, akik azt
magukhoz veszik, megrémítse a véres és vérző test, és hogy még inkább elnyerjék
hitük jutalmát. Ugyanakkor az Úr teste a mennyben marad az Atya jobbján: mint
halhatatlan, csorbítatlan, teljes, tiszta és sértetlen: úgyhogy azt lehet mondani, valóban azt a testet vesszük, amely a Szűztől vétetett, de mégsem ugyanazt. Ugyanazt
ugyanis, ami a lényeget az igazi természet sajátosságát és hatékonyságát illeti; nem
ugyanazt, amennyiben megtartja a kenyér és a bor színét, valamint a többi fönt
felsorolt tulajdonságot. Ezt a hitet vallotta kezdettől és vallja mind a mai napig az
Egyház, amely az egész földkerekségen elterjedt, s amelyet katolikusnak neveznek.
Ezért mondja az Úr az evangéliumban, amint fönt említettük: Vegyétek és egyétek,
ez az én testem, mely értetek adatik; valamint: Ez az én vérem kelyhe, a hit titka,
amely értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Szent Ambrus különbséget téve a keresztények és a zsidók szentségei között, Az újonnan megkeresztel65 Seu=vagy; más kézirat: sed=de
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teknek mondott beszédében a szentségekről (9.fej.), így szól: „Vedd hát fontolóra,
előbbrevaló-e az angyalok kenyere, amely mindkettő az élet kenyere?66 A manna
a mennyből, emez a mennyben; amaz égi, emez az Egek Uráé; amaz alárendelve a
romlásnak, ha másnapra megőrzik; emez távol minden romlandóságtól. Aki ezt hívőként kóstolja, nem tapasztalhatja meg a romlást. Azoknak a sziklából víz fakadt,
teneked Krisztusból vér fakad. Azoknak a víz ideig-óráig csillapítja szomját, téged
a vér mindörökre eláraszt. A zsidó azért ivott, hogy szomjazzon, te midőn iszol,
nem szomjazhatsz. Amaz árnykép gyanánt történt, ez valóságban. Ha már az csodálattal tölt el, ami árnykép gyanánt történt, mennyivel inkább csodálkoznod kell
azon, aminek már az árnyképén csodálkozol?” Majd kevéssel utána: „Megismerted
a kiválóbbat; előbbrevaló a világosság, mint az árnyék, a valóság, mint a kép, az
Alapító teste, mint a mennyei manna. Talán azt fogod mondani: mást látok, hogyan
magyarázhatod nekem, hogy Krisztus testét fogom venni?” Hátra van még, hogy
ezt bizonyítsuk. Mennyi példával rendelkezünk annak bizonyítására, hogy valami
nem az, amit a természet alkotott, hanem amit az áldás megszentelt (átváltoztatott),
és hogy az áldás ereje nagyobb, mint a természeté, mert az áldás által maga a természet is megváltozik. Mózes a botot tartotta, elvetette és az kígyóvá változott. Majd
ismét megragadta a kígyó farkát, és annak visszatért bot természete. Láthatod hát,
hogy a prófétai kegyelem ereje következtében kétszer is megváltozott a természet:
mind a kígyóé, mind a boté. Az egyiptomiak sietve akartak meríteni a tiszta vizek
torkolatából. Egyszerre csak vér fakadt a források eréből. Nem volt ital a folyókban.
A prófétai szóra ismét megszűntek a folyók vérezni, visszatért a víz természete.
Miután elbeszéli ezeket és az ezekhez hasonló csodákat, amelyeket a kimondhatatlan isteni tevékenység hajtott végre, kevéssel később hozzáfűzi: „Megfigyelhetjük tehát, hogy a kegyelem nagyobb, mint a természet, noha eddig csak a prófétai áldás kegyelmi erejét soroltuk fel. Ha ekkora az emberi áldás ereje, hogy a
természetet képes átváltoztatni, mit mondjunk magáról az isteni megszentelésről
(consecratio), ahol maguk a megváltó Úr igéi működnek? A szentséget ugyanis,
amelyet magadhoz veszel, Krisztus igéje hozza létre. Ha Illés igéje olyan erővel
rendelkezett, hogy tüzet hozzon a mennyből, vajon Krisztus szava nem elegendő,
hogy az elemek színét megváltoztassa? Az egész világ alkotásáról olvasod: Ő szólt,
és létrejöttek, parancsot adott, és teremttettek (Zsolt 32,9). Tehát Krisztus szava,
amely a nemlétezőből létre tudja hozni a létezőt, nem tudná a létezőt átváltoztatni
azzá, ami nem volt? Nem csekélyebb dolog ugyanis új természetet alkotni, mint
megváltoztatni a meglévőt. Ám amit érvek segítségével teszünk, arra használjuk
fel az ő példáit, és járuljunk hozzá a megtestesülés titkának igazságával. Vajon nem
múlta-e fölül a természet rendjét, amikor az Úr Jézus Máriától született? Ha a rendet vizsgáljuk, a születés a férfi és nő kapcsolatából szokott történni.
66 Migne, nyilván tévesen: corpus vitae (az élet teste)
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Világos tehát, hogy a Szűz a természet rendjétől eltérően szült, és ez a test, amelyet létrehozunk, a Szűztől van. Miért kutatod itt a természet rendjét Krisztus testében, ha az Úr Jézus a természet rendjétől eltérően a Szűztől született?” Majd a Szentségekről írt negyedik könyvben (4.fej.): „Talán azt fogod mondani: Az én kenyerem
közönséges kenyér. És ez a kenyér megelőzi a szentség szavait. Midőn hozzájárul az
átváltoztatás (consecratio), a kenyérből lesz Krisztus teste.” Majd kissé utána: „Az
ég nem volt, a tenger nem volt, a föld sem volt, ám hallom, hogy Dávid azt mondja: szólott és lettek, megparancsolta és teremttettek. Tehát, hogy válaszoljak neked,
nem volt Krisztus teste az átváltozatás előtt, ám azt mondom neked, hogy az átváltoztatás után már Krisztus teste.” Majd kevéssel utána (5. fej.): „Mielőtt átváltoztatnánk, kenyér. Amikor azonban hozzájárulnak Krisztus szavai, Krisztus teste. Végül
is, halljad mit mond: Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, ez az én testem. És
Krisztus szavai előtt a kehely tele van borral és vízzel; amikor azonban elhangzanak
Krisztus szavai, vér lesz, amely megszabadítja a népet. Lássátok tehát mily módon
képes Krisztus szava mindent átváltoztatni. Továbbá maga az Úr Jézus tanítja nekünk, hogy az ő testét és az ő vérét vegyük. Vajon kételkednünk kell hitelességében
és tanúságában?” Továbbá a Szentségekről írt hatodik könyvben (1.fej.): „Amint
föntebb is mondtuk. Amint Urunk Jézus Krisztus Isten valóságos Fia, nem úgy, mint
az emberek a kegyelem által, hanem mint Fiú az Atya lényegéből, úgy az ő valóságos
teste, amint maga mondja, és az ő valóságos vére, amit magunkhoz veszünk, és amit
iszunk. De talán azt fogod mondani, amit Krisztus tanítványai is mondtak annak
idején, amikor hallották hogy azt mondja: Ha valaki nem eszi az én testemet, és
nem issza az én véremet, nem marad énbennem, és örök élete sem lesz (Jn 6,54);
talán azt mondod, hogyhogy valóságos? Látom a hasonlóságot, de nem látom a vér
valóságát. Mindenek előtt azt mondtam neked Krisztus tevékeny szaváról, hogy meg
tudja változtatni, át tudja változtatni a természet által berendezett dolgokat. Amikor
pedig a tanítványok nem tudták elviselni Krisztus beszédét, aki azt mondta, hogy
testét eledelül, vérét italul adja, meghátráltak. Péter egymaga pedig azt mondta: Nálad vannak az örök élet igéi, hová menjek tőled? (Jn 6,44) Ám teste nem az égből
szállott alá, hanem a földön vette föl a testet a Szűztől. Hogyan szállhatott hát alá
a kenyér a mennyből, és hogyan lehet élő kenyér? Mert ugyanaz a mi Urunk Jézus
Krisztus mind az istenség, mind a test részese. És te, aki a testet magadhoz veszed,
isteni lényegének (természetének - substantia) leszel részese ebben a táplálékban.”
Úgyszintén Illyréneus-hoz írt levelében (8.könyv 62. levél elején): „Kérded tőlem,
miért hullatott az Úristen mannát az atyák népének, most pedig nem hullat? Ha
felismered, ma is hullat azoknak, akik neki szolgálnak. Az a testi manna ma is sok
helyen megtalálható, ám ma már nem annyira csodálatos, mert eljött, ami tökéletes.
A tökéletes mennyei kenyér, amely a Szűztől született, amelyről elegendő tanítást ad
neked az evangélium. Mennyivel kiválóbb ez a kenyér az előbbinél!”
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Ágoston a 33. zsoltárról mondott második homíliájában ezt mondja: „A zsidók azért járultak Krisztushoz, hogy keresztre feszítsék. Mi azért járulunk hozzá,
hogy magunkhoz vegyük testét és vérét. Őket a keresztrefeszített sötétséggel borította el, mi, midőn a megfeszítettet esszük és isszuk, megvilágosíttatunk.” És kissé
tovább: „Valóban nagy az Úr, és nagy az ő irgalmassága, aki valóban az ő testét adja
nekünk eledelül, amelyben oly sokat szenvedett, és az ő vérét adja nekünk italul.”
Továbbá a 45. zsoltárhoz írt homíliájában, ahol a zsidókhoz szól: „Annak nevében keresztelkedjetek meg, akit megöltetek, és megbocsáttatnak bűneitek. Miután
megismertétek az orvost, most már bizalommal igyátok a vért, amelyet kiontottatok.” Ugyanígy a 65. zsoltár homíliájában: „Íme a gyilkosoknak adatott, és értük
folyt az ártatlan vére, és a vért, amelyet őrültségükben kiontottak, a kegyelem által
itták.” Majd a 98. zsoltárban: „Kérdem, mi az ő lábának zsámolya, és az Írás azt
mondja: A föld lábamnak zsámolya (Iz 66,1) Ingadozásaimban Krisztushoz fordulok, mert őt keresem itt, és megtalálom a módját, hogy imádjam a földet, anélkül,
hogy istentelenséget követnék el. Hogyan imádhatom lábának zsámolyát? Felvette
ugyanis a földről a földet, mivel a test a földből van, és Mária testéből vette a testet,
és mivel testben járt itt, nekünk is testét adta eledelül az üdvösségre. Senki sem eszi
ezt a testet, ha előzőleg nem imádja. Megtaláltuk a módját, hogyan imádjuk az Úr
lábának eme zsámolyát. És nemcsak nem vétkezünk, midőn imádjuk, hanem akkor vétkezünk, ha nem imádjuk.” És kevéssel ezután: „Amikor az Úr ezt elrendelte,
saját testéről beszélt, és azt mondta: Ha valaki nem eszi az én testemet, nem lesz
benne örök élet (Jn 6,54). Ezen megbotránkoztak a tanítványok, mintegy hetvenen
ugyanis, és azt mondták: Kemény ez a beszéd, és ki értheti meg?” És elhagyták,
és többé már nem jártak vele (uo. 67). Keménynek tűnt nekik amit mondott: Ha
valaki nem eszi az én testemet, annak nem lesz örök élete. Ezt balgán értelmezték.
Test szerint értették, és azt gondolták, hogy az Úr letép darabokat testéről, és azt
fogja nekik adni. Ezért mondták: Kemény ez a beszéd. Nem a beszéd volt kemény,
hanem ők.” És kevés megszakítás után azt mondja: „Lelkileg értsétek, amit mondok. Nem azt a testet fogjátok enni, amelyet láttok, és nem azt a vért fogjátok inni,
amelyet kiontanak azok, akik keresztre fognak feszíteni.”
Szent Ágoston ez utóbbi szavainak örülsz. Azzal dicsekszel, hogy ezek által
győztél, és felül kerekedtél; azzal hízelegsz magadnak, hogy ezekben megtaláltad
védekezésed támaszát. Azt mondod, hogyan törekedhetsz afelől meggyőzni, hogy
a valóságos testet és valóságos vért vesszük ebben a szentségben, ha nyilván hallod, hogy nem azt a testet fogják enni a tanítványok, amelyet látnak, sem azt a
vért inni, amelyet őt keresztre feszítve ki fognak ontani? Rágalommal teljes ez az
ellenvetés. Aki ugyanis feljebb azt tanúsítja, hogy a testet, amelyet a Szűzanyától
vett, és amelyben a földön járt, üdvösségünkre ételül adja nekünk, annak dicsőséges kijelentésével, hogyan ellenkezhet valami ellentétes kijelentés? Távol álljon a
józan olvasótól és katolikus értelmezőtől, hogy ilyen ferdén vélekedjen az Egyház
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oszlopáról, az igazság pilléréről, akiről Caelesztin pápa azt mondja dekrétumaiban
(1. Levél Gallia püspökeihez 20. fej.), hogy még a szerencsétlen gyanú moraja sem
fröcskölte le amíg élt. Ezt valóban azért mondta, mert a Katolikus Egyház valóban
hisz és vall minden tagjában, amit én is röviden belefoglaltam a hitvallásba, röviden összefoglaltam, vagyis, hogy maga a test, s mégsem az. Mi sem úgy gondoljuk,
hogy akképpen vesszük Krisztus látható testét, vagy isszuk látható vérét, mint azok
látták szemükkel, akik üldözték. Hanem sokkal inkább azt hisszük, amit nem látunk, hogy érvényre jusson a hit, ami nem lehetséges, ha az, amit hiszünk, alá van
rendelve a testi érzékeknek. Ezért midőn azt magyarázza, amit homályosan állított,
azt mondja: „Ha látható módon kell ünnepelni, mégis láthatatlanul kell érteni.” Azt
gondolták ugyanis, hogy az Úr azt parancsolja nekik, hogy vadállat vagy emberi
szokás szerint egyék a látható testet, vagy igyák a vért, amelyet üldözői fognak kiontani, vagyis vagy véresen, vagy vízben főve, vagy szénparázson, nyárson sütve.
Ezt az ő test szerinti értelmezésüket visszautasítva mondja az Úr a János-evangéliumban: A lélek az, aki éltet, a test nem használ semmi (Jn 6,64). Ezt fejtegetve
Szent Ágoston ugyanezen evangéliumról szóló huszonhetedik homíliájában azt
mondja: „Hogyan hát? Nem használ a test? Semmit sem használ, de hogyan értették ők? A testet ugyanis ekképpen értették: amint a holttestben oszlásnak indul,
vagy amint a húspiacon árusítják, nem pedig amint a lélek táplálja. Ezek után immáron visszatérünk eredeti szándékunkhoz.

19. fejezet
Ágoston a Jánosról szóló tizenegyedik homíliájában ezt mondja: „A zsidó nép
a Keresztény nép előképe. Ott kép, itt valóság; ott árnyék, itt test.” Úgyszintén a
harmincegyedik homíliában: „ŐK pedig úgy látták, hogy Krisztus a saját bűnéért
hal meg, és azt hitték, hogy Krisztus megbocsátja bűneiket. Egészen addig, amíg azt
a vért isszák, amelyet kiontottak, kételkednek saját üdvösségükben.” Majd a negyvenedikben: „Akik dühöngve megölték, őt követve hittek; és amely vért őrjöngve
kiontottak, azt hittel itták.” Majd az Újonnan megkereszteltekhez intézett beszédében: „Ezt vegyétek magatokhoz a kenyérben, aki a kereszten függött, és ezt vegyétek
a kehelyben, ami Krisztus oldalából folyt ki. Annak számára ugyanis, aki az életet
hazugnak tekinti, nem élet lesz, hanem halál.” Majd a Szentháromságról negyedik
könyvében (13. fej.): „Igen kevesen maradtak nála, amíg a pogányok megismerték,
és azoknak, akik áhítatos alázattal isszák, azoknak jutalmuk, akik pedig elhagyják hűségét, azoknak ellenségük.” És a következő fejezetben (14. fej.) kissé később:
„Van-e valami tisztább a halandók bűneinek tisztulására, mint az a test, amely a
testi kívánságtól érintetlenül született a szűz méhében és a szűz méhéből? És mit lehet olyan Istennek tetszően felajánlani és magunkhoz venni, mint a mi áldozatunk
testét, amely a mi papunk testévé lett?” Leó pápa a hetedik hónap böjtjéről mon-
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dott beszédében (6. beszéd) így szól: „Ezt a hitvallást, szeretteim, teljes szívetekből
magatokévá téve, utasítsátok vissza az eretnekek koholmányait, hogy böjtötöket és
jótékonyságotokat ne fertőzze meg semmilyen eretnekséggel való érintkezés. Az
áldozatbemutatás ugyanis akkor tiszta és az irgalmasság gyakorlása akkor szent,
ha azok, akik ezeket gyakorolják, tudják, mit cselekszenek. Mivel ugyanis az Úr azt
mondja: Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet
bennetek (Jn 6,54), így kell részesednetek a szent asztal közösségében, hogy többé
már ne kételkedjetek Krisztus testének és vérének valóságában. Azt vesszük ugyanis szájunkkal, amit a hitünkkel megvallunk, és hiába mondják: ‘ámen’ azok, akik az
ellen vitatkoznak, amit magukhoz vesznek.” Majd az Anatholius püspöknek küldött
levelében: „Egyébként Isten Egyházában, amely Krisztus teste, sem a papság nem
érvényes, sem az áldozatok nem igazak, ha saját természetünkben az igazi főpap
nem békít ki, a szeplőtelen Bárány vére nem tisztít meg. Aki, noha az Atya jobbján
foglal helyet, mégis ugyanabban a testben hajtja végre a kiengesztelődés szentségét,
amelyet a Szűztől magára vett.” Majd az Úr szenvedéséről mondott beszédében (11.
beszéd): „Megtévesztette tehát gonoszsága, büntetést mért Isten Fiára, ami az emberek minden gyermekének gyógyulásává változott. Kiontotta az igaz vért, amely
kibékítve a világot, jutalom és ital lett.” Szent Gergely a húsvéti homíliában (22.
homília az Evangéliumról) így szól: „Hogy mi a Bárány vére, azt nem hallásból, hanem annak ivásából tanultátok meg. Ezt a vért kenjük mindkét ajtófélfára, amikor
nem csak testi szájunkkal, hanem szívünk szájával is merítünk belőle.”
A fenséges beszédeknek eme tanúságaiból, ami keveset nagy mennyiségük
miatt összefoglalásként kivonatoltam, úgy ítélem, kiviláglik, hogy az Úr asztalán
Krisztus valóságos testét és valóságos vérét mutatjuk be áldozatul, ezt esszük és
isszuk testileg, lelkileg, felfoghatatlanul. És nehogy valamely elferdült és elfordító másként értse vagy magyarázza, mint ahogyan ezt az egyetemes Egyház lelki
gyermekei értik és magyarázzák, ezért mind az ős-, mind a jelen időben történtek csodák, amelyek megfelelnek ennek a hitnek, amikor, és ahol és amelyekkel
az örök bölcsesség, aki számára semmi sem lehetetlen, amely mindent egybefog a
világ egyik végétől a másikig, és mindent bátran és kedvesen rendez el (Bölcs 8,1),
mindössze rá akart mutatni erre a nagy titokra. Ezeket a csodákat senki sem fogja
tagadni, aki az egyháztörténelemben, vagy a szentatyák tetteiben egy kissé járatos.
Noha ezek az írások nem rendelkeznek a tekintély azon kiváló erejével, mint amelyeket kaptunk, s amelyeket prófétaiaknak vagy apostoliaknak nevezünk, mégis
elegendők ahhoz, hogy bizonyítsuk azt a hitet, amelyet most birtoklunk, s amelyet
ősidőktől fogva birtokoltak azok a hívők, akik bennünket megelőztek. Egyébként
a római pápák határozatai és a szent kánonok, amelyek az apokrif iratokat név szerint elítélték, ezeket is külön elítélték volna, és a katolikus Egyházban a katolikusok
nem olvasnák ünnepélyesen.
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20. fejezet
Az isteni tekintély ilyen nagy világosságával nem szűntél meg szembehelyezni
a kérdés homályát, mondván: Amiről te azt állítod, hogy Krisztus valóságos teste,
azt a Szent Írások színnek, képmásnak, képnek, jelnek, misztériumnak, szakramentumnak nevezik. Ezek a szavak pedig valamilyen vonatkozást fejeznek ki. Ami
pedig valamilyen vonatkozást fejez ki, nem lehet az, amire vonatkozik. Tehát nem
Krisztus teste. Ezt találtam egy írásodban, amelyben különböző és új szavakkal
fejezed ki, de a nézetedet nem változtatod; ugyanezt szajkózzák a te tanítványaid
és követőid, akik másokat megrontanak, s akiket te aranyaddal, ezüstöddel és más
jószágoddal megrontottál. Akik tévednek, és másokat is tévedésbe döntenek, nem
értvén -amint az apostol mondja-, mit beszélnek, sem hogy miről állítják (1Tim
1,7). Valójában ezek a szavak egyáltalán nem írnak elő sem hitünknek semmit,
amellyel hiszünk, sem az igazságnak, amelyet védelmezünk. A szín ugyanis, és a
képmás szavak azokat a dolgokat jelölik, amelyek előzőleg voltak, és amelyekből
létrejön Krisztus teste és vére. Azt mondom: kenyér és bor, mert valamely mise
végén azt imádkozzuk és mondjuk: „Fejezzék be bennünk, Urunk, a te szentségeid, amit tartalmaznak, hogy amit most a színek alatt végrehajtunk, azt valóságban
elnyerjük.” A pap tehát azt kéri, hogy Krisztus testét a kenyér és a bor színe alatt
egykor nyilvánvalóan megláthassuk úgy, amint van. A valóságot gyakran a nyilvánvaló értelmében találjuk a szent írásokban. Erről a nyilvánvaló látásról beszél az
Úr a tanítványoknak a János -evangéliumban: aki pedig engem szeret, azt Atyám is
szeretni fogja, és kinyilvánítom magam neki (Jn 14,21). Dávid pedig az Atyaisten
személyében: Betöltöm őt a napok hosszú sorával és megmutatom neki üdvösségem (Zsolt 90,16). Helyesen értelmezik ezt a helyet mondván, hogy itt a test és a
vér valóságáról, és az ő hatékonyságukról van szó, vagyis a bűnök bocsánatáról.
Azok számára ugyanis, akik méltóképpen veszik, és magukhoz véve elnyerik bűneik bocsánatát, mindenféleképpen Krisztus teste és vére. Ezért mondja a pap a
misekánonban: „Hogy nekünk szeretett Fiadnak, Jézus Krisztusnak teste és vére
legyen” -azt mondom: „nekünk”, vagyis a hívőknek, és azoknak, akik irgalmadból
méltóképp veszik. Aki ugyanis méltatlanul eszi vagy issza, az saját ítéletét eszi és
issza (1Kor 11,29).
Ezért mondja Szent Gergely is a Dialógus negyedik könyvében (59. fej.): „Akkor
lesz javunkra az Istennek bemutatott áldozat, midőn önmagunkat tesszük áldozattá.” Igaz, hogy a bűnösök, és azok számára is Krisztus valóságos teste és vére, akik
méltatlanul veszik, ám lényegét tekintve, nem pedig üdvös hatását. Ennek tanúja
Szent Ágoston, amikor a Keresztségről szóló könyvében azt mondja (8. fej.): Amint
ugyanis Júdás, akinek az Úr átadta a falatot, nem azáltal adott helyet magában az
ördögnek, hogy valami rosszat vett magához, hanem hogy rosszul vette, így mindaz,
aki az Úr szentségét méltatlanul veszi, nem azért lesz gonosz, mert ez maga rossz
lenne, vagy ha nem üdvösségére venné, akkor semmit sem venne magához. Ugyanis
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nem volt kevéssé azoknak is az Úr teste és vére, akiknek azt mondta az Apostol: Aki
méltatlanul eszi és issza, saját ítéletét eszi és issza. Ambrus a Szentségekről írt hatodik könyvében (1. fej.) kérdi: „Hogyan valóságos? Én, aki látom a hasonlatosságot,
nem látom a vér valóságát.” És kissé később: „Ezért ugyan hasonlóságban veszed a
szentséget, ám a valóságos természet kegyelmét és erejét nyered el.” Amikor hasonlatosságról beszél ezen a helyen, minden kétséget kizárva a kenyér és a bor színét érti,
amely elfedi Krisztus testének természetét, és akik méltón veszik a vérontás borzalma
nélkül üdvösségükre veszik. A színt, hasonlatosságot, képmást a valóság értelmében
vesszük. Ezért mondja az Úr a János -evangéliumban: Sem hangját nem hallottátok,
sem színét (species) nem láttátok (Jn 5,37). Az apostol pedig a korintusiaknak azt
mondja: A hitben járunk ugyanis, és nem színelátásban (2Kor 5,7). Ambrus a Szentségekről szóló művében (4. fej. vége felé) így szól: „A színt a valóságra vonatkoztatva
olvassuk Krisztusról is: Kinézésre (species) olyannak találtatott, mint az ember (Fil
2,7), és az Atyaistenről is: Színét sem láttátok.” Továbbá Gratianus-nak a Hitről írt
négy könyvében (5. fej.): „Az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital (Jn
6,56). Azt hallod: testem, vérem és az Úr halálának szentségeit ismered fel.” Kissé
tovább: „Mi pedig valahányszor a szentségeket vesszük, amelyek a szent imádság
titka által átalakulnak testté és vérré, halálát hirdetjük.
Ágoston A képzetlenek hitre neveléséről című könyvében ezt mondja: „Olyanokká leszünk, amilyennek ezt őtőle reméljük és várjuk: hasonlók Isten angyalaihoz és annak a Szentháromságnak színelátását fogjuk élvezni, akinek hitében most
járunk.” Az Apostol ezt írja a filippieknek: hasonló lett az emberekhez és külsejét
tekintve olyan volt, mint egy ember (Fil 2,7). Úgyszintén a zsidóknak: Aki miután
a dicsőség visszfénye és természetének (substantia) képe (Zsid 1,3). Végülis: jel,
misztrérium, szentségi jel (sacramentum) és más hasonló az Úr szenvedését jelölő
főnevek, ha a szakramentumot olyan jelöléssel vesszük, ahogyan Szent Ágoston az
Isten városáról szóló könyvében meghatározza a szent jelet. Ezért mondja Szent
Gergely a Dialógus negyedik könyvében (58. fej.): „Ez az egyedi áldozat megmenti
a lelket az örök pusztulástól, amely helyreállítja számunkra a misztérium által az
Egyszülött halálát.” És kissé ez után: „Fontoljuk meg tehát, milyen ez az áldozat,
amelyet értünk mutatnak be, amely a mi feloldozásunkért az egyszülött Fiú szenvedését állandóan utánozza.” És valamivel később (59. fej.): „Mivel az Úr szenvedésének misztériumait ünnepeljük, követnünk kell, amit tisztelünk.” Továbbá a
húsvéti homíliában (22. homília az Evangéliumokról): „A bárány véréből mindkét
ajtófélfára kentek: midőn szájunkkal üdvösségünkre vesszük szenvedésének szentségét, követését figyelmes lélekkel vesszük fontolóra.” A szent írásokban valójában
nem csak egy értelemben találjuk a „sacramentum” szó használatát. Végül is Szent
Ambrus Gratianuszhoz írt könyvében azt mondja, hogy az Atya egyszülöttje a magára öltött ember „sacramentuma” által jelent meg az embereknek. Ami pusztán
annyit jelent, mintha azt mondaná, hogy az ember által jelent meg, akit magára
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vett, és akit istenségéhez méltó hajlékká szentelt. Más jelentései is vannak, amelyekről föntebb eleget szóltunk.
Ami pedig a kenyér jelentését illeti, úgy a szent könyvek szokásuk szerint gyakran sok dolgot annak a dolognak nevével jelölnek, amelyekből létrejönnek, vagy
aminek tartják őket, vagy amelyekhez valamiképpen hasonlítanak. Így Szent Jeromos azt mondja Ozeás próféta magyarázatának második könyvében (az előszó vége
felé): „Miután a föld visszatért földjébe, és miután a sápadt halál mindannyiunkat
elragad, mind minket, akik írunk, mind pedig azokat, akik rólunk ítélkeznek.” A
gőgös embernek ez mondatik a bölcsről: Miért hivalkodsz, föld és hamu? (Péld
10,10) Ábrahámról pedig azt olvassuk, hogy három férfit látott, noha angyalok
voltak (Ter 18,2). Erről a dologról Szent Ágoston azt mondja a Szentháromságról
szóló művének második könyvében (10. fej. vége felé): „Mambre terebintje alatt
három férfit látott, akiket meghívott, megvendégelt és az étkezésnél felszolgált nekik.” A Bírák könyvében a meddő asszony azt mondja férjének az angyalról: Isten
embere eljött hozzám (Bírák 13,6). És kevéssel utána: Íme megjelent nekem a férfi,
akit előbb láttam (uo. 10). És valamivel utána: És nem tudta Mánue, hogy Isten
angyala volt (uo. 16). És Szent Jeromos Ozeás próféta könyvéről azt írja az említett
magyarázatok könyvében Istenről: „Olyan lesz, mint a moly, és a rothadás. Nem
mintha Isten moly lenne, vagy rothadás, hanem mert ez éri azokat, akik büntetésben részesednek.” És a János evangéliumhoz (írt kommentárjában): Átkozták
őt, és azt mondták neki: Te vagy az ő tanítványa (Jn 9,28), noha Krisztus tanítványának lenni nem átok, hanem áldás. Ezért mondja Szent Ágoston ugyanezen
Evangélium magyarázatában (44. traktátus): „Ilyen átok szálljon ránk és fiainkra. Átok ugyanis, ha a szíved töredelmes, nem pedig ha a szavakról vitatkozol.” A
Máté evangéliumban pedig, és hasonlóképpen Lukácséban ez áll: Ha tehát ti, noha
gonoszak vagytok, jó adományokat tudtok adni (Mt 7,11; Lk 11,13). Erről a kijelentésről Szent Ágoston az Úr beszédéről írt második könyvében így értekezik (21.
fej.): „Hogyan adhatnak a gonoszok jót? Ám gonoszoknak nevezi e világ kedvelőit,
és a bűnösöket. A jó ajándékokat pedig, amit adnak, az ő értelmezésük szerint
kell jónak nevezni, mert ezeket jóknak tartják.” Az Úr Jézus Krisztust is bizonyos
hasonlóságok miatt ugyanez a Szentírás oroszlánnak, báránynak, féregnek, fának,
sziklának, szegletkőnek és más hasonlónak nevezi. Így nevezzük Krisztus testét
is kenyérnek, vagy azért, mert a kenyérből jön létre, vagy pedig azért, mert akik
szemükkel nézik, habár test, kenyérnek tűnik, vagy pedig mivel a látható kenyérhez kapcsolódik bizonyos hasonlóság alapján. Ahogy ugyanis ez az anyagi kenyér
önmagában véve az emberi testet táplálja és élteti, úgy Krisztus láthatatlan teste is
táplálja annak lelkét, aki azt méltóképpen veszi magához. Mégis ellene veted, és
Ambrus tekintélyével magát Ambrust akarod lejáratni és megdönteni, mondván:
Ambrus a Szentségekről írt könyvben azt mondja (IV. könyv 4. fej.): Ahogy ugyanis a halál hasonlóságát vetted, úgy iszod az ő drágalátos vérének hasonlóságát is.
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Midőn e szavakat értelmezed, azt mondod: mi áll közelebb, mi hasonlóbb. Nem
tagadhatod, hogy Szent Ambrus a keresztség szentségét összehasonlította az oltáriszentséggel. Ám a keresztségben nem következik be Krisztus valóságos halála. Tehát ebben a szentségben sem az ő valóságos vére ez. Engedelmeddel, legyen szabad
megmondani, sokat tévedsz ezeknek a szavaknak megértésében, ugyanis a hasonlóságot jelző határozószók sehol sem jelentik az azonosságot, vagy egyenlőséget.
Az Evangéliumban ugyanis azt mondja a Megváltó: Legyetek irgalmasok, miként a
ti Atyátok irgalmas (Lk 6,36). Azonban nem lehet ugyanaz vagy azonos Isten és az
emberek irgalmassága. János evangéliumában pedig azt mondja: Én pedig átadtam
nekik a dicsőséget, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint ahogy mi is
egyek vagyunk (Jn 17,22). És másutt: Szeretted őket, amint engem is szerettél (uo.
23). Ezért mondja Szent Ágoston is ugyanezen evangélium Magyarázatában (10.
traktátus): „Nem mond az azonosságról semmit, amikor azt mondja: amint az, úgy
ez is; hanem csak olykor, mivel az, úgy ez is, vagy mivel az van, legyen ez is.

21. fejezet
További ellenvetések, amellyel sok esetben előhozakodtok, és amit kiabáltok,
miután megengedték, hogy beszéljetek: „Ha a kenyér Krisztus valóságos testévé
változik, úgy vagy a kenyér vétetik föl a mennybe, hogy itt átvitessék Krisztus testébe, vagy Krisztus teste jön le a földre, hogy itt változzék a kenyér Krisztus testévé.
Ám sem a kenyér nem vétetik a mennybe, sem a test nem jön le. Tehát nem valóságos test, amivé a kenyér változik.” Ezt emberi, nem isteni bölcsesség szerint szedtétek össze. Az apostol pedig megtiltja a Rómaiakhoz írt levélben, hogy az isteni
dolgokat emberi bölcsességgel kutassuk, mondván: Senki se akarjon többet, mint
amennyit kell akarni, hanem mértéktartóan akarjon (Róm 12,3); a korintusiaknak
pedig: Beszédem és prédikációm nem az emberi bölcsesség meggyőző szavaival
történt, hanem a lélek és erő megnyilvánulásában, hogy hitetek ne emberi bölcsességre épüljön, hanem Isten erejére (1Kor 2,4).Majd a kolosszeieknek: Ügyeljetek
arra, nehogy valaki félrevezessen benneteket filozófiával és üres hazudozással az
emberi hagyomány és evilág elemei szerint (Kol 2,8). Szent Gergely pedig a Húsvéti homíliában (Az Evangéliumról, 26) ezt mondja: „Tudnunk kell, hogy az isteni
tevékenység, ha ésszel felfogjuk, már nem csodálatos. Sem annak a hitnek nincs
érdeme, amelynek az ész tapasztalatot nyújt. Ezért a dolgok ilyen mélysége, mellett inkább kellene kérned Istent, hogy vagy megértsed mi az, amit emberi képességgel meg lehet érteni, vagy türelemmel és alázattal viseld el, és mégis higgyed,
ami ebben a nagy titokban meghaladja az emberi értelem erejét, és a jelen életben
egyáltalán nem lehet megérteni, semmint pert indítani, az egyetemes Egyháztól
eltérni, valamint új a szakadást előidézni az Atyák rendelkezése ellen. Valóban úgy
járnak el, amint a Törvény parancsa elrendeli mondván: Ne lépd át atyáid határait
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(Péld 22,28). Szent Ágoston pedig azt mondja az Úr hegyi beszédéről írt első könyvében: „Ami tehát valakinek homályosnak vagy képtelenségnek hangzik, az ne az
ellentmondások vitáját váltsa ki, hanem imádkozzon, hogy megértse.” A Szentháromságról harmadik könyvében pedig (10. fej.) azt mondja: „Számomra hasznos,
hogy tudatában legyek erőmnek, és emlékeztessem testvéreimet, hogy erejüknek
legyenek tudatában, nehogy az emberi gyengeség túllépjen azon, ami biztonságos.”
Az eretnek Felicianus ellen írt könyvében pedig így ír: „Az írások tekintélyével elégedetten inkább arra törekszem, hogy az egyszerűséggel megelégedjem, semmint
a felfuvalkodottságra.” És kevéssel ez után (uo.): „Milyen értelmet tudsz felhozni,
ha hirdeted a Szűz szülését, ha nem tagadod, hogy a vak visszanyerte látását, ha
rámutatsz arra, hogy akiket eltemettek, visszatértek a holtak közül? Ha tehát ezek
értelme felfoghatatlan, és igaz voltuk nyilvánvaló, könnyebb a hit dolgaiban a tanúságoknak hitelt adni, mint ésszel tapogatózni.”

22. fejezet
Miután megvizsgáltuk, amit meg kellett vizsgálni, és kizártuk, amit ki kellett
zárni, lássuk mármost, mit hiszel te, és mi következik hiszékenységedből. Te azt hiszed, hogy az Úr asztalának kenyere és bora a konszekrálás után lényegét (substantia)
tekintve változatlan marad, vagyis, hogy kenyér és bor volt a konszekráció előtt,
kenyér és bor maradt a konszekráció után, s azért nevezzük Krisztus testének és vérének, mert emlékeztetnek a megfeszített testre és a megfeszített oldalából kifolyt
vérre, amely megemlékezést az Egyházban azért ünnepelünk, hogy ezáltal figyelmeztetve mindenkor emlékezzünk, és emlékezetét ünnepelve, testünket minden
bűnös kívánságával szüntelenül keresztre feszítsük (Gal 5,24). Ha ez igaz volna, a
zsidók szentségei előbbrevalóak és istenibbek volnának a keresztények szentségeinél. Ki ne tudná, hogy a manna, amelyet az Úr hullatott, vagy az élő és érzéki lények, amelyeket a választott nép szokott volt áldozatként bemutatni, előbbrevalók,
mint a falatka kenyér, vagy a csekély bor? Továbbá ki ne értené, hogy fenségesebb dolog volt a jövőt előre jelezni, semmint a múltról beszélni, miután az előbbit
nem teheti más, csak aki telve van Isten Lelkével, emezt viszont minden járatlan
megteheti? Ám távol álljon ez a hívők szívétől és a keresztény értelemtől! Ambrus
ugyanis, Krisztus katonája megerősíti a misztériumokról szóló könyvében (8. fej.),
hogy amazok alábbvalók, emezek pedig kiválóbbak és méltóbbak, amikor így szól.
„Minden erőnkkel igyekszünk bizonyítani, hogy az Egyház szentségei régebbiek is,
mint a zsinagógáé, és kiválóbbak is, mint a manna.” Majd kevéssel utána (9. fej.):
„(Miután) Bebizonyítottuk, hogy az Egyház szentségei régebbiek, most ismerd be,
hogy kiválóbbak is.” És az „ismerd be, hogy kiválóbbak” után kevéssel: „Előbbre
való a világosság az árnyéknál, a valóság a képnél.” Továbbá a szentségekről írt
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negyedik könyvében (5. fej.): „Fogadd el, amit mondok: fenségesebbek a keresztények szentségei, mint a zsidóké.” Állításod tehát hazug.
Végül. Ha igaz, amit Krisztus testéről te hiszel és állítasz, úgy helytelen, amit
a népek Egyháza ugyanezen dologról mindenütt hisz és állít. Ugyanis mindazok,
akik kereszténynek vallják magukat, és örvendek annak, hogy azok, azzal dicsekednek, hogy ebben a szentségben Krisztus valóságos testét és valóságos vérét veszik magukhoz, amely mindkettő a Szűztől vétetett. Kérdezz csak meg mindenkit,
aki latin nyelvű, vagy tudomást szerzett a mi írásunkról. Kérdezd meg a görögöket,
örményeket, vagy bárkit, aki keresztény, tartozzék bármely nemzethez, vagy bárkit
az emberek közül: mind egy szájjal tanúskodnak majd erről a hitről. Továbbá, ha az
egész Egyház hite helytelen, akkor vagy soha nem lett volna katolikus Egyház, vagy
megsemmisült volna. Semmi sem hatékonyabb ugyanis a lelkek vesztére, mint a
vészes tévedés. Ám a katolikusok közül senki sem fog azzal egyetérteni, hogy az
Egyház nem létezett, vagy megsemmisült volna. Különben nem lenne igaz, amit
az Igazság ígért Ábrahámnak, mondván: Ivadékodban nyer áldást minden nemzedék (Ter 21,28). Továbbá: Emlékezzen az Úrra, és térjen hozzá a föld minden
határa (Zsolt 21,28). És másutt a Zsoltárok könyvében: Kérjed tőlem és örökségül
adom neked a népeket, és birtokul a föld határait (Zsolt 2,8). Ismét máshol: Akiket
megmentett az ellenség kezétől, azokat összegyűjtötte a távoli vidékekről. Keletről
és Nyugatról, északról és a tengertől” (Zsolt 106,2-3). Úgyszintén Szent Ágoston A
zsoltárok magyarázatának első részében (A 21. zsoltárról. 2. traktátus): „Mi a nagy
gyülekezet (Ecclesia), testvérek? Vajon a nagy gyülekezet nem a földkerekség jelentéktelen része? A nagy gyülekezet az egész földkerekség.” Ismét ugyanott (Elbeszélések a zsoltárokról 29.): „Kihirdettem igazságosságodat a nagy gyülekezetben.
Milyen nagy? Az egész földkerekség. Milyen nagy? (Ott van) minden nép között.
Miért minden nép között? Mert az egész földre elhat szózatuk.” Ismét, ugyanazon
mű harmadik részében: „Krisztus teste sok hívőből áll világszerte.” Továbbá ugyanott: „Az Úr hajléka ez a szent gyülekezet, amely az egész földkerekségen elterjedt.”
És máshol: „Krisztus kórusa immáron az egész világ. Krisztus kórusa kelettől nyugatig összhangban énekel.” Ismét a Keresztény küzdelemről szóló könyvben (29.
fej. III. köt.): „Ne hallgassunk azokra, akik tagadják, hogy az egy, szent és katolikus
Egyház elterjedt az egész világon.” És bizonyos kihagyás után (uo.): „Az ő népe pedig”, mondja, „midőn nem hallgat a prófétákra és az evangéliumra, amelyben nyilvánvalóan írva van, hogy Krisztus Egyháza minden nép között elterjedt, viszont a
szakadárokra hallgat, akik nem Isten dicsőségét keresik, hanem a magukét, eléggé világosan nevezi magát rabszolgának, nem pedig szabadnak.” Az Úr pedig azt
mondja az Evangéliumban: A szántóföld ez a világ (Mt 3,38). Majd kissé tovább:
A mennyek országa olyan, mint a háló, amelyet a tengerbe vetnek és egybegyűjt
minden fajta halat (uo. 47). A tanítványoknak pedig: Menjetek a földkerekségre és
hirdessétek az Evangéliumot minden teremtménynek (Mk 16,15).
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23. fejezet
Magának az Úrnak és a Szentléleknek az Egyházról és az Egyház helyéről tett
ilyen világos tanúságával szállsz szembe te, és szállnak szembe azok, akiket félrevezettél, és akik azon fáradoznak, hogy másokat félrevezessenek. Így mondjátok: „Hirdettetett az Evangélium minden népnek, hitt a világ, létrejött az Egyház,
gyümölcsözött, ám azok tapasztalatlansága következtében, akik félreértették a dolgokat, később tévedett és megsemmisült. Csak bennünk és követőinkben maradt
meg a földön a szent Egyház. Ezt a szentségtörő hiúságot megcáfolja az evangéliumi igazság és a próféták, valamint az Atyák meghamisíthatatlan tekintélye. Ezért
ígéri az Úr az ő Evangéliumában szent Egyházának, mondván: „Íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig (Mt 24,23). Ágoston zsoltármagyarázatainak
második részében (A zsoltárok magyarázata 56.) (így ír): „A test pedig az Egyház,
nem ez, vagy az, hanem, amely az egész világon elterjedt.” Majd ismét ugyanazon
könyvben: „A föld minden gyermekének reménye. Nem az egyetlen sarkáé, nem
az egyetlen Júdeáé, nem csak Afrikáé, nem Pannónia reménye, nem csak a Kelet
vagy a Nyugat reménye, hanem a föld minden határának és a távoli tengernek reménye.” Ugyanott (a 71. zsoltárról): „Ez a jövendölés azokért mondatott meg előre,
akik azt tartják, hogy a keresztény vallás meghatározott időre fog élni a világon, és
tovább nem lesz. Megmarad azonban a Nappal, amíg a Nap felkel és lenyugszik.
Vagyis, amíg ezek az idők forognak, fennáll az Egyház, vagyis Krisztus teste a földön.” Továbbá ugyanabban a könyvben (a 93. zsoltárról): „Házadat, Uram, szentség illeti, a te házadat, egész házadat. Nem itt, vagy ott, vagy amott, hanem egész
házadat az egész földkerekségen. Miért az egész földkerekségen? Mert megszilárdította a földkerekséget, amely nem mozdul el (Zsolt 96,10). Az Úr háza szilárd lesz
az egész földkerekségen.” Majd ugyanezen mű utolsó részében (a 101. zsoltárról):
„Mit mondasz, te eretnek, hogy az Egyház már elveszett minden népből, amikor
mindeddig hirdették az Evangéliumot, hogy jelen lehessen minden nép között.”
Ugyanabban a részben: „Hol vannak, akik azt mondják, hogy az Egyház elveszett
az egész földkerekségről, hiszen meg sem dőlhet?” Továbbá ugyanott (a 105. zsoltárról): „Mindaz, aki azt gondolná, hogy az Egyház csak egyik világrészen van jelen, és nem ismeri el, hogy elterjedt az egész földkerekségen, és hisz azoknak, akik
azt mondják: Íme itt van a Krisztus, vagy íme amott (Mt 24,23), amint hallhattátok,
midőn az evangéliumot olvassák, hiszen az egész világot kiváltotta, midőn ily nagy
váltságdíjat adott érte, mintegy embertársában botránkozik meg, s a hold süt rá.”
Hazugság tehát, amit te hiszel, és állítasz Krisztus testéről. Tehát valóságos teste, amit magunkhoz veszünk, és valóságos vére, amit iszunk.
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Úgyszintén amaz Miklós sem mutatott papságához méltó éberséget, és ha keresztény szelídséggel akart volna velem szemben eljárni, meg kellett volna hallgatnia, amennyiben úgy gondolta volna, hogy elfordultam az Egyháztól, vagy ellenkeztem vele –amit én soha nem vetettem szemére: „Magad miatt sírjál, mert tévedsz,
ne miattam sírjál!”; és ha tettette volna az örömet afelett, hogy én megtértem és
visszatértem, afelett kellett volna szomorkodnia, hogy azt hallja: te elfordultál. „Tehát (kérded te) miért tulajdonítod ezt az írást inkább Humbertus-nak, mint neked
magadnak, mint Miklósnak, mint a zsinatnak, mint minden Egyháznak, akik azt
az írást tisztelettel fogadták?” Így akartál (mondom én) amint Horatius mondja
„az ostobaságnak súlyt adni,”67 ugyanis ebben a kérdésben vélekedésednek semmi
súlya nincs és teljesen üres. Kérded, miért tulajdonítom inkább Humbertus-nak
azt az írást, mint önmagamnak? Teljesen jogosan, mert Humbertus volt a téves irat
szerzője; én szívemben nem egyeztem a tévedéssel, kezemmel nem írtam alá, ami
hazug módon eljutott hozzád (senki nem kényszerített, hogy nyilatkozzam afelől, hogy egyetértek vele), mindössze a közeli haláltól való félelmemben átvettem
azt az írást, amely teljesen tudtom nélkül készült. Inkább Humbertus-nak kellett
tulajdonítani, mint Miklósnak, miután, noha amennyiben vak vezet világtalant,
mindkettő a gödörbe esik, mégis bűnösebb volt a vakok közül az, aki közülük a vezető szerepét merészelte vállalni. Ez, miután az Egyházak egyetértettek Humbertus
tévedésével, és maga Miklós pápa is, hogy engem rágalmazzon, miután egyaránt
el kell ítélni, akiket tévedésbe küldenek, és akik tévednek, főként pedig azokat kell
elítélni, akik tévednek és tévedésbe küldenek, mint akik tévedésbe küldve tévednek. Ezért mondja maga az Igazság: jaj, az embernek, aki által a botrány jön. És
midőn ezt mondja, a „jaj” legkevésbé sem kerüli el azokat, akik egyetértenek azzal,
aki által a botrány jön. Ám a botrány sem mérhető mindig egyazon vizsgálattal.
Amikor ugyanis az evangélista azt mondja, hogy a zsidók megbotránkoztak midőn
hallották, hogy az Úr azt mondta: „Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok” –nem
kell úgy gondolni, hogy az Úrra is vonatkozna a „jaj”, mivel megbotránkoztatta a
zsidókat. És ha az Írásból hozok elő valamit, ami magáé az Igazságé, emiatt nem az
Egyházak botránkoznak meg, amint azért írod, hogy rágalmazz, hanem azok, akik
az Egyházakban manapság is azt mondják: nem akarjuk útjaid ismeretét; akik nem
búzaszemek, hanem pelyva; távol áll tőlem az az evangéliumi „jaj”, de nincs távol
az, ami úgy hangzik: boldogok lesztek, ha átkoznak benneteket, és így tovább. Tisztelettel sem tartoztál volna, csak annak, aki önmagát küldi tévedésbe, mondaná
valaki, és inkább megfelelt volna az igazságnak, ha azokat az Egyházakat említed,
amelyek a világ végtelen térségeiben örvendeztek, örvendeznek és örvendezni fognak az igazságnak, amelyet Isten kegyelméből én állítottam.
(Te azt kérded:) Vajon nem azért-e, mert így könnyebben meg tudod győzni
az együgyűeket, hogy egy tévedett, mint annyian, annyi Egyház, ha pedig maga67 Hor.Ep. I,19.42.
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dénak tartottad volna az írást, úgy tűnne, hogy míg azt cáfolod, önmagad hamisan
esküszöl? –Jaj a prófétáknak, akik szívük szerint jövendölnek! (Mondom én) Te az
irántam való rossz indulat miatt a szíved szándékát tolmácsolod, mondván, hogy
én az együgyűeket akarom meggyőzni, mivel te még életben maradtál, él az a szó:
Belzebubnak, a démonok fejedelmének segítségével űzi ki a démonokat, ám mindannál, amit rágalmazva szíved szerint írtál, én magának az Igazságnak belátásával
többre tartottam az én ügyemet. Igen kevélyen tulajdonítasz együgyűséget azoknak, akik velem együtt éltek. Én igazat mondok, amikor tanúsítom, hogy leginkább a tapasztalatlanokat idegenítettem el ebben az ügyben, és amint föntebb sem
hallgattam el, név szerint megírhatom, kik azok, akik hozzám csatlakoztak, akik
tapasztalatlansága a te tapasztaltságoddal szemben ebben a dologban, ha a keresztény szelídségről van szó, igen elégséges módon megállná a helyét. Azt írod: „oly
sok személyt”, ám Isten nem személyválogató, és az Egyházat sem kellet említeni,
hogy az afrikai Egyház „tapasztaltjainak” tömege szent Ciprián korában sokakat
újrakeresztelt. Azt mondod: „Neked tulajdonítod azt az írást”: ezzel adtál aztán
igazán az ostobaságnak súlyt.” Értelmes ember ilyent nem mond: „ha magadénak
tulajdonítottad volna”, amit senki, így én sem tulajdonítottam magaménak. Azt
mondod: „Esküszegővé teszed magad.” Ezt illetőleg föntebb válaszoltam annyit,
amennyi szükséges volt. Csak annyit mondok: nem volt bölcs, nem volt mérsékelt
és okos (és) ha nem tettem volna esküt és bűnbánat által legkevésbé sem tartottam
volna ki abban, ami felől megesküdtem, nem becsülve, amire esküvel megesküdtem: ugyanis ha valaki olyasmi felől esküszik meg, ami felől nem szabad, ez jelenti
azt, hogy eltávolodunk Istentől, viszont tartózkodni a jogtalan eskütől annyi, mint
Istenhez visszatérni. Péter sem maradhatott volna Krisztus apostola, ha ki akart
volna tartani a jogtalan esküben, miután megesküdött, hogy nem ismeri Krisztust.
Midőn azt írtam: „Nyilvánvaló, hogy a világosság világít a sötétségben, és a
sötétég őt nem fogadta be,” te azt mondtad: „ezt leghelyesebben vissza lehet
terád fordítani. A hit világossága ugyanis e világ sötétségében világít, amen�nyiben tükörben és talányban szemlélhetjük, valóban, ezt a világosságot a te
sötét lelked nem tudja befogadni, miután másokat megvetve egyedül önmagát tartja bölcsnek, gondolataiban kiüresedve oktalanná lett Istennél.” Én így
szólok: hogy ne mondjam, nem sok, hanem minden megfontolás nélkül írtad ezt,
hogy énrám vissza lehet fordítani amit mondtam, hogy a sötétségben világító világosságot a sötétség nem fogadja be, ha előzőleg te nem állítottad volna igaznak,
és nem volna sötétség, amit világosságnak nevezek, és sötétségnek a világosságot.
Amikor pedig azt írod, hogy a hit fényét tükörben és talányban látjuk, nagyon ellenkezik azzal, amit a te írásod neked oly nagy képzettséget nyújtott. Tény ugyanis
az Egyházban a kevéssé műveltek számára is, hogy az apostol nem a hit tisztasá-
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gáról mondta azt, amely által haladunk, hanem annak nyilvánvaló voltáról, ahová
el kell jutnunk, amit te a te írásodban belekevertél: „tükörben és talányban”. Ha
ugyanis igaz lenne, hogy az ember magáról az örökkévalóságról, ami Isten, amint
Szent Ágoston mondja, tudatlanul tudunk, amint a művelt hívőnél szilárdan kell
állnia, meddig és mit enged meg a hit regulája, mit zár ki (amit egészen addig nem
tükörben és talányban, hanem nyilvános fényben látott az apostol, amint mondja:
ha akár egy angyal a mennyből más evangéliumot hirdetne nektek, mint amit mi
hirdetünk, legyen kiátkozott), soha nem mondta volna, hogy „tükörben és talányban lát.” Azok számára könnyű volt az én lelkemet sötétnek nevezni, akik magának
a Világosságnak mondták: ördöge van. Bárcsak a te lelked ez ügyben ne szenvedne sötétséget, hogy az én lelkem veled együtt világítana az Úrban, amint az apostol önmagáról mondja: immáron nélkülünk uralkodtok, s bárcsak uralkodnátok,
hogy mi is veletek uralkodjunk. Ha valóban így áll a dolog, soha sem beszélnél
megvetéssel az én dölyfömről, mások felett ítélkezve. Ugyanis nem te volnál az, aki
előtt nyilvánosságra jutottak a szívek rejtett szándékai.
Midőn azt írtam: „Az igazság ellensége az igazságot állítja”, te azt mondod:
„kevéssé figyelsz oda mit mondasz, midőn Isten szolgáját megvetően gonoszsággal
illeted.” Én azt mondom: gyakran figyelembe kéne venned azt a horatiusi mondást:
„Nem az eltemetett szellemeket tiszteli, hanem ellenkezik és gyűlöl minket, s azt,
ami a miénk”68 –amit itt is azért ismétlek, mert azt mondtad, hogy Humbertus
„Isten szolgája”, amit nem mondhattál igazán arról, amit írtál: én azt tapasztaltam,
hogy nem Isten szolgája, hanem az Antikrisztus végtagja, ami alább nyilvánvaló
lesz, neked pedig szentté tesz mindenkit a velem kapcsolatos rágalom, aki tapasztalatlanságból nem tagadná meg az egyetértést a te őrültségeddel. Azt állítod: „Te
azt mondod, hogy az igazság ellensége vagy állítja, vagy tagadja az igazságot,
aki pedig az igazságot állítja vagy akarva vagy nem akarva teszi ezt, és semmi közbülső nem található. Tehát szerinted mindaz, ki állítja az igazságot, az
igazság ellensége. Ám távol ettől: az Igazság ettől egészen eltérő, néven nevezi
azokat, akik őt állítják: már nem mondalak benneteket szolgáknak, hanem barátaimnak. Tehát helytelen azt állítani, hogy aki az igazságot akár állítja, akár
tagadja az igazság ellensége. Én azt mondom: ne nekem Uram, ne nekem, hanem
a te nevednek adj dicsőséget, midőn nyilvánosságra hozod a gőgös ember rágalmát. Azt írod, hogy én azt mondtam: mindaz, aki az igazságot állítja, az igazság
ellensége. Minden felett csodálkozni kell, hogy az az ember, aki nem vonakodik
oly sok ízben, és oly nagy jártasságot tulajdonítani magának ebben az írásban, oly
mértékben a hazugság barátja, hogy hamisan állítja rólam, hogy azt mondtam,
amit valójában, mint ahogy ő is tudja, nem mondtam. Ha nem igaz, úgy egészen
beteljesítette benned az Igazság, amit az evangéliumban ő maga mond: én a világ
ítéletére jöttem, hogy akik látnak, vakokká legyenek. Ugyanis látsz, és sokat szá68 Horatius Ep. 2,1.88 sk. (RZ fordítása)
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mítasz a művészetben, amelyben írsz, de mégis megvakított a gonoszság, amellyel
engem rágalmazol. Győz feletted ugyanis az, hogy nem láttad, hogy a te szillogizmusod összefüggéstelen, mennyire meg nem engedett ösvényen halad. Az én írásomban ugyanis nem találhatod azt, hogy vagy mindenki állítja az igazságot, vagy
mindenki az igazság ellensége: Humbertus-ról, nem mindenkiről mondtam, hogy
mindenki az igazság ellensége, mert azt állítja, hogy Krisztus teste valóban romlandó. Nem mondtam, hogy mindenki az igazságot állítja, azért mert azt mondta,
hogy a szentséges kenyér Krisztus teste, azonban amiben az igazság ellensége is,
az, hogy tagadja, hogy az oltár konszekrációja után is fennmarad a kenyér. Amikor
ugyanis azt állítja: „az oltár kenyere Krisztus teste” nem mindenki állítja az igazságot, hanem Humbertus állítja az igazságot, amikor azt mondja: „a konszekráció
után nincs érzéki kenyér az oltáron”, nem mindenki ellensége az igazságnak, hanem
csak Humbertus. Mivel nem mindenkire mondtam, hogy az igazság ellensége, hanem Humbertus, és ő is csak annyiban, amennyiben nem akarja az igazságot: tehát
van az igazság barátja, az igazság ellensége, van aki állítja az igazságot, van aki nem
állítja. Aki az igazság barátja, mindig az igazságot akarja állítani, az igazság ellensége, aki akár akarja, akár nem akarja, az igazságot állítja. Az sem igaz, hogy szofista
módon, ügyetlenül összegyűjtve szavaimból ki tudod mutatni, hogy mindazt, aki
igazat mond, az igazság ellenségének nevezem. Ez bőségesen elég volt, és eléggé nyilvánvaló, hogy ez a szofizma a te büszkeséged elhamarkodottságából ered.
Sokkal inkább azt kívánta volna tőled Humbertus védelme, amelyre vállalkoztál,
hogy kimutasd, hogy vagy nem az igazság ellensége, vagy hogy nem az igazságot
állítja, és nekem elég lett volna, hogy néhány példát hozzak fel a beszédnek erre az
igen szokatlan megengedettségére, mint amilyen a következő Szent Ágostonnak
A Szentháromságról írt könyvében: ám Isten Fia is, amit kénytelenek megvallani,
akár akarják, akár nem. A keresztény küzdelemről címűben pedig: az egész teremtés, akarva – nem akarva, alá van rendelve az egyetlen Úrnak. Így mondjuk azt is:
mi jogon miféle jogtalanság?
Midőn azt írtam: „Amint Góliát, úgy a Burgundi is saját kardja által vesszen
el”, te azt mondod: „szokásod másokat lenézni, magadat kiemelni, magaddal
hencegni, magadat sokra tartani: téged Dávidnak, Humbertus-t Góliátnak nevezed, noha helyesebb lenne, ha magadat nevezted volna Góliátnak, mivel felfuvalkodott ember vagy, és azt gondolod, írod és beszéled, amivel mintegy saját
kardoddal megölöd magad, őt viszont Dávidnak kellene hívnod, aki alázatosan
élt, alázatosan tanított, aki az Egyház tagjaként, az Egyházért harcolva, magára
öltve a hit pajzsát és a lélek kardját, ami Isten igéje.”
Átkozott –mondom én –, aki a jóról rosszat mond! Ám ami azt illeti, amit
erkölcseimről írsz, dicsőségemre válik lelkiismeretem tanúsága, hogy ez tőled magadtól, vagy azoktól származik, akik tőlem elfordultak, vagy ellenem fordultak,
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nem pedig a dolog igaz voltából. Nagyon is igazat mondtam, hogy keresztényeket
nem lett volna szabad gőgösen nyilvánosan megalázni, hogy szerzetesekről ne is
szóljak; amikor viszont azt állítod, hogy én olyasmit gondoltam, ami által mintegy
önmagam vesztét okoznám, hozzá kellett volna tenni az én gondolataimat is, és
azt is nyilvánvalóvá tenni, hogy az enyéim, és nem az Igazságé. Amit Humbertus
életének és tanításának alázatosságáról állítasz, bárcsak ne az ellenem irányuló
rágalmak alapján, hanem igazság szerint állítanád! Ami pedig jártasságomat illeti ebben az Úr asztala körüli kérdésben: akárhogyan élt, nem alázatosan, hanem
igen gőgösen tanított, nem riadva vissza attól, hogy azt állítsa, hogy én azt mondtam, hogy mindeddig romlandó Krisztus teste. Ott voltam Rómában. Ha lett volna benne keresztény alázatosság, nem ítélt volna el mint eretneket, anélkül, hogy
kihallgatott volna. Sokkal inkább előbb irgalmasan megintett volna, ha valóban
„az Egyház tagja” lett volna. S ha úgy találta volna, miután engem meghallgat,
hogy az igazság ellensége vagyok, tévedésem jóvátételére többi bírótársával, nem
kardokkal és dorongokkal, hanem keresztény szelídséggel vett volna rá. Miután
nem ilyennek mutatkozott, valóban nem Dávid, hanem Góliát maradt, nem csak
írásában, hanem amiatt is, hogy a szeretet királysága ellen, magatartásában nem
mutatott alázatosságot felebarátja iránt.
Midőn azt írtam: „A Burgundi egy véleményen volt a tömeggel, sőt őrületével,
valamint Corbiéi Paschasius-éval és Lanfrannus-éval69, hogy ugyanis egyáltalán
nem marad az oltáron a konszekráció után a konszekrációt megelőző kenyér és
bor”, te azt mondod: „Szent Leó pápa korában az apostoli szék elé terjesztették
eretnekségedet; miután a szinóduson elnökölt, s vele püspökök, a különböző
rendek apátjai, különböző vidékekről, elrendelték, hogy mindannyiuk hallatára felolvassák azt a levelet, amelyet az Úr testéről és véréről nekem küldtél.
Miután felolvasták, és megállapították, hogy ellenkezik az Egyház bevett hitével, Isten buzgóságától felhevülve, többen kifejtették nézetüket a levélről.” Nos,
lásd, mondom én, nehogy rágalmazásoddal szentté tedd a pápát, aszerint, amit
fent idéztem Horatius-tól, mint ahogyan Szent Ágoston írja, hogy a manicheusok
szokták volt mondani, ami annyit ér, mintha azt mondanák: az szent, amit akarunk. Én legkevésbé sem tapasztaltam, hogy a pápa szent lett volna, vagy oroszlán Júda törzséből, vagy hogy még többre vetemedjem, aszerint, aki azt mondja:
ti az ördög pártjából vagytok. Egyáltalán nem ismertem meg becsületes férfinak,
akiről mindenki számára, akik írásomat olvasták, eléggé kitűnik, hogy ne tartsák
igaznak, amit ez a Leó rólam mondott, hogy eretnek vagyok, s miután másban is
esztelenkedett a szükségtől sürgetve, mindezt összeírtam. Azt mondod, az apostoli szék elé vitték eretnekségemet: azért tartasz eretneknek, mert tudom, hogy
Krisztus teste romolhatatlan, mivel azt vallom, hogy az oltár konszekrációja által
szentséggé (sacramentum) lett érzéki kenyér Krisztus teste. Ám ebben senki sem
69 Berengár kézirata Lanfrancus-t Lanfrannus-nak mondja.
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volt mentes az eretnekségtől, ha katolikus, vagy katolikus volt. Emiatt nem bánom,
ha azt híreszteled rólam hazudozva, hogy az igazság helyett ördögöm van. Arról,
hogy bármiféle, és bárkinek a tömege nem dönthet az igazságról, már fentebb szólottam, amikor azt mondtam, hogy Cecilianus ellenségei igen számosak voltak, és
azért nem volt kevésbé igaza ellenükben; ugyanúgy számosak voltak Agrippinus
ellenfelei, és ezután a sokaság után nem hiányoztak Afrikában Szent Ciprián ellenfelei sem, amely sokaság, miután hosszú ideje tartotta magát az újrakeresztelés
szokásához, nem tudta elérni, hogy a Római Egyház ne tiltsa be teljesen az újrakeresztelést.
Amit arról akartál mondani, hogy a hozzád intézett levelemben mi a véleményem Krisztus testéről és véréről, az igazmondásodhoz egészen méltatlanul mondtad, mert abban az írásban semmit sem mondtam Krisztus testéről és véréről. Hogy
ez minél nyilvánvalóbb legyen, aki csak akar, ahhoz az írásomhoz folyamodhat,
amelyet ehhez csatoltam. Nem vonakodsz attól, hogy „az Egyház bevett hitéről”
beszélj, mintha minél megszokottabb lenne valami, annál helyesebb lenne, ami
valóban megállná a helyét, ha te visszájára fordítva a visszaélést nem neveznéd
bevett szokásnak (abusus - usus). Amint már föntebb mondottam, az alkalmatlanok tömege az Egyházban nem Egyház, amiért is Szent Ágoston Az egyetlen
keresztségről írt könyvében azt mondja: „Úgy vélem, nem hiába mondom, egyesek
úgy vannak az Isten házában, mintha ők maguk nem volnának Isten háza, az ő
egyetlen galambja, menyasszonya, szeplő és ránc nélkül; mi sem megszokottabb
az alkalmatlanok számára, mint azt mondani, hogy az ember Isten képmására teremtetett a test mértéke szerint, mint azt hallani a nép körében, hogy Isten három
részt csinált önmagából.”
Azt mondod: „Így nem kevésbé terjedt el a gyanú rólad, mint rólam, akihez
ilyen levelet intéztél, hogy támogatom és elfogadom, amit terólad mondanak,
vagy a kedvesség miatt, amellyel szeretlek, vagy a hit miatt, amellyel kétség nélkül így vallom. Tehát midőn egy bizonyos reims-i klerikus elhozta leveledet
Rómába és a felolvasó felolvasta, miután felismerték, hogy Ioannes S(cotus)-t
felmagasztalod, Paschasius-t pedig elítéled, az eukarisztiáról általánosan elfogadott hitnek ellenkezőjét vallod, kihirdették rólad az elmarasztaló ítéletet,
megfosztva téged a szent Egyházzal való közösségtől (communio), amelyet te
akartál megfosztani az ő szentáldozásától (communio). Ezután megparancsolta a pápa, hogy álljak fel, tisztítsam meg magam a gonosz zúgolódás makulájától (rumor), hozzam nyilvánosságra hitemet, amelyet nyilvánosságra hoztam,
és inkább tekintélyek, mint érvek segítségével bizonyítsam. Tehát felálltam,
elmondtam amit gondoltam, amit mondottam bebizonyítottam, amit bizonyítottam. Mindenkinek tetszett, senki sem volt vele elégedetlen. Ezután meghirdették a vercelli szinódust, amelyet ugyanazon pápa elnökletével tartottak
következő szeptemberben Vercelliben, amelyre hivatalos voltál, de nem jöttél
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el, én viszont az említett pápa parancsára és kérésére egészen a szinódusig vele
maradtam. Itt mindenki hallatára, akik a világ minden tájáról érkeztek, felolvasták Ioannes S(cotus) könyvét az eukarisztiáról, és elítélték, a te nézetedet
előhozták és elítélték. A szent Egyház hitét, amelyet én tartok, és megtartandónak állítok, meghallgatták, és mindenki egyetértésével megerősítették.”
Azt mondom, gyakrabban sújt írásod hazug volta, mint ahányszor szólok. Mi
vihetett arra, hogy azt írjad, hogy miattam téged gyanúsítanak, amely gyanú a
neked írt levélből származhat? Azon írásom arra késztetett, hogy elhamarkodott
véleményt mondj Ioannes S(cotus)-ról, és hogy méltóztass róla velem vitatkozni
az Írások szerint. Nem is volt tökfej, aki meggyanúsított azzal az írással kapcsolatban, amelyben én visszautasítottam azt, amit, ahogyan írod, mindenki helyeselt:
végül aki csak akarja, olvassa el azt az írást, és semmi egyebet sem fog tudni megállapítani, mint hogy a te meggyanúsításod nem származhatott abból az írásból,
amelyből az enyém származott. Hogy pedig azt írod, hogy felmagasztalom Ioannes
S(cotus)-t, úgy azt írtam, hogy úgy vélekedik az Úr asztaláról, mint ami a legnyilvánvalóbb minden ember számára, aki Ambrussal, Ágostonnal, Jeromossal, aki
nem akarja azt mondani Urának, Istenének: Nem akarjuk útjaid ismeretét, távozz
tőlünk. Midőn azt mondod, hogy közzétették rólam az ítéletet, szentségtörő módon elhamarkodott nyilatkozatot tulajdonítasz a te Szent Leódnak: ugyanis mind
az emberi, mind az isteni jog igazságtalannak minősíti, hogy valakit kihallgatás
nélkül elítéljenek. Ez ellen mondja a Szentlélek: ők átkozni fognak, te pedig áldani. Majd Szent Ágoston az Isten igéiről írt könyvében: az igazságosság feloldja az
igazságtalan bilincseket, Szent Gergely pedig valamelyik homíliájában: magától a
kötés- és oldás hatalmától is megfosztja magát, aki ezt nem alárendeltjei javára
fordítja, hanem önkényesen gyakorolja.
Kiváltképpen miután ez a Leó előszólított, míg nem vált bizonyossá, hogy alávetem-e magam jelenlétének, föl kellett volna függeszteni az ítéletet, hogy valóban
felismerje, hogy a te írásod mennyire hazug, hogy mennyire „ellenkezem én az
egyetemes hittel”, ami által magadat méltatlanná teszed, amint már nem egyszer
megmondtam, hogy az egyetemes tévedést egyetemes hitnek nevezed. Mint mondom, meg kellett volna várni, hogy élőszóban vagy írásban meghallgattassék, mi
az, amit Ioannes S(cotus)-nál jóváhagyok, és mi az, amit Paschasius corbiéi szerzetesnél elvetek. Paschasius corbiéi szerzetesről, ha nem lett volna számomra hosszadalmas, igen könnyű lett volna feljegyeznem, nemcsak hogy mennyire félreismerhetetlenül ellene mond az igazságnak, hanem önmagának is, hogy mennyire elveti
azt is, amit maga gondol, és milyen helytelenül vélekedik az Úr asztaláról. Erről
legyen elég csak annyit mondanunk, hogy Plesvil papról előad egy mesét, amelyet
minden katolikus hallgató méltatlannak tart. Hogy pedig Ioannes-től miért távolodott el, úgy hallottam, magad mesélted egyeseknek elszakadása okát, mivel valahol
azt írja, hogy amit az oltárra helyezünk, az az Úr testének és vérének képmása
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(figura), jele és záloga. Ha valóban igaz, amint te egyeseknek Brionban mesélted,
ahol jelen voltam, hogy Leó pápa elítélte S(cotus) Ioannes-t, úgy el kellett volna
ítélnie Ágostont, Ambrust, Jeromost, akik írásaikban ugyanezeket a szavakat írják és fejtegetik. Midőn azt írod, hogy megfosztottak a közösségtől (communio),
biztos vagyok, hogy a Szentlélek vigasztalásomra ezt mondja: ők átkozni fognak,
te pedig áldani fogod őket, majd pedig Malakiás: átkozni fogom a ti áldásaitokat,
és ez: boldogok lesztek, ha az emberek átkoznak benneteket és kivetik neveteket.
Nem ismeretlen számomra, hogyan vetették ki a zsidók elöljárói a vakon születettet, megfosztván közösségüktől, miután Krisztus Urunkhoz csatlakozott. Csak
ekkor tette őt az Úr méltóvá, hogy a sokasághoz csatlakozzon, és hallja: ha hiszel
Isten Fiában, és miután hallotta: aki veled beszél, ő az, arcra borulván imádta őt.
Amikor pedig azt írod rólam, hogy az Egyház megfosztott közösségétől, úgy
teljességgel tévedsz, mert soha nem gondoltam arra és nem szándékoztam az Egyház hitének és jótetteinek egységét elhagyni (innen van: legyen egy az értelmek hite
és a tettek jámborsága). Ha pedig azért írod, hogy el akartam hagyni az Egyház közösségét, mivel nagy dühvel rágalmazol, hogy le akarom rombolni az Egyház áldozatát, úgy azt minden műveltség hiányában írtad, mivel az oltáriszentségben való
részesedést soha nem nevezik a szó eredeti értelmében közösségnek (communio),
hanem egyesülésnek (communicatio). A hit és a jámborság cselekedeteinek egységét nevezik a hiteles írások közösségnek. Azt illetőleg, amint mondod, hogy amit
mondottál, az mindenkinek tetszett, s azzal senki sem ellenkezett, úgy tagadhatatlan, hogy ezt hazudtad, mivel nem mindenki nyilatkozott a zsinaton arról, amit
előhoztál., ahogyan azoktól értesültem, akik jelen voltak a zsinaton, mégis elég,
amit fentebb mondottam, hogy a többség nem határozza meg az igazságot. Ha
ez nem így volna, úgy az afrikai Egyházban ma is újrakeresztelnék azokat, akik
visszatérnek az Egyházba, mivel előbb Agrippinus, majd Szent Ciprián zsinatain
mindenki, de leginkább a püspökök és leginkább a műveltek úgy döntöttek, hogy
újra kell őket keresztelni. Csak akkor nem kell a kisebbség véleményét előnyben
részesíteni a sokasággal szemben, ha a sokaság egy a hitben, nagy lelki erővel rendelkezik és az egészséges tanításban kiváló, amiről Szent Ágoston értekezik az Az
egyetlen keresztségről írt könyvében, ahol azt is megmondja, mely esetben nem
kell más véleményen lenni. Majdnem én is ezt a véleményt tettem volna magamévá, ha nem tartott volna vissza, és nem indított volna tüzetesebb vizsgálódásra
mások tekintélye, akikhez hasonlókat az Egyház a tanítás kedvéért, vagy akiknél
még tanultabbakat szerte a világon szül.
Amikor azt mondod, „mindenki egyetértett”, mintegy kényszerítesz, hogy
mondjak valamit a te méltatlanságodról, az apostoli (fejedelemről), és az általa ös�szehívott zsinatról. Abban az időben ugyanis, midőn –ahogyan írod – Vercelliben
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voltál, a vercelli püspök elragadta nagybátyjának, valami páviai nemesnek menyasszonyát, nyilvános bűnt követve el. Ez a bűntett joggal háborított fel mindenkit
az egész provinciában, mindenkinek szívét felkeltette Isten buzgalma a püspök
gonosztette ellen. A páviai nemes az őt ért sérelmet, hogy unokaöccse elrabolta
menyasszonyát, gyakran felpanaszolta a püspököknek, az apostoli Leónak, de semmit sem ért el, ami méltó lett volna egy ilyen gonosz tetthez, különösen miután
egy püspök követte el azt. Hanem miután meghallotta, hogy a pápa Vercellibe jön,
elhatározta, hogy megilleti Krisztus jogát, és nagy reménységben fellélegzett, hogy
a püspökök és kiválóságok eme gyülekezetében ez a dolog nem fogja elkerülni a
pápa figyelmét, és hogy ezt meg fogja akadályozni. Ettől a reménytől indítva ott
volt ez a páviai. Mivel voltak kapcsolatai a nemesek között, könnyen ki tudta eszközölni, hogy érvényt szerezzen panaszának. De milyen haszon fejében? Az apostoli (fejedelem) annál a házasságtörő vercellinél szállt meg, a házasságtörő fejedelmi bevételén nem kis ideig élvezte vendégszeretetét. Ugyanabban a házban nem
vonakodott ugyanazon a lakomán részt venni. Ezalatt a páviai az unokaöccse által
elkövetett jogtalanság ellen mindent megkísérelt, kint is, bent is, az Egyházban
(templomban), az összejövetelen, nem tágított rámenősségétől az apostoli (fejedelemmel) szemben: semmi haszon fejében! Az ügy érintetlen maradt. Ugyanez a
pápa, midőn egyesek figyelmeztették, hogy az Egyház rendeletei ellen járt el, midőn ugyanezen a vercelli zsinaton újraszentelte a püspököket és a papokat, fölkelve királyi trónusáról, mindazokat, akik körül ültek, középre állította és elrendelte,
hogy imádkozzanak érte az Úrhoz, amiért újraszentelte őket. Ezt helyesen tette.
Ám hogy bármennyit is fáradozott a közösség elégtelen volta, annál többet
tett a könnyelműség, amelyet minden tanítás elsodort, világosan napvilágra került néhány nap múlva: hazatérve ugyanis Rómába, megdorgálta azokat, akiknek
tanácsára az újraszenteléseket véghezvitte, mivel Vercelliben arra hajlott, hogy ne
szenteljen újra, mivel ellenkeztek. Visszaesett a tévedésbe, majd miután azok kívánságára, akik Rómában voltak, főleg pedig annak a te Humbertus-odénak, újraszentelte a Magnus nevű rennes-i, a Capreolus melléknevű Iterius-t limousin-i
püspököt, úgyszintén a Pireneus nevű roye-i apátot, akiket azért említek itt név
szerint, mivel ismerőseim voltak, és ők maguk hozták nekem a hírt arról, ami
Rómában történt, nehogy valaki azt gondolja, hogy fejből írok, nem pedig a való
igazat, és Leó pápáról sem azért beszélem el ezt, mintha gyalázni akarnám, mivel
hallom az evangéliumból: az átkozódók nem fogják birtokolni a mennyek országát,70 hanem hogy hihetőbb legyen azoknak, akik ezt esetleg olvasni fogják, hogy a
pápát a te leveled nem igaz volta miatt indította ilyen eljárásra, hanem a te ellenem
irányuló rágalmaid.
Azt írod, hogy noha hivatalos voltam arra a zsinatra, nem mentem el, s amíg
ezt írod, ismét nyilvánvalóvá tetted gonosz rágalmadat, amit leginkább azért tet70 1Kor 6,10
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tél, hogy mindazokat, akik majd olvassák leveledet, eltérítsen az igazságtól, arra
serkentsd, hogy engem gyűlöljenek, noha ebben a dologban a legnagyobb irgalmasságot érdemelném, s legkevésbé a pápa felháborodását, aminek következtében
elfordult tőlem és a keresztény és apostoli atyáskodástól. Eljutott ugyanis hozzám
annak a híre, hogy Leó elrendelte, hogy ne hiányozzak a vercelli zsinatról, amire azonban nem kötelezett semmilyen engedelmesség a pápával szemben; ellene
szólt az egyházjog, amely szerint senki sem idézhető a bíróság elé az egyháztartományon kívül. Lebeszéltek az Egyházi személyek és barátaim. Én viszont a római
főpap iránti nagy tiszteletből nagy fáradsággal magamra vállaltam a római utat,
és hogy utam biztonságosabb legyen, a francia királyhoz s azon Egyház apátjához
járultam, amelynek klerikusa voltam, nem számítva semmi rosszra sem a királyi
méltóságtól, sem az apát atyaságától, úgy gondolva, hogy nem Jeruzsálemből Jerikóba ereszkedem le, hanem Jerikóból Jeruzsálembe megyek föl. Amikor is börtönbe vettetett, megfosztva mindentől. Meghallotta ezt Leó Vercelliben. Nem indította meg az apostoli méltóság, sem atyai irgalmasság, sem az emberi részvét, aki nem
nekem, hanem csak az apostoli széknek kellett volna, hogy megadja a tiszteletet,
amelyhez megidézve siettem, hogy ha nem is miattam, de a szentszék méltósága
miatt. Amennyire tehette, fel kellett volna kelnie az ellen, aki engem midőn hozzá
(a pápához) igyekeztem, börtönbe vetett, kifosztott, és ki kellett volna ellene vonnia a keresztény védelem kardját. Ehelyett a vercelli zsinaton szentségtörő szóval
eretneknek kiáltott ki –nem Isten irgalmából igaz szavakkal – az Írás ugyanis azt
mondja, hogy a pap szavai vagy igazak, vagy szentségtörők.71 Nem indította őt meg
sem a vallásosság, sem az emberi részvét. Hosszúra nyújtom, noha egyáltalán nem
szándékozom, ám hazug írásod mindezt összehordja.
Azt írtad ugyanis: amely zsinatra téged meghívtak, de nem jöttél el. Ám az
egyházjog szerint nem kellett meghívni, nem menekültem attól, hogy elmenjek, és
megadjam a tiszteletet a római Egyháznak, és valóban, amennyiben rajtam múlott,
eljöttem. Viszont azt is: „amelyre te nem jöttél” –miután ez a történet a távolabbiak számára sem ismeretlen, csak hazugságból és rágalomként írhattad, amin nem
győzne csodálkozni, aki téged nem ismer, hogy hogyan követtél el ekkora hibát: ha
ugyanis nekem nem irgalmazol túláradó gonoszságod miatt, úgy legalább magadnak irgalmazz, és tekints el az ekkora hazugságtól, nehogy amíg engem a Ticinóba
dobsz, amint gondolod, te essél a Pó folyóba.
Azt írod, hogy „felolvasták Joannes S(cotus) könyvét mindazok jelenlétében,
akik a világ különböző részeiről érkeztek”, majd pedig elítélték. Ezt illetőleg már
eleget írtam neked arról, hogy te magad mesélted egyeseknek, hogy ezt a könyvet
azért ítélték el, mert azt mondja, hogy az oltár szentségei az Úr testének és vérének
hasonlóságai, képmásai és záloga, amit leginkább megerősítenek a Szentírás hiteles
könyvei. Azt is hallottam azoktól, akik a hiúságnak ezen a zsinatán jelen voltak,
71 vö. Mal 2,6-9
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hogy ezt a könyvet nem nagy gonddal ítélték el, hanem valamely helyét mindössze
egyszer olvasták el, noha az Úr azt mondja: vizsgáljátok meg az írásokat,72 a költő
pedig: ezt tízszer is illik elolvasni,73 amire föl kell figyelni a filozófiában. A te alkalmatlanságod és a római Szent Péter templom diakónusa tanúsága szerint elhamarkodottan azt az ítéletet hozták, mintha azt mondta volna: „Ha most a képmásnál
tartunk, mikor nyerjük el a valóságot?” –nem figyelve arra, amit Szent Ágoston
mond: ezt a kenyeret jelezte a manna, ezt jelezte Isten oltára; a jelben különböznek,
a dologban azonban, amelyet jelölnek, azonosak. Valamint, amint a 3. zsoltárhoz
írt kommentárban mond: testének és vérének képmását (figura) ajánlotta tanítványainak. Figyelmen kívül hagyva, hogy különbség van annak képmása (figura)
és jele (signum) között, ami sohasem volt, és még nem jött létre és a már létező
dologról, vagy létrejövőről megemlékező képmás (figura) és jel között.
Azt mondod, „a világ különböző részeiről jöttek össze”. Erre elégséges választ
adtam: helytelen lenne manapság újrakeresztelni az egész Egyházban, aminek be
kellene következnie, mivel a világ oly különböző részeiről sokkal műveltebb és sokkal vallásosabb püspökök jöttek össze zsinatokon, mint korunkban, Agrippinus
karthagói püspök és Szent Ciprián korában, és annak a véleményüknek adtak hangot, hogy újra kell keresztelni, és ez nem kis időre szokássá vált Afrikában. Különösképpen hazug módon írod, hogy „a világ különböző részeiről jöttek össze”,
miután a vercelli csődületre ugyanarról a vidékről és ugyanabból a nyelvből gyűltek össze. Midőn azt írod, hogy az én véleményemet előhozták a vercelli összejövetelen, úgy igazán és lelkiismeretem szerint mondom, hogy az idő tájt semmiféle
véleményt nem nyilvánítottam, mivel az idő tájt még nem voltam oly tisztánlátó, és
akkoriban még nem serénykedtem oly szenvedélyesen az Írások értelmezésében.
Ám ha – amint írod – valaki mégis előhozta az én véleményemet, az egyházjog,
távollétében és figyelmeztetés nélkül nem ítélhet el senkit, aki, ha mást nem is veszünk figyelembe, a vercelli zsinat igyekezetéről sokféleképp vélekedhet.
Ismétlem, az ne képezze vita tárgyát, hogy semmilyen hazugság nem érvénytelenítette és senki nem volt, aki ismerte volna véleményemet az eukarisztiáról,
amelyről te azt írod, hogy előhozták és elítélték Vercelliben, ahol jelen voltál azon
az összejövetelen. Ám azt állítod: „az Egyház hite”, és nem vonakodsz attól, hogy
az alkalmatlanok tömegét Egyháznak nevezd, noha nekem nem hiányzik annak a
tekintélye, aki azt mondja: hagyjátok rájuk; vakok világtalan vezetői (Mt 15,14),
valamint az apostolénak, aki azt mondja: ha mi, vagy egy angyal a mennyből más
evangéliumot hirdetne nektek, legyen kiközösítve. Márpedig Pál apostol azt hirdeti, hogy Krisztus teste nem szenvedhet, sok más hely mellett, midőn azt mondja:
ha eddig test szerint ismertük Krisztust, most már nem úgy ismerjük. Ezzel szemben az a te vercelli összejöveteled azt bizonyítja, hogy a kezek törik, a fogak pedig
72 Jn 5,39
73 Horat AP 365
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megőrölik, nem amennyiben szentségi jel (sacramentum), hanem amennyiben
maga a dolog (res sacramenti); és annak vizsgálásában, vagyis a szentségnek és
a dolognak, amelynek szentsége, ellentmondasz magadnak, és nem ügyelsz, mert
arról ábrándozol, hogy az oltáron nem az érzéki kenyér, hanem a kenyérből lett
test részecskéje marad. Azt mondod előző traktátusodban, hogy ennek a testrészecskének a színe, vagy hogy a te szavaiddal éljek, látható színe (species), nem
maga a szubjektum, a szentség, hanem ami benne alárendelt, még viszont később
ugyanebben a traktátusban azt mondod, hogy nem a test részecskéjének színe vagy
alakja (species) a szentségi jel, amely az átváltoztatás (consecratio) után az oltáron
marad, hanem maga a részecske, tehát nem az, ami a szubjektumban van, hanem
maga a szubjektum a szakramentuma Krisztus egész testének, amely a mennyben
van, és ezt magát törik meg kézzel, és őrölik meg fogukkal. A legnagyobb őrültség, hogy nem tagadod, hogy magát Krisztus testét kézzel megtörik és fogukkal
megőrlik. Azzal szemben, amikor azt állítod, hogy ez a tévedés az Egyház hite,
Szent Ágoston Az egyetlen keresztségről c. könyvében azt mondja: nem véletlenül
mondom, hogy egyesek Isten házában olyanok, mintha Isten háza volnának, ezzel
a névvel minden bizonnyal azokat illetem, akik méltók az „Egyház” névre.
Azt írod, hogy „mindenki egyetértően megerősítette” tévedésedet, amelyre föntebb már elégséges választ adtam. Mégis azt válaszolom, hogy Zsuzsannát
egyetértően halálra ítélték, még az is, akinek lelkét az Úr felserkentette, hogy tüzetesebben kivizsgálja a dolgot, midőn megkövezni vitték. Szent Ágoston említi,
hogy Cecilianus-t nem egyszer elítélték a tömeg ellentmondása nélkül, aki ha a
tömeg előítélete előbbre való lett volna, mint az igazság, Melkiades pápánál –ha
jól emlékszem a névre, majd Milánóban, Konstantinnál, legkevésbé sem találtatott
volna ugyanezen ügyben a bűntől mentesnek.
Azt írod, hogy két klerikusom ott volt Vercelliben. Nem lenne csoda, ha valaki,
aki műveletlenebb nálad irigységből és gyűlöletből megengedne magának ekkora
hazugságot. Engem azzal rágalmazol írásodban, hogy nem ügyelek eléggé arra,
amit írok, midőn gyűlöletessé teszem azt a te Humbertus-odat, ezért nem mondom neked jogtalanul: orvos, gyógyítsd magad: midőn ezt vetetted ellenem –ám
Isten bocsássa, rágalomként – azért, hogy írásodban hallgatóid előtt gyűlöletessé
tegyél, nem kellett volna ekkorát hazudnod. Valóban nem az én klerikusaim voltak
és egyáltalán nem fogtak hozzá, hogy megvédjenek. Az egyik kanonoktársam volt,
Szent Márton templomában lakótársam és a dicső emlékű Gazo, liège-i püspök tanítványa, nem csekély műveltségű, igen kiváló és nemes ifjú; őt Szent Márton klérusa közös elhatározással elküldte Leóhoz Vercellibe, midőn a francia nyáj királya74
megfeledkezve minden királyi méltóságáról börtönbe vetett, s noha szégyenletes
mondani, még szégyenletesebb volt leírni, hogy belőlem annyi pénzt csikarjon ki,
74 szójáték: grex - rex
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amennyiről én soha nem is tudtam, ha netán balsorsommal együttérezve, keresztény érzéssel valamit elérjen érdekemben. Ennek, midőn jelen volt ama vercelli
összejövetelen, és a pápa kérdésére válaszolt, amint gondolta, hogy válaszolni kell,
úgy tűnt, amint ő maga mesélte nekem, hogy úgy nyilatkozott, hogy eretnek vagyok. Miután ezt látván igen zavarba jött, nem tudván kihez kiált, felkiáltott: „A
mindenható Istenre, hazudsz!” –A másik, a te földid, név szerint István, nem ismeretlen annak, akiről mondom, hogy Szent Márton Egyházából küldték, midőn
látta, hogy a te rendeletedre és akaratodnak megfelelően elégetik Joannes S(cotus)
könyvét, nemes buzgóságtól indíttatva nem hallgatott, mert ugyanúgy elhamarkodottan el lehetett volna Szent Ágoston valamely könyvét is égetni, minden halogatás nélkül, anélkül, hogy tüzetesebben megvizsgálták volna. Így történt, hogy Leó
megparancsolta, hogy mindkettőt tartsák fogva, ám nem, amint ő mondta utólag,
„hogy így állapítsa meg a dolog végét”,75 mintha őt érte volna valami méltatlanság,
hanem nehogy őket érje valami nem illő.
Így műveltségedhez nem méltó az a nagy hazugság, amelyet írásod tartalmaz: a
te két klerikusod, akik védelmezni akartak, mindjárt az első menetben meghátráltak. Senki sem közölte velük az okot, ahogy a bírósági mértékletességhez illik; nem
az én ügyemet igyekeztek kifejteni vagy védelmezni. Foglyul ejtették őket, hogy
veled egy véleményen legyenek; foglyul ejtették Krisztust is, és azt, akit a Római
Egyház követ, Péter apostolt.
Azt mondod: Szent Leó soha nem tért el ettől a véleménytől azokon a zsinatokon, amelyeken jelen volt, és amelyeknek összejövetelét legátusai által
különböző helyeken elrendelte. Én azt mondom, hogy Szent Leó, akiről te írsz,
nekem tartozna, ha élne: te ugyanis, midőn azt a Leót dicséred, nem az elhantolt szentségnek tapsolsz –amint Horatius mondja –, hanem ellenünk támadsz és
irigykedve gyűlölsz minket. Ha nem lenne hosszadalmas, és hasznosnak tartanám, sokat írhatnék az általam és az enyéim által ismert ember gonoszságáról és
méltatlanságáról, amint az evangélista írja, hogy akiknél az Úr nem ért el semmit a
maga javára, ezt mondta: a ti atyátok az ördög, –hogy hogyan áll az igazság, hogy
minél nyilvánvalóbb legyen, hogy az irántam való irigységből nem vonakodsz őt
szentnek nevezni.
Azt írod, „ettől a véleménytől oly sok zsinaton nem tért el”. Erre már fentebb
feleltem, hogy Agrippinus karthagói püspök sem tért el, sem pedig Szent Ciprián,
akikkel pedig semmi szín alatt nem lehet összehasonlítani azt a te Leódat; nem
tértek el annyi zsinaton –ám eltértek az újrakeresztelés tévedésétől, a püspökök,
akik sokkal műveltebbek, kiválóbbak és szentebbek voltak, mint korunk püspökei,
és utána is kitartottak abban az igazságban, hogy senkit se kereszteljenek újra.
Azt mondod: Ez a vélemény nem kerülte el Viktor pápa figyelmét sem, sőt
megerősítette maga és a zsinatok tekintélyével. Különösen a tours-i zsinaton,
75 Rut 3,18
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amelyen jelen voltak és elnököltek a legátusok, azt a megbízatást kaptad, hogy
védjed a te pártodat; miután ezt nem merted megtenni, megesküdtél megvallva
az Egyház egyetemes hitét, ahogyan Rómában is megesküdtél, amint fentebb
említettem.
Én azt mondom: Akarva, nem akarva, rákényszerít írásod szerzetes voltodhoz
nem illő hazug volta arra, hogy hosszúra nyújtsam a folytatást. Azt írtad, hogy
Viktor pápa a legátusok által összehívta a tours-i zsinatot: sem nem voltak ott Viktor pápa legátusai, sem nem elnököltek a tours-i zsinaton, soha nem adtak nekem
lehetőséget Viktor pápa legátusai arra, hogy védjem álláspontomat. Azt írtad mérhetetlen hazugsággal, hogy nem mertem védelmezni álláspontomat, amint azt állítottad esztelen megdöbbentő hazugsággal, hogy Rómában megesküdtem a közös
hitvallásra, amelyre nem egyszer mondtad, hogy az Egyház hite, noha inkább azt
kellett volna mondanod, hogy a tévelygő tömegé.
Hosszúra nyújtom, de rákényszerít írásod hazug voltának mérhetetlen nagysága. Ismétlem amit mondtam: Viktor pápa soha nem tárgyalt velem sem személyesen, sem legátusok által az Úr asztaláról. Soha nem adott alkalmat arra, hogy
védekezzem azzal kapcsolatban, amit erről állítok. Soha nem rendelték el nekem
Viktor pápa legátusai, hogy megvalljam az alkalmatlanok azon tévedését, amelyet
te nem vonakodsz az Egyház közös hitének nevezni.
Ezen felül, Hildebrand, aki az igazságról értesülve legalkalmasabb, hogy teljes méltósággal feleljen erre a kérdésre, (noha nagyon hosszúra nyújtom), miután
meggyőződött afelől, hogy mi az igazság a tours-i zsinatról, amiről korábban csak
kevesen tudtak, felfedte mindenkinek, akiket esetleg megtévesztett volna az az írás.
Leó pápa (nem pedig Viktor) idején Hildebrand a római Egyház megbízatásából
Egyházi ügyekben fáradozott Tours-ban, hogy az apostoli utódok helyeit betöltse.
Őneki eleget tettem az őrültek minden ellenem irányuló rágalma ellenére, amire
eddig nem volt lehetőség, hogy meghallgasson aki csak akart, a prófétáról, apostolról, az evangélistáról, és Ambrus, Ágoston, Jeromos hiteles írásairól, aminek Isten irgalmából most is kész vagyok tettetés nélkül eleget tenni, hogy semmi sem
maradjon biztos annak számára (a rágalmakból), aki keresztény szelídséggel, éber
szívvel hallja, aki nem azért jön, hogy azt mondja az Úrnak: nem akarjuk útjaid
ismeretét, távozz tőlünk,76 hogy engem kardokkal és dorongokkal elveszítsen, hanem azért jön, hogy engem keresztény szelídséggel meghallgasson az Úr nevében.
Miután Hildebrand megtudta, hogy mi az igazság, rábeszélt, hogy forduljak
Leó pápához, akinek a tekintélye el fogja nyomni a gőgösök irigységét és az alkalmatlanok tolakodását. Egyébként, ami az illetékességre vonatkozik, az egybegyűlt püspököknek amennyiben hosszabban akarnak tárgyalni az Eukarisztiáról,77
megjelölt helyekkel adassanak kezükbe könyvek, amelyeknek sokaságát maga
76 2Kor 19,4
77 egységesíteni, mert hol kis „e”, hol nagy „E”
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Hildebrand hozatta oda mindenfelől. De előfordulhat, hogy megelégednek a válasszal a válasz tárgyalása nélkül. Olykor ugyanis írásban és nem szóbeli vélemény
útján szokás szembesülni az ellenfelekkel, amint ez az ariánusok és a katolikusok
pártja között történt, amikor arról volt szó, hogy az Atya nagyobb, mint a Fiú. –Ezután rátértek más tárgyak taglalására.
Miután ez a gyülekezet feloszlott, egyenesen Rómába távoztam Hildebranddal
a római pápához, amint fönt említettem. Az egybegyűlt püspökök azt kívánták
tőle, hogy közülük egyesek klerikusaikkal együtt kihallgassanak az Eukarisztiáról.
Mármint az orleans-i és auxerre-i püspök a tours-i érsekkel. Miután összehívták a
két püspököt, hogy vétségem, mint saját Egyházuk ügyét tárgyalva, vonjam vis�sza. Miután megkérdezték tőlük, mi a vétségem, azt válaszolták nekik, hogy azt
állítom, hogy az oltár szent kenyere csak kenyér, és nem különbözik a közönséges asztal konszekrálatlan kenyerétől. Mivel senkit sem tudtak elővezetni, így azt
mondták, azt akarják hallani, amit én magam mondok, és vádolom-e magam azzal, amit tagadtam? Akkor azt mondtam: „Legyetek biztosak abban, hogy azt mondom, hogy az oltár kenyere és bora a konszekráció után valóban Krisztus teste és
vére.” Ezeket hallva azt mondták, semmi mást nem kívánnak tőlem, mint hogy ezt
a többi püspök jelenlétében sem hallgassam el, akik Szent Mauritius templomában
üléseznek, hogy így szabadon végezhessék feladatukat minden megkülönböztetés
nélkül. Tehát odamentem az orleans-i és auxerre-i püspökkel, akik kihallgattak, a
többiek ülésére, és amit külön mondtam, azt mindenki hallatára megismételtem.
Majd amikor már majdnem véget ért rágalmazásom, akadtak, akik azt mondták,
hogy nem elég amit mondtam, mivel netán mást zártam a szívembe, mint amit
nyelvemmel kiejtettem. Ezért esküt kell tőlem kérni. Lásd a legnagyobb jogtalanságot: miután nem lehetett előállítani vádlót, aki tőlem hallotta volna amit előzőleg
mondtak rólam, kikényszerítették tőlem az esküt! Mégis hajlottak az angers-i püspök és a Nagyobbik Szent Albert monostor apátjának tanácsára, akik az írásokból
tudták mit mondok, s azt javasolták, ne kényszerítsenek arra, hogy a nép nyugtalanításához meneküljek, miután tudják rólam, hogy valóban az van a szívemben,
ami az ajkamon. Tehát magam leírtam, amire megesküdtem: „Az oltár kenyere és
bora a konszekráció után Krisztus teste és vére.” Esküvel megerősítettem, hogy amit
szájammal kimondok, azt a szívemmel is úgy tartom, ám mind a világi, mind az
egyházjoggal ellenkezik amit föntebb említettem azok gyülekezetében, akik velem
együtt tudták, mi az igazság. Így hát Hildebrand a római Egyház legátusa, aki mindenfelől odahozatta a könyveket, hogy azok tekintélyéből elegendő bizonyítékot
hozzon elő az Eukarisztiáról, amely könyvek tüzetesebb vizsgálata, és az igazság Istenének irgalma következtében semmilyen eretnekséget sem tudtak rám bizonyítani, felbiztatták a tudatlan embereket, akik képtelenek elviselni, hogy valaki őket
fölülmúlja tudásban, akik nagyon alkalmasak arra, hogy azt kiabálják: „Feszítsd
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meg, feszítsd meg!” Amikor lecsendesítette azok csődületét, akik olykor, vagy sohasem képesek az igazság befogadására, ám mindig készek arra, hogy dorongokat
és lándzsákat ragadjanak, Hildebrand más ügyek elintézéséhez fordult, amelyek
végett a római Egyháztól jött. Miután ezek intézésével bizonyos időt eltöltött, s
már-már vártam, hogy induljunk vele Rómába, hogy eleget tegyek az Úr asztaláról,
az ész kiválóságáról és a tekintély sérthetetlenségéről vallott nézeteim igazolásának, jelentették, hogy Leó pápa eltávozott az árnyékvilágból. Miután ezt hallottam,
elálltam a római úttól. Soha semmiről nem értekeztek velem Viktor pápa legátusai.
Ebből látszik, milyen szerzetes voltodhoz nem méltó és műveltségedhez méltatlan
őrültségről akar meggyőzni a te írásod, hogy amire Rómában esküdtem meg, arra
azt mondod, hogy Tours-ban tettem Viktor pápa legátusai előtt.
Azt mondod, ezt kitérőleg írtam, mivel azt mondtad: „A Burgundi egy véleményen volt a tömeggel, Paschasius corbiéi szerzetessel, és Lanfrannusszal”,
ugyanis miután az Egyház a klerikus és laikus rendre oszlik, a klerikus rend
pedig a püspökökre és Krisztus többi papjára, valamint az Egyházi méltóságok
más személyiségeire, ezek pedig nyilván néhány szakadár kivételével ezt a hitet
vallják, helyesebb lett volna ha azt mondod: „A Burgundi egy véleményen volt
a katolikus Egyházzal, de nem velem és követőimmel, akik inkább akartunk
az Egyháztól elszakadni, és vele ellenkezően a magunk vesztére szakadást előidézni, sem mint alázatosan az ő tagjai lenni, és üdvös módon vele megtartani
a közös hitet.” Valóban ezt mondtad volna, ha az igazság kedvelője, és az igazságosság őrzője lettél volna, ha elvetve az üres dicsőség vágyát, készebb lettél
volna megbánni bűneidet, mint azokat megtartani.
Azt mondom, amint már fentebb megtettem, azzal, hogy az alkalmatlanok
tömegének odaítéled az Egyház nevet, az ősök szelleme és írásai ellen cselekszel.
Hogy az Egyházat ekképpen osztod fel, azt magad lásd, hogy elég körültekintően
teszed-e; amikor azt mondod: „mindannyian ezt a hitet vallották”, helyesebben azt
kellett volna mondanod: „ezt a tévedést”, ami Isten irgalmából az igazság minden
kedvelőjének világos lesz ebből a műből, hogy lelkiismereted ellen mondod, amit
nem lehet elrejteni (eddig fajult a dolog!). Hogy milyen sokan voltak, vagy majdnem megszámlálhatatlan sokan voltak minden rendből és méltóságból, akik veled együtt vallják tévedésedet és Paschasius corbiéi szerzetes tévedését az Egyház
áldozatáról, arra nem én, hanem aki Illésnek is felelt, maga Isten felel neked, aki
azt mondod: „mindenki”. Amikor ugyanis Illés panaszkodott, hogy Zezabel (sic!)
megölette a prófétákat, és egyedül csak Illés maradt meg, akinek szintén életére
tört, ezt hallotta az Úrtól: meghagytam magamnak hétezer férfit, akik nem hajtottak térdet Baál előtt. Így hát nem maradhat rejtve lelkiismereted előtt, hogy amikor
azt mondod „igen kevesen”, azok nagyon sokan lehetnek. Hogy pedig engem, akit
írásod elejétől kezdve annyiszor eretneknek nevezel, hogy Isten legyen hozzád ir-
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galmas, úgy itt önmagadtól eltérően úgy tetszik neked, hogy engem szakadárnak
nevezz. Ám az egyháztanítók mást neveznek eretneknek és mást szakadárnak.
Azt mondod: helyesebben mondtad volna: „a Burgundi véleménye megegyezett a katolikus Egyházéval.” Erre fentebb azt feleltem: semmivel sem igazabb ez a
javaslatod, mint ha valaki azt javasolná, helyesebb azt mondani: Isten az embert saját képére teremtette, testi méret szerint, mivel kevés kivétellel mindenki így tartja,
ezért nem kételkednek abban, hogy így kell vallani a katolikus hitben.
Én azonban meggyőződésből mondtam, hogy nem vélekednek kevesebben
igaztalanul az Úr asztaláról, mint midőn egyesek helytelenül értelmezik, hogy „az
ember isten képmására teremtetett.” Teelőtted sem ismeretlen, hogy egykor an�nyira elterjedt az ariánus eretnekség, hogy csak Libérius, római püspök, csak a
négy tengeren inneni város püspöke maradt katolikus, az eretnekek pedig annyira
túlerőben voltak, hogy Libérius pápát, úgy mint a milánói és poitiers-i püspököt
és más katolikus püspököket számkivetésbe küldtek, mégis, ki mondhatta volna ép
elmével abban az időben: „Mivel néhány kivétellel (mit tesz öt város a többi tömegéhez képest!) az összes város Egyháza azt állítja, hogy a Fiú istenségét tekintve is
kisebb az Atyánál, helyesebb a tömeg véleményét követni!” Abban az időben nem
kevésbé illett Libérius pápát és a többi négy város katolikus püspökét szakadárnak,
vagy eretneknek nevezni, mint ahogy te mostanság nem csak engem, az én hallgatóimat –amint te írod – hanem a prófétáét, az apostolét, az evangélistáét és az egyháztanítók hallgatóit nem átallod az igazság megvallása miatt a szakadár és eretnek
gyalázatával mocskolni. És, noha végtelenül sokan voltak, nem kevésbé átalkodtak
meg a tévedésben, mint az „eretnekek”, akik kevesen voltak, de nem lehetett róluk
azt mondani, hogy kevésbé katolikusok az igazság elfogadásában.
Ismételten írod: „valóban ezt mondta”; én ismételten azt mondom: ha a tévedést elhalványítottam volna a hit nevével, ha egyetértettem volna azzal, hogy a
tömeget előnyben részesítem az igazsággal, inkább estem volna szakadásba vagy
eretnekségbe, mint így. Tagadod, hogy az igazság kedvelője, az igazságosság őrzője
vagyok; ám szerzetes létedre nem vonakodtál attól, hogy az idegen szolgáról alaptalanul ítélkezzél. Ebben a dologban ugyanis soha nem tárgyaltál velem keresztény
szelídséggel. Mint szerzetesnek és papnak körültekintőbbnek kellett volna lenned
ebben a dologban, hogy te, aki azt írtad, hogy abban a tévedésben leledzem, hogy
mindent a magaménak tulajdonítok, másoktól elvitatok, nem tulajdoníthatnád
magadnak oly könnyen az igazság szeretetét és az igazságosság megőrzését, amit
tőlem elvitatsz. Nagy vakmerőséggel azt írod, hogy védelmezem bűneimet, mivel,
mint már mondottam, soha nem voltál eléggé biztos bűneim vagy igazságom, vagy
hiábavaló dicsvágyam felől.
Azt mondod: Esztelenségnek nevezed azt a véleményt, mely szerint hisszük,
hogy a kenyér és a bor Krisztus testévé és vérévé változik; majd alkalmasabb
választ adok neked, midőn ezt kimutatom Isten szerzői volta alapján, tekinté-
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lyek és érvek segítségével; végül, mivel a tömeghez sorolsz, légy benne biztos,
és legyenek benne biztosak barátaim, hogy még ha híjával is lennék érveknek
és tekintélyeknek, amelyekkel hitemet megvédem, mégis szívesebben leszek a
tömeggel katolikus, semmint veled eretnek; ám ha az Úristen téged és engem
méltóztat a szent zsinaton összehozni, megváltoztatnád szavaidat, megváltoztatnád véleményedet.
Én azt mondom: Midőn azt írod, hogy a kenyér és a bor Krisztus valóságos
testévé és vérévé változásának tárgyalására alkalmasabb helyet tartasz fenn, én
időközben azt mondom: az, hogy a kenyér és a bor a konszekráció által Krisztus
valóságos testévé és vérévé változik, nem az én, és nem a te véleményed, hanem az
evangélium, az apostolok, s egyszersmind a hiteles szent írásoké, amelyekkel nem
szabad szembeszállni, hacsak nem lépsz fel valami helytelen értelmezéssel ezeknek a szavaknak épsége ellen. Ha ezt tennéd, nem csak téged, hanem egy mennyei
angyalt sem vonakodnék a tömeghez számítani. Midőn azt mondod: átváltozik
Krisztus valóságos testévé és vérévé –az átváltozás pedig sokféle lehet, ám te egyáltalán nem jelölöd meg, miféle átváltozásról beszélsz. Mivel pedig azt mondod: ez
a te és a tieid véleménye, mintha nem volna az enyém is, hanem azt gondolnám,
hogy az őrülteké, hogy az oltár kenyere és bora Krisztus valóságos testévé és vérévé
változik, írásod oly gyűlöletet szerez számomra, amilyet csak szerezhet.
Azt mondod: az ész és a tekintély hiányában inkább akarsz a tömeggel katolikus lenni. Könnyű volt kimutatni, hogy ezt megfontolatlanul és elhamarkodottan
mondtad, mivel más nem kevésbé jelentéktelen dologban is teszed, amire kitérnék,
ha a megkezdett vállalkozáshoz tartozna, hogy midőn ezt mondod: „te” és az „én
barátaim”. Mintha ebben az ügyben valami közöm volna barátaidhoz. Nem tűnik
ki ebből a megszólításból, miért fűzöd hozzá a „te” névmást, ha nem azért, hogy
végtelen nagyravágyásodtól vagy büszkeségedtől pöffeszkedjél. Azt az egyet azonban nem hallgatnám el, hogy a tömeggel nem lehetsz katolikus a magad, vagy a
tömeg tekintélye nélkül.
Midőn azt írod: „a szent zsinaton”, ezzel sem érdemes túl sokat foglalkozni.
Ám ki ne válaszolna annak, aki az igazság ellen, a dolgok nyilvánvaló volta ellen,
a lelkiismerete ellen tesz! Egykor az Egyház a művelteket tette meg püspöknek,
azokat, akik méltóságuknak megfelelően kiválóak voltak, valamint, ahogy a valláshoz illik, olyanokat, akik ifjúságuk teljében sértetlenül megfeleltek ennek, midőn
a keresztény vallás legfőbb ékessége a gonoszságot nem engedte kiújulni, hanem
inkább elvette a szívek tisztátalanságát szeretetének mérhetetlenségében, a sötétséget világosságának tisztaságával űzte el, midőn sok zsinat kutatta az igazságot,
Agrippinusz karthágói érsek és utóda, Szent Ciprián korában, Isten ítélete igaz
volt, ám rejtett; legkevésbé sem találták meg az igazságot azok, akik többségben
voltak, és azt állították, hogy újra kell keresztelni azokat, akiket visszavettek a katolikus Egyházba.
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Korunkban, melyben Istennek úgy tetszett, hogy megszülessünk, midőn látjuk
a vallás megsemmisülését, hogy a nap sötétséggé változik, a hold pedig vérre, midőn azt látjuk, hogy mindenki azt vallja, hogy ismeri Istent, tetteivel azonban tagadja. Azt mondja: Uram, Uram, ami pedig megparancsoltatik neki, az alól kivonja
magát, te azzal kecsegteted magad, hogy valamilyen (magad sem tudod milyen)
zsinattal megijesztesz engem? Írásodban tettetheted magad, de nem takarhatod el.
Megállapítottam, hogy az Egyházban senki –hogy nagy általánosságban mondjam,
amint az apostol is teszi: mindenki a maga igazát keresi –, senki sem tartja magát
az egyházjoghoz, nem jár el a kánonok szerint, a szokásokhoz méltóan, a műveltség mércéjének megfelelően: sem a püspökök, sem a prelátusok, sem az apátok.
Olyan dolgot mondok el, amely a te korodban mindenki számára ismerős, ami,
ha helyes volna, nem kellene takargatnod, amint ezt legigazabbul bizonyítja Szent
Ágoston Az egyetlen keresztségről szóló könyvében, midőn azt mondja, aligha helyes az igazságot a tömegnél is keresni és megtalálni. Még ha ez kevéssé is állna,
azt mondom, mindennél inkább áll azokra a zsinatokra, amelyekben te tetszelegsz,
amelyeket lelkiismereted minden belátása ellenére szentnek nevezel: a sokaság
nem alkalmas eléggé az igazság tüzetes keresésére és befogadására.
Azt mondod: „megváltoztatod a szavakat és a véleményeket, méghozzá igen
önhitten és megfontolatlanul”. Te, aki nekem azt rovod fel, hogy önhitt vagyok,
óvakodnod kellett volna, midőn azt írod, hogy megváltoztatom a véleményeket,
ne ülj fel ilyen megfontolatlanságnak: ugyanis a szavakat lándzsává és mellvértté
változtatta, amelyekkel az az idegen Isten népét megfélemlítette, ám mivel Isten
ereje és bölcsessége akarta, kardokkal és dorongokkal győzték le, anélkül, hogy
megfélemlítették volna. Az emberi gyengeséget elnyomhatta az emberi gonoszság.
A vélemény megváltoztatásához azonban elegendő az isteni kéz mindenható ereje.
Azt sem gondolhatod ha magához az igazsághoz ragaszkodsz, hogy Péter apostol,
midőn fogadkozni és esküdözni kezdett, hogy nem ismeri azt az embert, megváltoztatta véleményét az Úrról.
Midőn én azt írtam: „Ezt a véleményt fenti szavaival elvetette és nem vette
figyelembe”, te azt mondod: amíg telhetetlen gyűlölettel üldözöd őt, nem szégyelled magadat szégyenletes hírbe hozni. Aki ugyanis ellenkező dolgokról
megesküszik, szükségszerűen esküszegést követ el az egyikben. Amikor tehát
a neked esküre átadott, egymással ellenkező szavakat állítod, szégyentelenül
esküszegőnek hirdeted magad: ó, szerencsétlen ember, ó, legnyomorúságosabb
lélek, miért esküdtél meg olyasmire, amiről tudtad mennyire eltérő? Vajon nem
lett volna jobb, ha úgy gondoltad, hogy igazhitű vagy, méltó módon befejezni
életedet, mint esküszegést elkövetni, hitszegően esküdni, a hitet esküvel megtagadni? Ám távol álljon, hogy a szent zsinat írása valamilyen ellentmondást
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tartalmazzon. Ha valaki a rágalom szándékától szabadon, veszi magának a fáradságot és figyelmesen elolvassa, ez bebizonyosodik később.”
Azt mondom: nem volt rá szükség, hogy mint szerzetes, vagy mint pap szívem
békéjét, Isten irgalmasságát nem ismerve a gyűlölet megjegyzésével nyugtalanítsd:
ha ugyanis igazat mondunk, azt nem kell gyűlöletnek tartani, te pedig midőn azt
írod, hogy nem mondtam igazat, inkább gyűlöletből teszed, mint ahogy nekem
gyűlöletet tulajdonítasz. Azt írod, nem szégyellem magam, hogy magamat rossz
hírbe hozom, hogy egymással ellentétes dolgokra esküdtem meg. Ami az eskü jogerősségét illeti, feljebb tárgyaltam. Meg kell állapítani, hogy amennyiben Rómában
megesküdtem volna olyasmire, amit mondasz, mégis teljes hamissággal következtetsz. Lehet, hogy ezt halálfélelemben tettem, mivel nem bántak velem keresztény
irgalmassággal; az élő Isten nevében nem lehet megesküdni valamire, anélkül,
hogy ne legyen jogtalan és szabálytalan, ugyanezt az esküt megszegni. Nem kerülte el figyelmedet, hogy az, hogy ezt az esküt nagyon megbántam nem szégyenemre, hanem dicsőségemre volt, és erénynek tudatik be. Nem is kellett szégyenemre
lennie (amint írod, hogy szégyenem) annak, hogy kimondjam, amit átnyújtottak,
hanem inkább szégyellnem kellene, hogy nem kerültem el amit átnyújtottak, majd
pedig, hogy kimondtam, amit átnyújtottak.
Azt írod, hogy szerencsétlen ember és igen nyomorúságos lélek vagyok. Mint
ilyennel, tárgyalsz velem. Én is megvallom gonoszságomat (kivéve ami az esküt
illeti, mivel nem én ellenem volt), hogy a halálfélelemtől megrémítve, hallgattam
az igazságról, hogy nem féltem a prófétai, evangéliumi és apostoli írásokat tűzre
vetni. Ám hogy te, pap és szerzetes létedre ennyire részvét és irgalom nélkül kísérd
az emberi dolgokat? Nem csoda, hiszen te, a pap, látva a szerencsétlent, akit a rablók összevertek, és félholtan otthagytak, tovább mégy.78 Ám az isteni gondviselés
műve, hogy nem hagyott magamra a te igazságod támadása, amely nem ismeri az
igazságot, mert hazug. A te támadásod ugyanis nem kevésbé az előző nép papja,
Áron, Péter, az Egyház alapja és Platón, a világi filozófia ama gyöngye ellen irányul,
mint ellenem. Olyasmit írok, ami minden művelt ember számára ismert Krisztus
Egyházában: Áron, midőn a nép zúgolódott ellene, mert Mózes késlekedett a hegyen, nem minden megrázkódtatás nélkül, aranyborjút készített, amelyet a szentségtörő nép imádott.
Azt sem lehet vélni, hogy nem értette, hogy ami felől maga az Igazság erősítette
meg, azt az Atya nyilatkoztatta ki neki. Azt sem lehet mondani, hogy Áron szégyenteljesen és szégyentelenül járt el, midőn megtette amire rákényszerítette a nép
zúgolódása, amely Mózest fenyegette, vagy Péter, mivel midőn az Úr rátekintett keserves sírásra fakadt. Platónról, a legkiválóbb filozófusról azt írja Szent Ágoston Az
igaz vallásról című könyvében, hogy félve korának gonosz véleményétől, áldozatot
mutatott be a természetnek, de ezt mint bűnt tiszta életével mosta le. Mennyivel
78 Lk
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inkább könyörgöm én, aki –mint helyesen írod, szerencsétlen ember és nyomorúságos lélek vagyok, hogy akik ezt esetleg olvassák, szívük mélyéből könyörüljenek
meg rajtam, és érezzenek együtt velem. Nem azért, mintha eretnek lettem volna,
amint te hazug módon írod rólam (hogy Isten legyen hozzád irgalmas!), hanem
mert a fenyegető halálveszedelemtől való félelmemben elhallgattam, és amiért a
prófétai, evangéliumi, és apostoli iratokat a nép kívánságára tűzbe dobtam. Ez nem
felel meg ezen kiemelkedő férfiak méltóságának, kiválóságának és műveltségének,
ám a te Áron, Péter apostol és a filozófus Platón ellen intézett támadásod sem,
hogy azt mondhatnád a papra és az apostolra: „szerencsétlen emberek, nyomorúságos lelkek.” A legnagyobb szerencsétlenség, a legnagyobb nyomorúság ugyanis,
ha megengedjük a bálványimádást, az esküdözést és fogadkozást, hogy „nem ismeri azt az embert”, akit annyira ismert, hogy az Atya kinyilatkoztatta neki, hogy
Isten. Óh, Áron, ha tudta, hogy nem szabad fölcserélni a dolgok kormányzóját, a
te dicsőségedet a marha képmásával, és te, Péter, ha tudtad, hogy a mennyei Atya
kinyilatkoztatta, hogy Krisztus az Isten Fia, vajon nem lett volna jobb ily nagy
voltotokhoz méltó halállal befejezni életeteket, mint ekkora szentségtörést megengedni magatoknak?
Ám te azt írod: Távol álljon a szent zsinattól, hogy valamely írása ellentmondásban legyen önmagával; ha a rágalom szándékától mentesen gondosan olvassa
őket valaki, ez nyilvánvalóvá lesz.
Én pedig azt mondom, ha valaki figyelmesen olvassa traktátusod végét, úgy,
amint a költő kinevet valakit, aki keveset, vagy egyáltalán nem látszik vele törődni,
hogy szertefoszlanak Püthagorasz ígéretei és álmai,79 úgy én is azt mondtam időközben, hogy midőn azt írod: „a szent zsinat”, semmiféleképpen nem leplezheted
írásoddal hazug voltodat. Nem kételkedhetem ugyanis abban, hogy ismerem korunk püspökeit, apátjait, és téged. Olyasmit írok tehát, amit senki előtt sem lehet
elferdíteni: hogy korunkban egyetlen város sem kap az Egyházi rendelkezéseknek
megfelelő püspököt. Ezért mint föntebb mondtam, a te ellenem irányuló rágalmad,
és nem az ő vallásosságuk eredménye, hogy a zsinatról azt írod: „szent”. Magam is
meggyőződtem (lelkiismeretem a tanúm), hogy nemcsak keresztény irgalmasságnak megfelelően, hanem az emberiességhez illő megbecsüléssel sem akart velem
bánni a zsinat: a „lelki” szót az Úr asztalának tápláléka kapcsán hallani sem bírta.
Midőn azt írtam: „aki pedig azt mondja: ‘az oltár kenyere és bora csak szentség’ (sacramenta), vagy: ‘az oltár kenyere és bora csak Krisztus valóságos teste és
vére’, mindenképpen azt állítja, hogy fennmarad a kenyér,” –te azt mondod, hogy
„ezek közül egyiket sem rendelte el a római szinódus, hogy higgyük, sem pedig
Humbertus nem nyújtotta át neked, hogy erre megesküdj. Az előbbi vélemény
ugyanis, amely azt mondja: az oltár kenyere és bora csak szentség, a tied és
követőidé, az utóbbi pedig, amely azt mondja: ‘az oltár kenyere és bora csak
79 Horatius
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Krisztus valóságos teste és vére’ senki emberfiáé. Te ugyanis tagadod a test és
a vér valóságát, Krisztus Egyháza pedig azt vallja, hogy a kenyér úgy változik
testté, és a bor úgy változik vérré, hogy üdvösen vallja , és igazán tudja, hogy
Krisztus szenvedésének, az isteni irgalmasságnak, az egyetértésnek és egységnek szentségei, valamint annak a testnek és vérnek, amelyet a Szűztől nyert,
mindegyik a maga sajátságos módján, amiről a maga helyén és a maga idejében
világosabban fogok tárgyalni. Jelenleg csak arra vállalkoztam, hogy kimutassam, hogy a római zsinat szavai, amelyek betartására te megesküdtél, nem tartalmaznak semmiféle ellentmondást. Midőn ugyanis azzal vádolnak téged, társaidat és barátaidat, hogy vagy nem kellett volna megesküdni arra, amit nem
tartasz be, vagy amire megesküdtél, azt be kellett volna tartani, azt híreszteled
Miklós pápáról és a többi római zsinati atyáról, hogy amit tanítottak és írtak, az
ellentmondásos, és ez volt az oka hamis esküdnek. Ebben a művecskédben is,
amelyet meg akartak cáfolni, minduntalan e körül fáradozol. Ezért össze kell
hasonlítani szavaidat szavaikkal.”
Még azt mondod: a római szinódus –amelyről nekem maga a mértéktartás és
alázatosság Forrása írja elő, hogy ne azt mondjam: „szent zsinat”, amint ezt te teszed, hanem: hagyjátok őket: vakok, világtalanok vezetői, semmit nem adott át
nekem ebből, hogy higgyem, én azt mondom: igazat mondasz, amennyiben azokra
gondolsz, akik látván zavaromat, nem értettek egyet a zsinattal és tetteivel, akik
ismerve az igazságot, és egyedül Jézus tanítványai, noha „a zsidóktól való félelmükben csak titokban”, azt kellett mondaniuk, hogy a szinóduséi is; amennyiben
azonban ezt Humbertus-ra és azokra mondod, akik vele egyetértenek, úgy nem
vagy eléggé éber. Ugyanis valóban, amennyiben Humbertus és mindaz, aki veled
és Paschasius corbiéi szerzetessel –akinek őrültsége maga az Igazság adományából
minden jóérzésű ember számára eléggé világos, és kiderül írásaiból –, ha eláll a dorongoktól és kardoktól, aki azt mondja, hogy a konszekráció után semmi más nincs
az oltáron, mint Krisztus teste és vére. Ekképpen gondolkodva mondja ugyanis: az
oltár kenyere és bora a konszekráció után Krisztus teste és vére, mintha azt mondaná: a konszekráció után az oltáron nincs ott a kenyér és bor szubjektuma, hanem
az érzéki testé és véré. Ám nem ugyanaz, ha valaki azt mondaná: az oltár kenyere és
bora a konszekráció után csak Krisztus valóságos teste és vére, vagy ha azt mondja:
a konszekráció után az oltáron nincs ott a kenyér és bor szubsztanciája, hanem
Krisztus testének és vérének részecskéje.
Ezt pedig kizárja a mondanivaló értelme, mert ha valaki azt mondja, hogy a
konszekráció után más nincs az oltáron, csak az érzéki test és vér, hogyan mondhatja: az oltár kenyere a konszekráció után Krisztus teste, amit ama Humbertus
legkevésbé sem akarna magától megtagadni, hanem megmutatta, hogy írásával
mindkettőt tettetés nélkül állítja, és hogy a konszekráció után nincs más az oltáron,
mint a test és hogy azt kell mondani: az oltár kenyere a konszekráció után Krisztus
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teste. Ámulatos, hogy te, aki egyébként olyan művelt vagy, ilyen hazugságot, ilyen
figyelemreméltó meggondolatlanságot állíts írásodban, hogy ez az én véleményem,
mintha tőlem hallottad volna, vagy írásomból vetted volna, ami nem az enyém, és
amire mindenki hallásból következtethet, hacsak kissé művelt.
Ki volna az a csak kissé műveltek közül, aki mindazt, amiről úgy beszélünk,
mint a szentségről, mint például: táplálék, elem, öltözet, ékesség és más a végtelenségig, ne tudná, hogy nem lehet magában álló. A dolgok nevét ugyanis, a dolgoktól való megkülönböztetésük miatt magában állóknak mondhatjuk valamiképpen,
például amikor kimondjuk azt a szót: föld, csak a föld neve, amit hallunk, ugyanígy, amikor azt mondjuk: kenyér, nem kell sok felé fordulnunk; amikor viszont azt
halljuk mondani: elem, úgy sok irányba fordulunk, hacsak továbbá nem a földről,
vízről, vagy más meghatározott dologról beszélsz, és amint a földre vonatkoztatod
a ‘föld’ nevet, hogy megkülönböztesd mástól, úgy az ‘elem’ is [itt hiányos a kézirat];
ám ez mással is közös. Úgy, amint valamely tárgynak egyénileg megfelel a ‘kenyér’ megjelölés, úgy megfelelt [itt hiányos a kézirat] a táplálék, ami mással közös.
Amint tehát a ‘táplálék’ név nem állítja le a hallgatót, hanem minden étel és ital
irányába mozgatja, amelyről csak mondható, így, amikor kimondjuk a „szentség’
szót, a hallgató lehet, hogy másra gondol, amit más névvel jelölünk, mégis azt érti
alatta, amit mással közösen gondol. Ezért Szent Ágoston Faustus elleni írásában
azt mondja: a kenyér és a bor nem bármilyen, hanem meghatározott misztikus
konszekráció által, nem születnek, hanem lesznek. Hogy mivé lesznek, azt nem
hallgatja el, midőn azt mondja: misztikus konszekráció által lesznek, amit semmiféleképpen nem lehet úgy értelmezni: a szubjektum megsemmisülése által elvétetnek. Ezért (mondja Szent Ágoston), nem úgy történik, hogy azért, mert a testi
megújhodás (étkezés) táplálékai, nem a vallás szentségei.
Ezt a megcsömörlésig ismétlem, mivel azt mondtad, hogy az én nézetem,
amely azt állítja, hogy „az oltár kenyere és bora csak szentség”. Ezt állítani a legnagyobb őrület. Amíg ugyanis azt mondjuk: a kenyér és a bor szentség(i jelek:
sacramenta), addig a legkevésbé sem vétetik el a kenyér és a bor, és a dolgok neve,
amely a dolgok természetét jelöli, akképpen alkalmazkodik, amint eredetileg nem
annak jelölését szolgálja. Így a „sacramentum’-ot legkevésbé sem helytelen valami
másra is alkalmazni: amint ugyanis a vallás szerint szentségek, úgy más szempontból létfenntartásunk tápláléka. Ezért nem mondhattam: „az oltár kenyere és bora
csak szentség” (sacramentum). Végül, midőn azt írod, hogy senki nem vallja azt
a véleményt, amely azt mondja: „az oltár kenyere és bora csak Krisztus valóságos
teste és vére”, úgy tűnik, ezt igen elhamarkodottan mondod, mivel nem juthatott
egykönnyen tudomásodra mindenkinek a nézete, illetve mondása, nagyot és hivatásodhoz nagyon nem illően hazudva. Ugyanis az én esküm, amelyről írásodban
olyannyira ki akarod mutatni, hogy nem ellentmondásos dolgokra vonatkozott,
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színlelés nélkül, vagy a szavak összekapcsolásában áll, vagy abban, amit a vélemény
tartalmaz.
Előbb ugyanis így hangzanak Humbertus szavai: Elítélek minden eretnekséget, különösen azt, amely azt merészeli állítani, hogy a kenyér és a bor, amit
az oltárra tesznek, a konszekráció után csak szentség (sacramentum), és nem
Krisztus valóságos teste és vére.
Amíg azt mondja: „csak szentség”, és ha mindkettőt megengedi, egyfelől midőn azt mondja: az oltáron konszekrált kenyér szentség, másfelől pedig: az oltáron
konszekrált kenyér Krisztus teste, úgy a mondottak értelmében hozzá kellett volna
tennie az „is” határozószót. Így kellett volna írnia: amely (eretnekség) azt merészeli
állítani, hogy a kenyér és a bor, amelyet az oltárra helyeznek, a konszekráció után
csak szentség, és nem Krisztus valóságos teste és vére is. Miután nem tette hozzá
ezt a meghatározást, nem marad más hátra, mint hogy kiegészítsem az előbbiekben
mondottak értelmében, és megismételjem: „csak”, hogy amennyiben valaki olvassa,
így értse: amely eretnekség állítani merészeli, hogy a kenyér és a bor, amelyet az oltárra helyeznek, a konszekráció után csak szentség és nem csak Krisztus valóságos
teste és vére, leginkább Paschasius corbiéi szerzetessel és ellenfeleimmel abba az
őrültségbe esik, hogy a konszekráció után az Úr asztalán nem marad meg a kenyér
és a bor, mintha a konszekráció, azáltal, hogy átváltoztat, a megsemmisítés útján
valamit elvesz, vagy mintha a „konszekrációt” a szubjektum megsemmisítése által
valaminek az elvevéseként kellene értelmezni bármely Szentírás szerint. Ha ezt az
a te Humbertus-od meghagyta, hogy így kell követni, úgy ellentmondásba került
az „én” eskümmel (amint te írod, hogy az enyém), midőn azt mondja: „mármint,
hogy a kenyér és a bor, amelyet az oltárra helyeznek a konszekráció után, nem csak
szentség, hanem Krisztus valóságos teste és vére” –ezekkel a szavakkal, melyekkel
a katolikus igazságot le akarja rombolni, bizonyítja azt. Amíg ugyanis azt mondja: ‘a kenyér és a bor’, melyet az oltárra helyeznek, nyilvánvalóvá teszi, hogy nem
lelki táplálékról beszél, midőn Krisztus testéről és véréről szól, amelyeket a hasonlóság alapján nevezünk kenyérnek és bornak, ahová menekülve inkább csapdába
esel, hanem a kenyérről és borról, amelyet az oltárra helyeznek, és amelyekről nem
képletesen, hanem valódi értelemben mondjuk, hogy kenyér és bor; midőn azt
mondja: a kenyér és a bor a konszekráció után nem csak szentségek (sacramenta:
szentségi jelek), hanem Krisztus valóságos teste és vére is, nyilván állítja, hogy a
nem képletesen mondott kenyér és bor, amelyet az oltáron konszekrálnak, Krisztus
valóságos teste és vére is egyúttal.
Ám tegyük fel, hogy aszerint, amint tűnik, te azt akarod olvasni, hogy
Humbertus föntebb nem így értette azt, hogy ‘csak’, amint a továbbiakban ismételni kell, akkor is megcáfolja magát, mint önmagával ellentmondásosat.
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Az volt igaz, amire te azt akartad mondani, hogy hazug, és hogy a te Humbertusod akarva, nem akarva, anélkül, hogy erre figyelt volna, igaz véleményt mondott az
Egyház áldozatáról.
Nyilvánvaló dolog tehát, hogy Humbertus is azt gondolta, amit te is állítani látszol, hogy a kenyér és a bor, amelyet az oltárra helyeznek, azok –hogy a te szavaiddal éljek – anyagi változás útján elvétetnek. Ha Humbertus ezt gondolta, úgy semmiképpen sem mondhatta, hogy a kenyér és a bor, amelyet az oltárra helyeznek, a
konszekráció után nem csak szentségek (sacramenta), hanem Krisztus valóságos
teste és vére is. Nos, vegyük szemügyre amit ezek a szavak ebben az állításban
semmi esetre sem tartalmaznak: ‘a kenyér és a bor, amelyet az oltárra helyeznek, a
konszekráció után szentségek’ (sacramenta), valamint: ‘a kenyér és a bor, amelyet
az oltárra helyeznek, Krisztus valóságos teste és vére.’ Bármelyiket megengeded a
kettő közül, minden kétség nélkül megengedted, hogy az Úr oltárán fennmaradjon
a kenyér, és igencsak eltér önmagától, aki azt mondja, hogy a kenyér materialiter
(anyagilag) elvétetik az oltárról, és állítsa: ‘a kenyér és a bor, amelyet az oltárra
helyeznek, Krisztus teste és vére’. Tagadhatatlan igazság marad, hogy mindaz, ami
van, más abban, ami, és más abban, ami valami, valamint, hogy valami nem létezhet, amire jellemző, hogy nem létezik, és így, midőn azt mondjuk, hogy az oltáron konszekrált kenyér’ (vagy a szent kenyér, a legszentebb kenyér), Krisztus teste,
minden bizonnyal megengedjük, hogy megmaradjon a kenyér. Példának okáért,
ha azt mondod: Szókratész van, azt állítod, hogy ő (ipsum) van. Ha azt mondod:
Szókratész igazságos, azt állítod, hogy ő valami („van”). És nem lehetne igazságos,
ha előfordulna, hogy Szókratész nincs.
Amikor azt mondod, hogy rágalmazni szoktam volt Miklós pápát és a római
zsinati atyákat, midőn engem a barátok hamis esküvel vádolnak, mintha ők lennének a hamis eskü okai, úgy azt a te hitvallásod és a te műveltséged lássa, mennyire mondtál igazat. A barátok közül ugyanis, senki sem tárgyalt velem arról, amit
te írsz, senki sem hallotta, mire esküdtem meg, amint föntebb mondtam, senki
sem oktatott. Egyedül az a Humbertus, anélkül, hogy találkozott volna velem, vagy
meghallgatott volna, haladéktalanul, és az írások gondos áttanulmányozása nélkül,
azt írt, amit akart. Miklós pedig, akinek műveletlenségéről és szokásainak méltatlanságáról nem esett nehezemre eleget írni, minden igazságtalanság nélkül el lehet
mondani: a hamis próféta a farok,80 azok méltatlanságáról, akiket inkább az én rágalmazásom, mint a valóság kedvéért ‘atyák’-nak nevezel, akiket magukat is hallottam, amint méltatlanságukat mutatták, úgy, hogy joggal ahhoz kell folyamodnom,
amit az evangélium mond: vakok, és vakok vezetői –jóváhagyták nagy könnyelműen, amit Humbertus írt, és sok mások is jóváhagyták, akik belső fülükkel sohasem
80 Iz 9,14
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fogták föl az evangélium szavait: vizsgáljátok meg az írásokat, valamint: tévedtek,
mert nem ismeritek eléggé az írásokat.
Azt mondod: Miután Miklós feltárta, hogy azt mondod, hogy az oltár kenyere és bora a konszekráció után anyagi változás nélkül megmarad előző lényegében (essentiis), mivel midőn lehetőséget kaptál, hogy mondj valamit saját
védelmedre, ezt nem merted megtenni, kérésedre átnyújtottak neked egy írást,
amelynek ez volt a kezdete: „Én, Berengáriusz, elítélem azt az eretnekséget,
amellyel most gyanúsítanak, amellyel azt merészelem állítani, hogy a kenyér
és a bor, amelyet az oltárra helyeznek, a konszekráció után csak szentség, és
nem Urunk Jézus Krisztus valóságos teste és vére.” Igen helyesen parancsolta
ezt maga, és a szinódus is egyetértett vele, és te is követted, s ha gonosz ajkakkal szívedben és szíveddel nem mondtad volna, ha előző hányadékodhoz nem
tértél volna vissza és piszkodban nem hemperegtél volna esküszegő módon. A
szent kánonok tekintélye ugyanis arra tanít minket, hogy senkit nem szabad
az Egyház közösségéhez (communio) odaengedni, aki az eretnekségből vis�szatér, amíg a helytelen dogmát anatéma kötelékével elítélésre nem kényszerítik. Ezekben a szavakban nem találhatók sem a te fent idézett szavaid, sem
az ő véleményük; ebből világosan kitűnik, hogy az isteni írások kiforgatója és
félremagyarázója vagy és elferdített és kitalált véleményekből terjeszted a tévedés ködét a tapasztalatlanok között, és hogy ami hazug ebből származik, az
hazugság.
Én azt mondom: Midőn azt állítod, hogy Miklós pápa feltárta, szívedből beszélsz, nem pedig az igazság szerint. Én sokkal inkább tudtam, mit tárgyaljak
Miklós pápával, mint te. Miklós pápát, miután szidalmakkal rám támadt, legjobb
akaratom ellenére sem tudtam rávezetni, hogy keresztény szelídséggel és atyai
törődéssel meghallgasson, vagy amennyiben ez kevésbé lett volna illő, vagy neki
kevéssé tetszett volna, kiválasszon olyanokat, akik az írások gondos és tüzetes átvizsgálására alkalmasak. Ehelyett mint egy kegyetlen lélekkel, mintha vadállatoknak vetett volna oda, kiszolgáltatott azoknak, akik sem Krisztus testének lelki
fogyasztásáról nem akartak hallani, és a ’lelki’ szóra inkább befogták fülüket. Annál serényebben indultam Rómába, hogy ha nem is nyerek jóváhagyást, sokkal
kevéssé fognak elhamarkodottan elítélni, és inkább keresztény irgalmassággal meg
fognak hallgatni, atyai szeretettel helyre fognak igazítani, s ha a dolog úgy kívánja,
irgalmasan figyelmeztetni és biztatni fognak. A pápa mindössze annyit válaszolt,
hogy ezt a dolgot vitassam meg Hildebranddal. Így sem azt, amit a szentségek
(sacramentorum-szentségi jelek) változásáról mondasz, nem vetheted ellenem,
midőn a szó újdonságáról akarsz valamit mondani a tudomány ellen, lévén a szubjektum létrejöttéről és elpusztulásáról szó, sem a Szentírás szokása ellen, midőn ezt
mondja: ez az ég és a föld keletkezése, amikor azt mondod: „anyagi”. A pápa nem
engedte meg, hogy válaszoljak, méghozzá nem azért, mintha nem lettem volna oly
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biztos állításomban, mint ahogyan kétszer kettő négy, hanem mivel halállal fenyegettek, zavarba hoztak a nyilvános eljárással, és méltatlan bánásmóddal. Így végül
elhallgattam, és azok közül a kérelmek közül, amelyeket te említesz, egyikkel sem
fordultam a pápához. Mindössze miután elhallgattam, nehogy a kereszténységhez
méltatlan módon járjanak el velem, szívemben gyötrődve földre borultam és amint
te mondod, ő „nagyon helyesen ezt parancsolta.” Noha amennyiben igazat akartál volna mondani, ezt kellett volna mondanod: „igen igazságtalanul.” Én ugyanis
nemcsak azt mondtam, hogy az oltár kenyere és bora csak szentség, mégis anélkül,
hogy meghallgattak volna, és rám bizonyították volna, keresztény alázatossággal el
kellett fogadnom.
Nem kívánom, hogy Isten irgalma ugyanazzal a bajjal viszonozza bűneidet,
midőn azt írod, hogy hazug szájjal és szívvel szólottam, hogy visszatértem hányadékomhoz és a piszokhoz, mivel soha nem hallottad, hogy rágalmad ellen szólottam volna, vagy hogy mint vélekedtem; éppígy sem a pápa, sem a te szinódusod,
amint ez keresztény szelídséggel elkerülte figyelmedet. Ám bármit írjál te, az én
dicsőségem Isten bírói ítélete és lelkiismeretem tanúsága, hogy nincs ördögöm,
amint ezt te nekem tulajdonítod, hogy mindaz, aki védelmemre volt Rómában,
az a próféta, az apostol és evangélista, valamint maga az Igazság véleménye. Ezt
te méltatlan névvel hányadéknak, illetve piszoknak nevezed, ám nem méltatlan
az elfogadásra, ha az Atya irgalma és a legbensőbb Igazság megadja. Szívem sem
vihetett volna rá, noha a szolgálóleány zavarba hozhatott volna, és esküdözhettem
és fogadkozhattam volna, hogy nem ismerem azt az embert. Bevallom, ebben van
veled való vitám legnagyobb szerencsétlensége, hogy a fenyegető halálfélelem, és
az esztelenek zavargása következtében az igazság megvallásától és magam megvédésétől elálltam, nem mintha valaha is lemondtam volna a felismert igazságról,
vagy mintha a magasan felettem álló elöljárónak és zsinatnak, amelyen ő elnökölt,
nem mondhattam volna: a tanulatlanok gyülekezete által szorongatva tettem, nehogy joggal tekintsenek őrültnek, ha bölcs létemre arra törekednék, hogy az őrültek között lássanak.
Nem kerülte el figyelmemet, hogy sem azok a szavak, sem az a vélemény, amelyet nálam szeretnél felfedezni, nálam nem találhatók. Hacsak nem gondoltad esetleg, hogy Humbertus szavai nem tartalmazzák az Igazságnak a véleményét, amely
azt állítja, hogy az Egyház áldozatában a kenyér és a bor szentség (sacramenta),
ahol a kenyeret és a bort a szó eredeti, nem pedig átvitt értelmében mondja, maguk
a szentségek pedig, vagyis a kenyér és a bor, Krisztus teste és vére. Ha ez így volt,
akkor nagyon őrülten gondoltad. Humbertus szavai sokkal inkább azt a véleményt
tartalmazzák, amely úgy tekint a kenyérre és a borra, amelyet az oltárra tesznek,
hogy nem csak szentségek, hanem Krisztus valóságos teste és vére is.
Midőn azt írtad, hogy számodra nyilvánvaló, hogy az isteni írások elferdítője
vagyok, ezt válaszolom: hazug módon írod, mint ahogy hazugul írod, hogy én a
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tapasztalatlanok között a tévedés felhőit terjesztem. Úgy tűnik, ezzel eleget tettem
a fent mondottaknak.
Midőn tehát azt írtam: „Amint az, aki azt mondja, hogy Krisztus a szegletkő,
nem veszi el Krisztust, hanem teljességgel állítja Krisztust, úgy aki azt mondja, az
oltár kenyere csak szentség, vagy: az oltár kenyere csak Krisztus teste, nem tagadja,
hogy a kenyér az oltáron van, és állítja, hogy a bor az Úr asztalán van.”
Te azt mondod: igaz lenne, amit hozzáadsz, ha a kijelentés első részét állítaná valaki, aki nem ismeri az igazságot, hacsak nem átvitt értelemben alkalmazná ezt a szót. A dolgokat olykor annak nevével szoktuk jelölni, amiből készülnek, noha, miután már átmentek más természetbe, nem lehetnek az, amiből
állítjuk, hogy lettek. Amint Szent Ágoston az utolsó zsoltármagyarázatban azt
mondja, hogy a jég olyan hó, amely az évek és századok hosszú során át megmarad, noha a hó folyékony és puha, a jég pedig természeténél fogva kemény és
száraz, egyiket a másikkal nem jelölhetné senki, mivel oly különböző természetűek. Nem mondhatná helyesen a jégre, hogy hó, hacsak nem akként, ahogyan
a dolgokat azzal az anyaggal szoktuk jelölni, amelyekből létrejönnek. A teremtő is a Genezisben a földből teremtett első embernek azt mondja: föld vagy és
földbe térsz, mintha azt mondaná: mivel földből lettél, egykor földdé leszel,
és a földbe térsz. Ám, amint mondottam ezt a véleményt a katolikusok közül
senki nem fogadja el, a keresztény vallás nem engedélyezi. Ugyanis senki sem
kételkedik abban, hogy az előbbi csak a te -és követőid véleménye. Az utóbit
magad sem fogadod el, aki tagadod a testet és a vért, sem mi, akik mindkettőt
úgy állítjuk, hogy legkevésbé sem tagadjuk, hogy nagyon sok fenséges dolog
képe egyszersmind szentség. Végül az Urunk Jézus Krisztusról és a szegletkőről felhozott hasonlatod téged akadályoz, minket viszont előmozdít. Amint
ugyanis, ha valaki azt mondja: Krisztus a szegletkő, valóban nem azt állítja,
hogy Krisztus kő, hanem valami hasonlóság miatt adja ezt a nevet, amelyet kölcsönösen tartalmaznak, ugyanígy, midőn a Szentírás Krisztus testét kenyérnek
nevezi, ezt szent és misztikus beszédmóddal teszi, vagy azért, mert kenyérből
lesz és annak bizonyos minőségeit megtartja, vagy pedig mivel felfoghatatlanul
táplálja és jóllakatja a lelket és örök életét szolgálja. Vagy pedig azért, mert
Isten fiának teste az angyalok kenyere, akit az angyalok látni kívánnak, amint
az apostolfejedelem mondja.81 Vagy valamely más módon, amelyet az egyháztanítók fel tudnak fogni, mi viszont nem.
Azt mondom: nagyon mellesleg szólva, úgy tűnik, ezzel ugyanazon álláspontodat fejted ki, mint följebb, ahol azt mondtad: ‘Valójában ezekben a szavakban
sem a te szavaidat, sem a te véleményedet nem találhatja senki; meg sem fontolva
mit állítasz, midőn azt mondod: ‘ezekben a szavakban,’ és azt mondod, hogy az én
81 1Pt 1,12
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‘szavaimat’ és az én ‘véleményemet.’ Ugyanúgy itt is, midőn azt mondod: ‘az igazat
hozzáadod,’ világosabban meg kellett volna jelölnöd, mi az, amiről azt mondod,
hogy hozzáadtam, és így nem lett volna szabad akadályozni az ellenfelet a válaszban. Ha azt mondod, hogy az én állításom ez: ‘Krisztus a legfőbb szegletkő’ és
első felét „alanynak” (subiectum) a hozzá kapcsolt terminust pedig „állítmánynak”
(predicatum -sic!) nevezed, úgy nem én neveztem el így ez utóbbit. Ha tehát ahhoz,
amit mondtam, hozzá akarod venni: ‘a te szavaid’ hiába veted oda: ‘aki nem ismeri
az igazságot,’ hiába veted oda azt is: ‘hacsak nem a képletes beszéd hozza így.’ Vajon
ki az még, aki híjával van minden műveltségnek, hogy midőn azt mondjuk: Krisztus a legfőbb szegletkő, ne tudná, hogy ezt képletesen (per figuram) mondjuk? Ha
viszont úgy vesszük, hogy ugyanúgy járunk el, ha azt állítjuk: ‘Amint ugyanis, ha
valaki azt mondja, Krisztus a legfőbb szegletkő, nem tagadj Krisztust, úgy ha valaki
azt mondja: az oltár kenyere szentség, vagy Krisztus teste, állítja, hogy a kenyér ott
van az Úr asztalán,’ mintha azt mondanánk, hogy a mondat első része ez: ‘Mint ha
valaki azt mondja: Krisztus a legfőbb szegletkő, nem tagadja Krisztust,’ a mellékmondat pedig: ‘úgy aki azt mondja: az oltár kenyere Krisztus teste, nem tagadja,
hogy a kenyér ott van az oltáron.’
Épp így nagyban műveltséged ellen szól, főleg midőn azt írod ‘hacsak nem
képletes kifejezésmóddal,’ hiszen amint mondtam, mindenki tudja, hogy azt, hogy
‘Krisztus a legfőbb szegletkő,’ képletesen kell venni. De netán sem úgy nem követed szavaimat, amint előbb mondtam, sem amint utóbb, hanem oly módon, hogy
a mondat első részének azt veszed, ahol azt írja: ‘aki azt mondja: az oltár kenyere
csak szentség (sacramentum), vagy: az oltár kenyere csak Krisztus teste,’ a mellékmondat pedig: ‘nem tagadja, hogy a kenyér az oltáron van, állítja, hogy a kenyér és
a bor az Úr asztalán van.’ Hogy pedig így akartad magad kifejezni, az írásod következő részéből tűnik ki: ‘ugyanúgy, midőn az Írás az Úr testét kenyérnek nevezi.’
Ezért mielőtt bármihez is kezdenék, nem akartam elhallgatni, hogy a jégből
és hóból úgy következtetsz, hogy úgy tűnjön, mintha azt állítanád, hogy a jeget
hónak lehet nevezni, és ezt hozod föl példának Szent Ágoston írásaiból, noha ott
világos, hogy Szent Ágoston egyáltalán nem hívja a jeget hónak, hanem a hos�szú századok alatt megkeményedett havat. Műveltségedhez azonban az illik, hogy
noha amit így egybekapcsolva nem kell egyenként mondani –mégsem vonakodsz
attól, hogy azt mond, hogy a jeget hónak nevezzük – és, nem létezik a képletes
beszédnek valamely fajtája, amely szerint az anyag nevével jelöljük, ami az alany
megsemmisülése által jön létre az (alany) anyagából. Ezért hozod fel a nem kevéssé
jóváhagyható példát, hogy az Úr azt mondta Ádámnak: föld vagy és földbe térsz.
Amit ugyanis felhozol, hogy miért nem nevezzük az embert földnek a szó eredeti
értelmében, miután testnek is nevezzük, a föld pedig test, mint ahogyan léleknek
is nevezzük, mivel testből és lélekből áll? Micsoda vakság attól, aki azt mondja:
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ítéletre jöttem, hogy akik látnak, vakokká legyenek! Nem veszi észre, hogy nem
egyszerűen mondjuk, hogy valami valamiből lesz, nem veszi észre, hogy valami
valamiből a különböző alanyok megsemmisülése és keletkezése által lesz (amint
téved, hogy az oltár szent kenyeréből lesz Krisztus testének darabkája), hogy semmiféleképpen nem lehet annak az alanynak nevén nevezni valamit, ami a keletkezés által lett, amiből a megsemmisülés által lett: például se nem szokásos, se nem
helyes azt mondani Mózes kígyójáról: ez a kígyó bot. Továbbá, ha valamiből nem
annak megsemmisülése által lesz, amint Ádám teste a földből lett, s ezért joggal
nevezzük azt, ami lett, annak nevén, amiből lett. Így nem képletesen, hanem a szó
szigorú értelmében mondjuk az emberről, hogy föld, a kő-, fa- és elefántcsonttábláról, hogy: kő, fa, elefántcsont.
Amint a szó eredeti értelmében mondjuk, hogy Krisztus ember, úgy azt is,
hogy Krisztus Isten, miután legkevésbé sem kételkedünk, hogy Krisztus emberből
és Istenből áll, miért ne mondhatnánk a szó eredeti értelmében, ha áll a hó megkeményedéséről: a jég hó, Ádám föld: ha eredeti értelemben mondjuk: az ember
élőlény, Szókratész ember, ha a hó nem kevesebb, mint jég, a föld valami módon
mint Ádám, az élőlény mint az ember, az ember –anyag mint Szókratész? Amint
tehát valami valamiből nem az alany keletkezése által lesz, nem az alany megsemmisülése által, mint az aranyból gyűrű, a levegőből gyöngy, a márványból82, a fából
kerítés, íj és tábla, joggal nevezhető annak az anyagnak nevén, amelyből készült,
mivel maga az anyag nem azért veszíti el formáját, hogy az alany megsemmisülése
által valami mássá változzon, hanem ugyanaz az alany azon az alakján (forma),
amellyel rendelkezett Isten rendelése szerint, vagy a kézműves munkája által más
alakot nyert.
Mi lelte azonban műveltségedet, hogy oly igazságtalanul nekem tulajdonítottad
ezt is, ami nem kevésbé méltó meggondolásodhoz? Azt mondod ugyanis: ‘ezeket
a véleményeket a katolikusok közül senki sem fogadta el. Abban, hogy az előbbi a
tied, abban senki sem kétkedik.’ Ezt illetőleg valóban csodálkozni kell azon, hogy
egy olyan tekintélyes ember, mint te, oly könnyelműen híreszteled, hogy senki sem
kételkedik abban, hogy az enyém, ami soha az enyém nem volt. Amint ugyanilyen
meggondolatlansággal nem akarta nekem tulajdonítani az a te Humbertus-od,
aki erről engem sohasem hallgatott meg, hogy ne mondjam, soha keresztény vagy
szerzetesi, de még törvényszéki mértékletességgel sem tárgyalt velem. Még ha azt
is mondod, hogy valóban az enyém, számtalan olyan van, ami a tied is lehetne,
akikhez ez a vélemény egyáltalán nem jutott el.
Egyébként ez nem volt az én véleményem, amint ezt föntebb is kifejtettem.
Mindössze Humbertus-nak ama írását tárgyalva olyan igyekezettel, amilyen Isten adott, úgy gondoltam, úgy osztom fel amit írt, hogy midőn azt írja: ‘különösen azt, amely azt meri állítani, hogy a kenyér és a bor, amit az oltárra tesznek a
82 bizonytalan a kézirat: ‘pira’: körték?
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konszekráció után csak szentség, nem pedig Krisztus valóságos teste és vére,’ valaki
ilyen állításokká alakítsa át: a kenyér és a bor, amit az oltárra tesznek, csak szentségek, a kenyér és a bor, amit az oltárra tesznek Krisztus valóságos teste és vére, vagy:
a kenyér és a bor, amit az oltárra tesznek, csak Krisztus valóságos teste és vére,
odaértve, hogy mint az előzőekben is, úgy kell venni, hogy ’csak.’ Ezek után úgy találtatott, hogy ha Humbertus ezek közül bármelyiket megengedi, úgy megengedi,
hogy ott van az Úr asztalának kenyere és bora, amit tagad a nép, tagad Paschasius
corbiéi szerzetes, tagad az a te Humbertus-od és tagad mindenki, bárhová is fordul, aki azt állítja, hogy az Egyház áldozatában az átváltoztatás után nem marad
más, mint érzékelhetően a test és a vér részecskéje.
Te viszont tagadod, hogy ez a te véleményed lenne, és okként nem az igazság nyilvánvalóságát, nem az Írás tekintélyét hozod fel, mert még ha azt állítanád,
hogy a kenyér alanya (subiectum) megsemmisülése által elvész, azzal nem csak
azt állítanád, hogy Krisztus teste és vére ott van az Úr asztalán, hanem úgy tűnne,
mintha azt akarnád, hogy Krisztus testének és vérének szentsége is elenyésszen,
midőn igen felületesen és figyelmetlenül jársz el. Azt mondod ugyanis: ‘mi, akik
úgy valljuk mindkettőt, hogy legkevésbé sem tagadjuk, hogy a mennyeiek képmása (figura) és szentsége (sacramentum).’ Szükséges lett volna, hogy midőn azt
mondod: nem tagadom, hogy a szentség képmás, hogy azt nyilván megmondd,
mely dologról vagy dolgokról nem tagadod, hogy képmás vagy szentség? Ugyanis
mindaz, ami van, más abban a tekintetben, hogy van (létezik), és más amennyiben valami. Egy dolog nem lehet valami, ha maga megszűnik lenni. Szókratész
létezik (est), Szókratész igazságos (iustus est), semmiképpen nem lenne Szókratész igazságos, ha előfordulna, hogy Szókratész nem lenne. Így, midőn azt mondod: nem tagadom, hogy szentség, mivel ‘szentségnek lenni’ olyképpen valaminek
lenni, mint ‘igazságosnak lenni’, szükséges, hogy midőn nem tagadod, hogy van,
szem előtt tartsd, hogy a szentség valami, és nem tagadhatod, éppúgy, mint az a te
Humbertus-od, hogy a ‘kenyeret’ és a ‘bort’ szükségszerűen állítanod kell. Így áll
ugyanis Humbertus írásában, amelyről a szent szinódus elrendelte, hogy be kell
tartani, mármint, hogy a kenyér és a bor, amit az oltárra helyezünk, a konszekráció
után nem csak szentségek (amiről Humbertus anélkül, hogy engem meghallgatott
volna és keresztény szelídséggel meggyőzött volna, azt állítja hazugul, hogy az én
véleményem), tehát: a kenyér és a bor, amit az oltárra teszünk a konszekráció után
nem csak szentségek, hanem Krisztus valóságos teste és vére. Ha ezt így szem előtt
tartjuk, minden gondolkodó ember számára igaz lesz, hogy az a te Humbertus-od,
aki ugyan megpróbálta tagadni, mégis elfogadta, hogy az oltáron a konszekráció
után megmarad a kenyér és a bor. Úgy tűnik, te arra törekszel, hogy ettől eltérj,
midőn azt mondod: ‘mindkettőt akképpen valljuk, hogy mégis legkevésbé se tagadjuk, hogy a mennyei dolgok szentségei és képmásai’ és nem teszed hozzá, amit
az ő írásából szükségszerűen hozzá kellett volna tenned: a kenyér és a bor, amit az
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oltárra tesznek. Így, mivel bármi mást hozol fel, mint a kenyeret és a bort, amiről
nem tagadod, hogy szentség, eltérsz Humbertus-tól.
Az sem volt méltó műveltségedhez, hogy nem akartad szem előtt tartani, hogy
mit nevezel ezen a helyen képmásnak és szentségnek, de azt sem, hogy tagadod a
testet és a vért, miután hazug módon, méltóságod ellen azt akartad mondani, hogy
a pap szavai vagy igazak, vagy szentségtörők.
Végül, midőn azt írod, hogy amit mondtam: ‘Krisztus a legfőbb szegletkő,’
magam ellen tettem, mivel a hasonlóság alapján mondjuk, hogy megerősítsd a te
álláspontodat, kitűnik, hogy ezt figyelmetlenül tetted. Műveltségednek megfelelően ugyanis áll, hogy nem kevésbé tropikusan szólva mondjuk: a kenyér, amit az
oltárra tesznek, a konszekráció után Krisztus teste, és a bor Krisztus vére, mint midőn azt mondjuk: Krisztus oroszlán, Krisztus bárány, Krisztus a legfőbb szegletkő.
Mindezeknek a tropikus kifejezéseknek egy (és nem több) céljuk van láthatólag:
hogy ahol olyasmit állítanak, amit nem lehet állítani, mivel a képletes beszéd az elfogadhatatlanra vonatkozik, a mondat egyik terminusát átvitt értelemben vesszük,
a másikat eredetiben. Példának okáért, az apostol azt mondja: a szikla Krisztus
volt, és áll, hogy a szubjektum -terminus, amely a ‘szikla,’ amelyből a pusztában
víz fakadt, sohasem lesz elfogadható az ő állítmánya számára, amely ‘Krisztus,’ aki
emberisten. Az apostolnak ebben a mondatában a ‘szikla’ az alany, a szó eredeti
értelmében, ‘Krisztus’ az állítmány, a szó átvitt értelmében.
Ezért mondja Szent Ágoston: a szikla Krisztus a jelben, valódi Krisztus,
vagyis a dolog tulajdonképpeni voltát tekintve testben és Igében. Továbbá midőn
az Úr azt mondja arról a kenyérről, amelyet elsőként kitüntetett azzal, hogy teste
legyen: ez (hoc), vagyis ez a dolog, ez a kenyér az én testem, nem a szó eredeti
értelmében beszélt, mivel sem az az egyedi kenyér (panis individuus), amelyet oly
méltóságra emelt, hogy amennyiben méltóképp vesszük, a lélek üdvösségét szolgálja, nem tudta befogadni azt az egyéni testet, amelyet a Szűz méhében az isteni
bölcsesség alkotott magának, és így a szubjektum (alany)-terminus, amely a ‘kenyér,’ a szó eredeti jelentésében értendő, az állítmány-terminus, amely a mondatban ‘az én testem,’ átvitt értelemben van jelen. Az az állítás sem szól melletted, sőt
teljes egészében ellened szól, amely azt állítja: Krisztus a legfőbb szegletkő. Amint
ugyanis semmiféleképp nem állna ez a mondat ha megfontoltan tagadnád, hogy
annak alanya a szó eredeti értelmében Krisztus, vagyis az Istenember, úgy az az
állítás sem maradhatna fenn, amelyet maga az Igazság mond: ez a kenyér az én
testem, ha megfontoltan tagadnád, hogy annak alanyát, amely a kenyér, nem a szó
eredeti értelmében kell venni.
Csodálatra méltó, hogy műveltséged ellenére milyen őrült vagy, midőn arra
törekszel, hogy tagadd az érzéki kenyeret és semmit sem érsz el, midőn az igazság
kutatása körül fáradozva, műveltséged ellenére, ellentétben szerzetes voltoddal,
nem a helyeset állítod. Ugyanis azt mondod: „midőn az Írás az Úr testét kenyér-
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nek mondja,” ami szerint corbiéi Paschasius helytelenül állítja, midőn azt mondja,
hogy a pap azért szól ekképpen az Úr oltáránál: felajánljuk (offerimus) neked az
örök élet szent kenyerét, mivel Krisztust, akinek testrészecskéjéről tévesen állítja,
hogy érzéki módon (sensualiter) van jelen az oltáron, mennyből alászállott kenyérnek, élő kenyérnek hívjuk.
Ám amit te, és az általad elfogadott Paschasius corbiéi szerzetes el akartok vitatni, semmivel nem járul hozzá ahhoz, amiről elhatároztátok, hogy megtartjátok. Arról volt ugyanis szó, veled ellentétben, hogy az Úr asztalán levő kenyér a
konszekráció után, nem átvitt értelemben, hanem a szó érzékelhető értelmében
az, míg te helytelenül váltig azt állítod, hogy a kenyér átvitt értelemben van jelen,
míg azt állítod, hogy ott van Krisztus testének darabkája, amelyet átvitt értelemben
neveznek mennyből alászállott kenyérnek. Ám nem így kellett volna állítanod, ha
felfedezted volna az ellentmondást, hogy egészen más az a mondat:
Krisztus testét kenyérnek nevezzük,
és ismét más:
az oltár kenyerét Krisztus testének nevezzük, vagy Krisztus teste.
Nyilvánvaló volt, hogy az Úr Krisztus a vacsorán nem átvitt értelemben vett
kenyeret áldott meg, hanem érzékit, érzéki kenyeret tört meg, az érzéki kenyérről
mondta: egyetek ebből, mert ez –vagyis ez a dolog, ez az érzéki kenyér – az én testem. Nyilvánvaló, hogy nem átvitt értelemben mondja, hanem eredeti értelmében
gondolja a pap, midőn azt mondja: felajánljuk neked a szent kenyeret, mivel előzőleg azt mondja: a te adományaidból és ajándékaidból, amit szükségszerűen így értünk: a te sokrétű és számtalan teremtményeidből, vagy: a kenyér és a bor teremtményéből. Amint Szent Ambrus kimutatja, hogy ezt így kell érteni, azt mondja:
bemutatjuk neked a szent áldozatot, a lelki áldozatot, a vérnélküli áldozatot, ezt a
szent kenyeret. Az apostol mondja: aki csak eszi ezt a kenyeret, mintha azt mondaná: nem a közönséges asztal kenyerét mutatjuk be, hanem az oltár szent kenyerét.
Nem vélekedik másként a te Humbertus-od sem az oltár kánon-imádságáról, mondván, hogy a ‘kenyér és a bor, amit az oltárra helyeznek, Krisztus teste és
vére’: Amit ugyanis az oltárra helyeznek, azt a szó eredeti és nem átvitt értelmében
mondják kenyérnek és bornak.
Midőn tehát azt mondod: ‘amikor az Írás Krisztus testét kenyérnek hívja’, úgymond legkevésbé sem elfogadható a te állításod. Arra vállalkoztál ugyanis, hogy
azt védelmezd, amit Humbertus ekképpen fejez ki: ‘egyetértek azzal, hogy a kenyér
és a bor, amit az oltárra tesznek, nemcsak szentség, hanem Krisztus valóságos teste
és vére is.’ Aki azt mondja: az oltárra teszik, semmiképp sem fogja tagadni, hogy
oda is viszik az oltárhoz, hogy odategyék. Midőn pedig odaviszik az oltárhoz, vagy
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az oltárra teszik, úgy amint Szent Ágoston Faustus-ellen mondja, a táplálkozást
szolgáló ételek, nem pedig a vallás szentségei. Ezért, mivel még nem Krisztus teste
és vére, eredeti és nem átvitt értelemben kell őket venni.
Amikor tehát a te Humbertus-od azt állítja, hogy a kenyér, amelyet az oltárra
tesznek, a konszekráció után Krisztus teste, akkor a kenyeret a szó eredeti értelmében kell venni, Krisztus testét pedig a szó átvitt értelmében. Szent Ciprián ugyanis
azt mondja: Midőn az Úr a kenyeret, amely a sok búzaszem egyesítéséből lett, az ő
testének nevezi, azt állítja, hogy a választott nép sok nemzetből egyesült, és amikor
vérének nevezi a bort, amelyet a sok szőlőfürtből és szőlőszemből sajtolnak ki, és
egyesítenek, az szintén a mi nyájunkat jelöli.
Ezt azért iktattam közbe, mivel senki sem kételkedik abban, hogy Szent Ciprián eredeti értelmében veszi a kenyeret ezen a helyen, noha nem Krisztusnak a
Szűztől született testéről írja, amit a szó eredeti értelmében neveznek így, hanem
Krisztus népéről, amely maga Krisztus teste, de átvitt értelemben.
Szent Ágoston pedig a János evangéliumban83 a Szűztől született testről, amelyet nem átvitt, hanem eredeti értelemben kell testnek nevezni, eléggé egyet ért a te
Humbertus-oddal abban, hogy a kenyér, amelyet az oltárra teszünk, s amelyet a szó
eredeti értelmében kenyérnek mondunk, a konszekráció után pedig Krisztus testének nevezünk, mondván: Urunk Jézus Krisztus az ő testét és vérét azon dolgokban hagyja ránk, amelyek sokból eggyé lesznek, a kenyér ugyanis sok búzaszemből
lesz, a bort pedig sok szőlőszemből sajtolják. Itt a kenyeret, amelyet a szó eredeti
értelmében nevez kenyérnek, Krisztus testének is nevezi átvitt értelemben, midőn
kimondja azt a mondatot: az oltár kenyere a konszekráció után Krisztus teste. Ezt
minden tettetés nélkül teheti, amint mondottam, mindaz, aki azt mondhatja, hogy
az Úr a vacsorán megáldotta az érzéki kenyeret, az érzéki kenyeret törte meg, és az
érzéki kenyeret adta a tanítványoknak.
Te viszont, aki elhatároztad, hogy Humbertus állításáról fogsz értekezni, azt
mondod: ‘midőn az Írás a kenyeret Krisztus testének nevezi,’ mintha az a Humbertus
nem állította volna, hogy nem Krisztus testét nevezzük kenyérnek, hanem hogy
azt mondjuk, hogy a kenyeret, amelyet az oltárra helyezünk, a konszekráció után
nem kenyérnek hívjuk, hanem Krisztus testének, és hogy Krisztus teste. Mintha
nem jelentene valami egészen mást az a mondat, amelynek alanya: ‘a konszekrált
kenyér az oltáron,’ az állítmánya pedig: ‘Krisztus teste,’ ha így állítjuk: a konszekrált
kenyér Krisztus teste, mintha ekképpen állítanánk: Krisztus teste a kenyér, amely
mondatnak szubjektuma ‘Krisztus teste,’ amely ama előző mondatnak állítmánya
volt, az állítmánya pedig a: ‘kenyér,’ amely amaz előbbinek szubjektuma volt. E
kettő annyira eltér egymástól, mintha azt mondanánk, a mondat, amely azt állítja:
az oltáron konszekrált kenyér Krisztus teste, és az, ami azt mondja, Krisztus teste
a kenyér, mintha a kenyér, amelyet az oltáron konszekráltunk, soha nem lett volna
83 vö. Lanfrancus ellenvetése: Ágoston nem írt evangéliumot
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Krisztus teste az oltár konszekrációja előtt, Krisztus teste viszont, amely a mennyben az Atya jobbján ül, semmiféle konszekráció útján nem lenne kenyér, mindvégig megtartaná azt a testet, amelyet a fogantatáskor a Szűz méhében nyert, bárki is
mondja a konszekrációt, hacsak nem kiváltságos méltósága révén átvitt értelemben veszi a kenyeret, és ezt mondja: Krisztus teste a mennyből alászállott kenyér.
Amit tehát a te Humbertus-od írt: ‘A kenyér és a bor, amit az oltárra tesznek,’
ugyanazt mondja Szent Ágoston az evangéliumban, és hasonlóképpen eredeti értelmükben állítja ezeket a dolgokat, mondván: Urunk Jézus Krisztus ezekben a
dolgokban hagyta ránk testét és vérét, amelyek a sokból egyek lesznek. A kenyér
ugyanis sok búzaszemből jön létre, és a bor sok szőlőszemből csordul. Te azt állítod, hogy ‘midőn az Írás Krisztus testét kenyérnek nevezi, ezt misztikus értelemben
mondja,’ és ezzel indoklod: ‘vagyis mivel kenyérből lesz.’ Ennek semmi köze ahhoz,
amit Humbertus mondott, és amiről elhatároztad, hogy azzal ellenem érvelsz.
Te, akinek írásában nem esik nehezére, hogy magadnak oly nagy jártasságot
tulajdoníts, úgy tűnik, nem láttad át eléggé behatóan az Írásokat. A hiteles írásokból ugyanis ezen a helyen nem lehet egykönnyen levezetni amit ‘Krisztus testének’
mondunk, amikor Krisztus testének szentségéről beszélünk, aszerint, amint azt az
apostol írja: Mindaz, aki ezt a kenyeret eszi, és ebből a kehelyből iszik (ami a bor
helyett áll), az Úr teste és vére ellen vét –majd a továbbiakban: úgy egyék ebből e
kenyérből és igyék ebből e kehelyből: aki ugyanis méltatlanul eszi és issza, a maga
ítéletét eszi és issza, nem különböztetvén meg az Úr testét, mivel az Úr testének
szentsége. Ezért Szent Ágoston, midőn az apostolnak ezen szavairól értekezik: aki
nem tesz különbséget –vagyis nem különbözteti meg ezt az ételt más ételtől, azzal a tisztelettel, amely egyedül ezt illeti meg, majd következésképpen nem akarja,
hogy megvetvén ezt az ételt, úgy megundorodjék tőle, mint a mannától, az Igazság
nem téveszt meg, és nem téved midőn azt mondja: Aki eszi az én testemet és issza
az én véremet, annak örök élete van, majd ismét: Aki eszi az én testemet, és issza
az én véremet, bennem marad és én őbenne. Hogy kire mondja az apostol, hogy
vétkezik az Úr teste és vére ellen, mivel méltatlanul eszi ezt a kenyeret és iszik ebből
a kehelyből, az abból érthető, hogy csak külső vagy belső étkezéssel ette volna az
Úr testét, hanem csak a test és a vér szentségét (sacramenta): ezért mondja Szent
Ágoston ugyanebben az evangéliumban: aki nem marad Krisztusban, és akiben
nem marad Krisztus, az kétségkívül nem eszi Krisztus testét, és nem issza az ő
vérét, még akkor sem, ha naponta saját ítéletére eszi és issza az ily nagy dolognak szentségeit (sacramenta). Bonifác püspökhöz pedig ekképpen szól: a Szentírás
szokása, hogy a szentségek azon dolgok nevét nyerik el, amelyeknek a szentségei.
Az Írás ugyanis azt mondja, hogy az oltár kenyere, a kenyérből lesz Krisztus teste,
amint azt mondjuk, hogy a gonosz szolgából jó fiú lesz, nem mintha elveszítette
volna lelkének vagy testének természetét.
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Ezért midőn Szent Ambrus A szentségekről írt könyvében bevezetést ír a kenyér és bor Krisztus testévé és vérévé változásához, ezt írja arról, hogy a gonosz
szolga Isten fiává változik: Valóban te voltál, ám régi teremtmény voltál; miután
felszenteltek, elkezdtél új teremtménnyé lenni. Eusebius Emiesenus ugyanerről a
következőket mondja: önmagadtól kérdezd: az üdvösség útjáról belsőleg halottként száműzött voltál; egyszer csak, miután beavattak Krisztus törvényei szerint,
méltónak találtattál arra, hogy a kárhozat fiából Isten fogadott fia légy. Ha az ember ekképpen Krisztus fiává lett, úgy Krisztus az ember lelke szerint alakult. Tehát
nem Krisztus azon teste lesz a kenyérből saját szubjektumának létrejötte és a kenyér szubjektumának megsemmisülése által, amely immáron ezer éve halhatatlan
és semmiféleképpen nem tud elkezdeni most létezni, miután ezt a testet nem lehet megsemmisíteni, mivel halhatatlan és romolhatatlan, hogy mintegy megsemmisítve és helyreállítva ismét elkezdhetne létezni, hanem az oltár kenyere, amely
soha nem volt test a konszekráció előtt, Krisztus teste lesz, ám nem saját megsemmisülése, hanem a konszekráció által, mivel materiálisan nem maradhat fenn,
amit konszekrálnak. Ami pedig a szentséget magát illeti, Szent Ambrus ugyanazon könyvében nem hallgatja el a „létrehozni” (csinálni=confici) szót, mondván:
midőn azért jövünk össze, hogy a tiszteletreméltó szentséget létrehozzuk. Majd a
továbbiakban folytatja mire vonatkozik a létrehozás, és ezt mondja: amit létrehozunk (azt mondta ugyanis, hogy létrehozzuk a szentséget), a Szűztől lévő test, azaz
a kenyér, amely nem volt szentség, amellyel a konszekráció révén azt tettük, hogy
azzal, hogy a kenyér a vallás szentsége is legyen, a Szűztől született test. Ezért teljes őrültség volna azt mondani, és a keresztény valláshoz teljesen méltatlan lenne,
hogy Krisztus testét a kenyérből vagy bármi másból hozzuk létre a szubjektum
keletkezése által, és nem is lehet a szó valódi értelmében azt mondani, hogy létrehozták, mint ahogyan Mózes kígyójáról sem mondjuk, hogy létrehozta, hanem a
szó valódi értelmében létrejött. Mintha a kenyér eltávolítása következtében a szubjektum megsemmisülése által kezdene létezni Krisztus teste az ő szubjektumának
létrejötte által, mivel sem részben, sem teljes egészében nem tud elkezdeni most
létezni Krisztus testeként.
Midőn viszont azt írtad, hogy Krisztus testét azért hívjuk kenyérnek, mert kenyérből készül, úgy nagyobb körültekintéssel kellett volna eljárnod, hogy az olvasó
számára világosabb legyen, hogy vajon Krisztus testét úgy akarod venni, mint testének részét, vagy Krisztus testét teljes egészében? Bármelyiket mondod a kettő közül, mindkettőre a helytelenség vonatkozik teljes mértékben, mivel miután Krisztus teste az ő teljességében nem látta a romlást a sírban, megerősítve a tökéletes
romolhatatlansággal nem semmisülhet meg, hogy most kezdhetne létezni, s ezért
Krisztus testének egyetlen része sem jöhet létre a szubjektum létrejötte által, miután teljes egészében semmi módon sem képes szenvedni, ezért vagdalni sem lehet
és ezért helytelen amit állítasz, hogy testének egy részecskéje ott van az oltáron.
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Viszont midőn azt írod: ‘amelynek némely tulajdonságát megtartja’ és ezzel
azon véleménynek adsz hangot, hogy valamit is el lehet venni a szubjektum megsemmisülése által, amelynek tulajdonságait egyáltalán nem lehet elvenni szubjektuma megsemmisülése által, valóban megmaradnak, azt mutatod, hogy nagyban
tévedsz, és akiket csak tudnál, félrevezetnél, mivel nem vagy figyelemmel sem a
műveltségre, sem az észre, és kétségkívül semmilyen tekintélyre. Való igaz ugyanis,
hogy az igazság belátásában, amelyhez midőn a megtisztultabb lélek eljut, amint
Szent Ágoston mondja Az igaz vallásról című könyvében, semmilyen meggondolatlanság, semmilyen tekintély nem vonhatja kétségbe, hogy mindaz, ami matériából és formából áll, miután a legszükségesebb a forma, ha megszűnik a szubjektum által létezni, azt is fel kell tételezni, hogy formáját is elveszítette. Ami szerint
ugyanis valami létezik, aszerint veszíti el szükségszerűen létezését, és bármi is elkezdjen most létezni a szubjektum létrejötte által, mint például a kő, hús (test:
caro) vagy a kenyér, szükségszerűen a forma szerint kezd létezni. Ha ugyanis a
kenyér nem olyasmit venne föl, ami a sajátja, ami által sem kő, sem hús, hanem
kenyér lenne, semmiképp se kezdene kenyérré lenni, ha ez az osztatlan test valami
sajátjaként nem venné föl, ami nem mint kő, nem mint kenyér, hanem mint test
nyilvánulna meg a testi szemnek, semmiképpen nem kezdhetett volna testté lenni
akár a semmiből, akár valami másból. Ezzel ellenkezőleg, semmiféle kenyér sem
szűnik meg kenyér lenni a szubjektum megsemmisülése által, hacsak nem veszíti
el azt, ami által nem kő, nem test, hanem kenyér volt. Ezért mondja Szent Ágoston, minden dolog változásának jegyéről, amelyet minden elszenved, amit Isten
az élőlényeknek eledelül rendelt: elveszítvén formájukat felszívódnak a testbe (in
corporum fabricam migrant). Ez világos kellett volna, hogy legyen számodra, akinek írása oly gyakran oly nagy jártasságot tulajdonít magának. Tegyük föl, hogy
valamely osztatlan dolgot (individuum quid), példának okáért az ujjamat a tűz
vagy valamely megsemmisítő erő elragadja a szubjektum megsemmisítése által:
ebben az esetben senki sem fog kételkedni abban, hogy nem lehet felismerni, ami
nem veszett el ujjam alakjából. Azt sem mondom, hogy ugyanaz az alak, amely az
ujjamban van, nem felelhet meg a kőnek, a fának, vagy bármi másnak, ám más,
ha ez szám szerint azonos, és más, ha neme vagy faja szerint. Elvétetett az az alak,
amely az ujjamé volt, már nem az ujjamé, hanem a fáé, vagy a kőé lesz. Ugyanúgy, ha elvétetik az oltáron a kenyér a szubjektum megsemmisülése által, hogy
ugyanitt elkezdjen létezni a test a szubjektum létrejötte által, nincs akadálya -amint
írod-, hogy Krisztus teste, amely éppen elkezd létezni a szubjektum létrejötte által,
a kenyér némely tulajdonságát, amelyek elvétettek a szubjektum megsemmisülése által, nem maradhatott fenn semmiféleképpen szubjektumában, miután szubjektuma megsemmisült. Tehát nem kellett volna azt írnod, ‘némelyiket (mármint
tulajdonságát) megtartja,’ mintha némelyek, amelyeket visszanyert, fennmaradtak
volna, mások nem. Mintha mindazokat a tulajdonságokat, amelyekkel a kenyér a
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konszekráció előtt rendelkezett, a konszekráció után elveszíthetné, és le lehetne
őket valamiképpen győzni.
Amit pedig Krisztus testéről állítasz, amelyet a halhatatlanság megerősített,
ellenkezik a hit értelmével. Azok a dolgok ugyanis, amelyek az anyagi változás által elvétetnek (amiről szívesebben írom: „a szubjektum megsemmisülése által”),
mint Mózes botja, Lót feleségének teste, miután megszűntek lenni, a kígyó és a
sóbálvány létrejöttének okai lettek, saját szubjektumuk megsemmisülése által, mivel még csak akkor kezdtek el létezni. Ám távol legyen tőlünk, hogy Krisztus testéről azt tartsuk, hogy alá van vetve a romlásnak, hogy akár teljes egészében, akár
csak részeiben most tudjon elkezdeni létezni a szubjektum létrejövése szerint. Az
apostol ugyanis azt mondja: ha Krisztust eddig test szerint ismertük is, már nem
aszerint ismerjük. Test szerint az ismeri Krisztust, aki azt állítja, hogy teste szerint
most is alá van vetve a romlásnak vagy létrejövésnek.
A korallról és az ébenfáról, amelyek közül az egyik cserje, a másik pedig fa,
azt mondják, hogy Isten rendelkezése szerint a tengervíz hosszú öntözése következtében megkövülnek. Ha igaz, amit az emberek róluk tartanak, nem oly módon
változnak a szubjektum megsemmisülése szerint, mint Lót feleségének teste, mint
Mózes botja, hanem amint az apostol mondja azokról, akik nem akarják, hogy
levetkőztessék őket, hanem hogy a halandót elnyelje az élet. Így itt is, miután megszűnik a fákra jellemző gyengeség, melynek következtében a kézműves szerszámának vagy az időnek könnyen engedtek, a kő keménységébe öltöznek, hogy már ne
engedjenek egykönnyen, vagy hogy az idő változásait romlatlanul állják. Ha ezeket
szemléljük, úgy ez sem járul hozzá semmivel azok őrületéhez, akik azt hazudják,
hogy Krisztus teste az oltáron a szubjektum megsemmisülése által jön létre, amely
szubjektum a kenyér, valamint a szubjektum keletkezése által, amely Krisztus teste.
Amint ugyanis Krisztus teste a halálból feltámadván már nem hal meg, így nem
szükséges, hogy Krisztus teste akár teljes egészében, akár részben átöltözzék, mivel ugyanis Krisztust már nem a halál szempontjából ismerjük, úgy a beteljesedés
szempontjából sem test szerint ismerjük. Test szerint ugyanis az ismeri Krisztust,
aki azt állítja, hogy Krisztus teste mind a mai napig alá van vetve a romlásnak, vagy
a keletkezésnek, vagy magára tud venni bármilyen minőséget vagy alakot, amellyel
előzőleg nem rendelkezett. A te írásod őrülete ugyanis abban van, hogy azt mondja, hogy Krisztus teste, amely a kenyérből lesz, megtartja a kenyér némely minőségét, mintha annak szemlélete, ami átöltözik, nem volna hasonló. A jég ugyanis,
azaz az erős hideg által megkeményedett víz, könnyen olvadó megkeményedése
helyett nem ölthetné magára az olvadhatatlan keménységet. A korallok, amelyek
keményebbek, mint sok fa, ezt nem a romlott szubjektum megsemmisülése által
nyerik, hanem tulajdonságuk előmozdítása által, vagy egy alacsonyabb rendű tu-
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lajdonságnak egy magasabb rendűbe vagy úgy, hogy az egyik tulajdonságot elveszítik és elnyerik az ellenkezőt. Ez történik midőn a halandót elnyeli az élet.
Nehogy nagyon unalmassá váljak, midőn a részigazságokról vitatkozom, ezen
a helyen csak a tekintélyről fogok beszélni. Azt írod ugyanis –ám szívedből, nem
pedig az igazság belátása következtében –, hogy Isten mivel mindenható, a kenyérből –hogy a te szavaiddal éljek – miután lényege legkevésbé sem marad meg,
vagyis miután a kenyér szubjektuma megsemmisülése által elvétetik, ebből készít
magának Krisztus testet, ami kétségkívül azt jelenti, hogy Isten most kezd az ő Fiának testet készíteni. Azt mondod, hogy ez csoda által történik, amelyen álmélkodni
kell: igazabbat mondtál volna, ha azt mondod, Isten igazságtalansága és megvetése
által történik, vagy hogy Szent Ágoston szavaival éljek: gonoszság vagy gaztett által
történik, és álmélkodni se kell rajta, hacsak a csodálkozás alatt nem a megvetést
érted, amint Námánról mondják, hogy csodálkozott midőn megparancsolták neki,
hogy merüljön alá a Jordánban.84 Ha ugyanis Isten dicsőségére van amit az apostol
mond: a halál többé nem uralkodik rajta; vagy midőn azt mondja: noha test szerint
ismertük Krisztust, most már nem test szerint ismerjük. Szent Ambrus pedig azt
mondja: Krisztus nem tud sebet szenvedni. Isten megvetését és igazságtalanságát
szolgálná a te tévedésed, midőn a hívőktől azt követeled, hogy igazságként fogadják el Istentől azt a tévedést, hogy elrendelje, hogy testének részecskéjét fogunkkal
rágjuk az Úr asztalának ünneplésekor, amely az ünneplés előtt nem volt ott, hanem
akkor kezdett létezni, amelyről azonban nem lehet tagadni, hogy visszamenőleg
több mint ezer éve létezik. Isten igazságtalanságát jelentené, ha elrendelné, hogy
bárkinek a testét, hogy ne mondjam az övét, rágjuk fogunkkal. Azt is rémülettel
hallom, midőn azt mondod, hogy ezt máshonnan, nem pedig saját szívedből veszed. Igaz a mondás, miszerint a sátán angyala átváltoztatja magát az Úr angyalává,
mivel úgy mondtad, mintha nem ellenkezne az igazsággal, hogy ez csoda által történik. Adj meg egy helyet a Prófétától, az Apostoltól vagy az Evangélistától, amelyből nyilvánvaló, hogy úgy kell vélekedni a keresztény nép áldozatáról, hogy benne
nem marad meg a kenyér szubjektuma! Magyarázd meg ezen szavaidat: a kenyér
és a bor nem marad meg előző lényegében, és ha valaki áldozni megy az Úr asztalához, nem csak azért, hogy az érzéki kenyeret lássa, annak kell, hogy legyen hite,
hogy csodának tartsák és érvényesnek tekintsék mindazt, ami teneked úgy tűnik,
hogy az igazság ellen felhoznak. Azt se gondolja senki, aki ezeket olvassa, hogy azt
akarom felhozni, hogy a kenyér nem lesz Krisztus teste a kenyérből a konszekráció
által az oltáron; a kenyérből valóban Krisztus teste lesz, ám nem a kenyér szubjektumának megsemmisülése szerint mondom, ami el kezdhet azzá lenni, ami nem
volt, Krisztus teste, és nem a maga létrejövése által, mivel Krisztus teste, amely oly
régen létrejött, már nem jöhet létre. Azt mondom, hogy a kenyér azzá lesz, ami a
84 2Kir 5
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konszekráció előtt sohasem volt, vagyis a kenyérből, amely azelőtt közönséges étel
volt, Krisztus boldogító teste lesz, ám nem oly módon, hogy a kenyér a megsemmisülés által megszűnne kenyér lenni, sem pedig úgy, hogy a Krisztus teste saját
létrejövés által most kezdene létezni, noha miután oly régóta a boldog halhatatlanságban van, nem kezdhet ez a test most létezni.
Ezért mondja Szent Ambrus A szentségekről című könyvében a hívő lélek változásáról, ami a megújuláskor történik, hogy a kenyér és bor változásának példája tanít bennünket, amely az Úr asztalánál való étkezéskor történik, mondván: valóban,
te magad voltál, de régi teremtmény voltál; miután felszenteltek (konszekráltak), új
teremtmény kezdtél lenni. A régi teremtmény új teremtménnyé lett, ám elvetvén
a régit, de megtartva mind a lélek, mind a test természetének sajátságát. Ugyanígy
lesz a kárhozat fiából minden hívő Isten Fia, miután eltávolíttatott a kárhozat és
megajándékoztatott a kegyelem által a fiú méltóságával.
És midőn az Apostol azt mondja: nem a szellemi az első, hanem az érzéki.85
Nem másból akarja levezetni a lelki (szellemi) hűségét, mint az érzékiből.
Fulbertus püspök sem vélekedik másként. A hívek előléptetéséről című művében azt írja: a szolgából katona lesz, a katonából pedig nemzetség, és a bálványimádó midőn azt mondja: dicső tettei által lett Herkulesből isten, nem azt mondja,
hogy valami más volna a szolga, vagy másból lenne, noha mássá lett, és hogy a
katona más lenne, mint a szolga, és hogy a nemzetség más valamiből lenne mint a
katonából és az isten másból lenne mint Herkulesből, vagy valami más lenne, mint
Herkules, noha mást jelentenek a mondottak: Herkules és mást az isten lett. Végül
a testté lett Ige is azt vette fel, ami nem volt és nem veszítette el, ami volt. Az oltáron
lévő konszekrált kenyér, elveszíti értéktelenségét, hatástalanságát, de nem veszíti
el természetének sajátosságát. Ennek a természetnek méltósága és hatékonysága
isteni módon növekszik, mind helyét, mind alapját illetőleg.
Azt írod, hogy más okai is vannak, hogy neked miért tűnik úgy, hogy a kenyeret Krisztus testének hívják. Erről írnom kellett volna, ha nem lett volna túl hosszadalmas, ám nem volt szabad hallgatni az oly nyilvánvaló dologról, amely mindenki
számára ismert: tropikus beszédmódnak nevezem, tropikus (képletes) értelemben
mondjuk ugyanis, Krisztus teste a mennyből alászállott kenyér. Fölösleges volt azt
írnod: ‘az egyháztanítók fel tudták fogni, mi nem tudjuk felfogni.’
Midőn azt írtam: „Egyetlen olyan állítás sem maradhat meg, amelynek egy
része semmis, és ez, amint Szent Ágoston A keresztény tanításról című könyvében
mondja, magában az Igazság örökkévalóságában is, -ami Isten- feloldhatatlanul
áll,” te azt mondod, elhagyván a szent tekintélyeket, a dialektikához menekülsz.
Ha pedig a hit titkáról kérdeznek, úgy ezt illetőleg szívesebben hallgatok a szentek
tekintélyére, mint a dialektikus érvekre, s valóban azon kell fáradoznunk, hogy
erre feleljünk. Ne gondold, hogy a művészetnek ezen ágában lemaradok mögötted.
85 1Kor 15,46
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Noha úgy tűnhet valakinek, hogy fennhéjázás és inkább kérkedésből mint szükségből vitatkozom, de Isten a tanúm és a lelkiismeretem, hogy a Szentírásról szóló
értekezésben nem óhajtok előhozni dialektikai kérdéseket, sem azokra, amelyek
felmerültek a dialektika segítségével válaszolni, vagy dialektikus megoldásokat
nyújtani. És noha a vita anyaga olykor olyan természetű, hogy ezen művészet szabályai segítségével szabatosabban ki lehet fejteni, amennyire csak lehet, egyenértékű mondatokkal fedezem a művészetet, nehogy úgy tűnjön, hogy jobban megbízom a művészetben, mint a szentatyák tekintélyében, noha Szent Ágoston némely
írásában, leginkább A keresztény tanításról című művében nagyon dicséri ezt a
művészetet, és azt állítja, hogy nagyon sokat segít minden Szentírás-kutatásban.
Végül Felicianus, ariánus eretnekkel vitatkozva ezen művészettel úgy sarokba szorította őt, hogy az eretnek, nem tudva elviselni a szillogizmusok magában foglalt
és magában foglaló összefüggését, a nyilvánosság előtt felkiáltott, mondván: „Az
arisztotelészi alapossággal vitatkozol velem”, és: „mindazt, amit mondok, áradat
módjára ellenem zúdítod.”
Én azt mondom, hogy az, hogy nem vonakodsz azt írni, hogy én elhagyom a
szent tekintélyeket, azt illetőleg az isteni irgalom nyilvánosságra fogja hozni, rágalmat írsz, nem pedig igazat, midőn szükségesnek tűnik, hogy a vita kellős közepén
bevezesd a szent tekintélyeket, noha az igazság megragadása szempontjából az ész
használata összehasonlíthatatlanul magasabban áll. Miután a dolog nyilvánvaló,
senki sem fogja tagadni, hacsak valakit el nem vakít az őrület. Ezért mondja maga
az Úr is: most járjatok, amíg még egy kevés világosság van bennetek. Az Apostol
pedig: nem tudtam úgy szólni hozzátok, mint lelkiekhez. Szent Ágoston Az igaz
vallásról c. írásában: semmiféleképpen sem lehet a tekintélyt a megtisztultabb lélek
eszének elébe helyezni. Másutt pedig: az emberi gyengeség szégyene, midőn a tekintélyt kérdi, hogy az észt megerősítse, mivel semmi sem lehet kiválóbb, mint az
ész tekintélye, amely jobb, mint bármely ember.
Midőn a dialektika szavaival igyekeztem nyilvánvalóvá tenni az igazságot, az
nem menekülés volt a dialektikához; ám ha menekülésnek veszed, nem bánom,
hogy a dialektikához menekülsz, mert úgy látom, hogy maga Isten bölcsessége és
Isten ereje sem riad vissza, hanem a művészettel győzi le ellenségeit. Azt mondja
ugyanis: Ha én Belzebubban (erejében) a démonok fejedelmében űzöm ki a démonokat, kiben (kinek erejében) űzik ki a démonokat a ti fiaitok?86 Másutt: Ha Dávid
lélekben urának mondja, hogyan lehet a fia?87 Az értelem legkiválóbb tulajdonsága, hogy mindenben a dialektikához meneküljön, mivel hozzá menekülni annyi,
mint az észhez menekülni. S ha valaki nem menekül ehhez, miután az ész révén
teremtetett Isten képére saját méltóságát hagyja el, és nem újulhat meg napról napra Isten képére. Szent Ágoston arra a meghatározásra méltatja, hogy azt mondja: a
86 Mt 12,27
87 22,43
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dialektika a művészetek művészete, és diszciplinák diszciplinája, tud tanulni, tud
tanítani, nem csak olyanokká akar tenni, akik tudnak, hanem segít is olyanokká
tenni.88
Ugyancsak a dialektikáról ugyanazon könyvben: ha valaki mindazt, ami oly
sok különböző tudományban szerteszét van szórva, egy valamire vezetné vissza,
ami igaz és biztos, legméltóbb a „művelt” névre, nem hiába keresi csak az isteni
dolgokba vetett hitet, hanem azt is, hogy azokat szemlélje, megismerje és megtartsa. Mindaz, aki eddig a kívánságok rabja volt, és a múlandó dolgok után sóvárog vagy ezektől már menekül és tisztán él, azonban nem tudja mi a semmi, mi a
forma nélküli anyag, mi a lélek alakzata, mi a test, mi a faj a testben, mi a hely, mi
az idő, mi a helyben, mi az időben, mi a mozgás a hely szerint, mi a test szerinti
mozgás, mi az állhatatos mozgás, mi az örökkévalóság, mit jelent, hogy valami
nincs a helyen és sehol, mit jelent az időtől függetlenül és mindig, mit jelent soha
lenni, és sohasem lenni, mindaz tehát, aki ezeket nem tudja -nem mondom, hogy
legfelségesebb Istenről, akit inkább nem-tudva tudunk, -hanem saját lelkéről akar
vitatkozni, akkorát fog tévedni, amekkorát csak tévedhet.89
Legkevésbé sem vonakodik ugyanebben a könyvben attól, hogy elkötelezze
magát a dialektikának, amennyiben világossága segítségével világosabban ismerjük meg Istent és a lelket. Egyetlen értelmes embert sem fogsz találni, aki, ha választania kell, valamiben inkább a tekintélyt fogja követni, mint az észt.
Midőn azt mondod, dialektikus kérdéseket és ezek megoldását, igen bolondul
teszed. Mi a köze a dialektikai kérdéseknek vagy megoldási javaslatoknak az isteni
írások tárgyalásához? Mondjuk valaki elkezdi tárgyalni ama evangéliumi helyet:
úgy lesz az Emberfia három nap és három éjjel a föld gyomrában90 –Jónás jövendölése szerint, nem utalás, miután ezt a képet itt senki nem találhatja–, hogy azt
erősítse meg, hogy Krisztus negyedik nap támadt fel, amihez maga az Úr fűzi hozzá, nemcsak midőn azt mondja, ‘három nap’, ami elég lenne, hanem még azt is hozzáfűzi: ‘három éjjel’, mit tud javasolni a dialektikus ész, hogy valaki azt mondhatná:
az állítás valami valamiről, a tagadás valami valamitől, vagy valami hasonlót?
Midőn azt mondod, hogy követed egyenértékű ítéleteidet (aequipolentia),
hogy inkább nem veszed tekintetbe a művészetet,91 ebben sem értenek veled egyet
az igazság legkiválóbb élharcosai, a keresztény tanítás győzhetetlen támogatói, akik
semmiben sem tekintenek el a művészettől, egyedül a szofista képzelődés és vitatkozás riaszt vissza tőle. Ha nem volna hosszadalmas, név szerint felsorolhatnám a
kiváló tanítókat és megjelölhetném erről szóló írásaikat.
88
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Föntebb –mondod te– azt akarván állítani, hogy a kenyér és a bor a megszenteléskor nem változik lényegileg, két érvet hozol fel: amelyek közül mindössze
az egyik a tied, a másik pedig senkié, amit nyilvánvaló érvekkel megokoltam.
Ebben az ügyben a fent említett dologban igen hibásan jártál el. Ami ugyanis
a tied volt, az kérdés volt, amely ösztönzésével az érvek tömegét akarjuk megsemmisíteni és elfojtani.
Végül nincs helye a kérdésnek az érvelésben, sőt inkább arra van szükség,
hogy az érv önmagában biztos legyen, vagy biztos érvek bizonyítsák. Ami tehát
csak a tied volt, azt egyáltalán nem kellett volna felhozni a kétes dolog bizonyítására, a többi pedig, ami felől áll, hogy senkié, az sem tud meggyőzni valakit
a kétes dologról valamely érvvel. Ki az ugyanis, aki biztosnak tartana valamit,
vagy annak akarna tartani, amit mindenki tagad és senki sem állít? Tehát ezt
sem lehetett érvnek venni. Tehát mindkettőt rosszul állítottad. Eme két veszélyes elv újból és újból átszövi mindvégig a te érveléseidet. Ezért mindaz, ami
teljes érvelésedből származik, amely veszélyes és meg nem engedett, szükségszerűen maga is veszélyes és meg nem engedett.
Ezután más érvvel igyekszel bizonyítani, hogy a konszekráció után a kenyér
és a bor elsődleges lényegükben92 mondván: ‘nem állhat fenn ugyanis egy állítás, ha a részét megsemmisítjük.’ Ennek bizonyítására nem kellett volna felhozni a részleges tagadó ítéletet, amely semmivel sem járul hozzá a jelen kérdéshez, hanem inkább az egyetemeset kellett volna felhoznod, amely kimondja:
nem állhat fenn egy állítás, ha a részét megsemmisítjük.
Továbbá, te úgy veszed, hogy az oltár kenyere és bora csak szentség, vagy: az
oltár kenyere és bora csak Krisztus valóságos teste és vére. Ez mindkettő állítás:
vajon ebből a két részleges ítéletből levonhatod szabályosan azt a következtetést, hogy ha ennek egy részét megsemmisítjük, nem állhat fenn? Távol attól!
Hiszen a szillogizmusok egyik alakjában sem következik két részleges ítéletből valamilyen következtetés. Tehát ezt rosszul rendezted el. Azt azonban nem
szabad felületesen elkerülni, hogy a fent említett mondat igazságát magában
az örökkévalóság Igazságában állítod, –ami maga Isten– megcáfolhatatlanul
fennáll, és Szent Ágoston A keresztény tanításról szóló könyvének tekintélyével
erősítetted meg; és noha a mondat igaz, és a maga helyén elnyeri az igaz mondat erejét. Te rosszul és hatástalanul helyezted el, és az ő igazsága semmivel sem
igazabb az Igazságnál, aki mindent tud, mint más dolgok és más mondatok
igazsága, és akinek előre-tudásában ez örökké megvan, aki a dolgokat elsődleges és másodlagos lényegükben is teremtette, és aki mind az igaz, mind a hazug
ítéletek okait elrendezi. Ám Szent Ágoston A keresztény tanításról szóló művében sem erről, sem más hasonló mondatról nem tesz említést, amiről mindenki
könnyen meggyőződhet, aki veszi magának a fáradságot, hogy magát a könyvet
92 principalibus essentiis
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elolvassa, ha még nem olvasta, vagy amennyiben már olvasta, újra olvassa. Ebben a dologban rendkívül csodálom tévedésedet, vagy bolondságodat. Tévedésedet, amennyiben a szent kódexekben vagy másutt felfedezni véled azokat a
véleményeket, amelyek ott nem találhatók, vagy nem fedezed fel azokat, amelyek ott vannak; bolondságodat pedig, amennyiben másokat olyan őrültnek
tartasz, hogy higgyenek a te mondásaidnak, amelyek ellenkeznek az Egyház ősi
hitével, és mint szent és sérthetetlen felett ne akadjanak fenn rajtuk.
Azt mondod, ne tartsalak járatlannak a művészetben. Én mindazt, ami az
engem ért méltatlanságot illeti, meg nem történtnek akarom tekinteni, nehogy a
végtelenségbe menjen a dolog, kiváltképpen, ha ezektől függetlenül eleget tudok
tenni, midőn arról vitatkozom, ami az igazságot illeti. Számomra ugyanis elegendő
a te egész gáncsoskodásod ellen, a mocskolódás ellen az én lelkiismeretem tanúsága, az én dicsőségem. Számomra elég, ha az Irgalmasság Atyja megadja, hogy csak
annyira igazam legyen a küzdelemben, hogy mivel azt mondod, hogy legyőztél a
művészettel, bármennyire világos, hogy bűnödet mentegeted, amennyiben ez bűn
volt, és hogy egyben vétkezel is. Ezért olvashatjuk, hogy valakinek azt mondták:
Te, Aulus, idétlen ember vagy; inkább mentegetni akarod a bűntettet, semmint
elkerülni.93 Nem esik nehezemre eltekinteni a művészetben való minden jártasságtól, amíg az igazságot illető dolgokról vitatkozva nem vagyok kénytelen gáncsoskodni.
Arról nem kell hallgatnom, mennyire meggondolatlanul és megfontolatlanul
írod, hogy két érvet hozok fel, s mily hazug módon állítod, hogy egyik sem az
enyém: Az a te Humbertus-od ugyanis, anélkül, hogy engem meghallgatott volna,
amint följebb mondottam, azt írt, amit akart, és azt koholta hazug módon, hogy
az enyém, ami nem volt az enyém. Írásának oka az volt, hogy kimutassa, hogy az
Egyház áldozatában, a konszekráció után a kenyér és a bor legkevésbé sem marad
fenn. Ezért ki kell közösíteni azt, aki azt mondja, hogy a kenyér és a bor, amelyet
az oltárra tesznek, a konszekrácó után csak szentségi jelek (sacramenta), és nem
Krisztus valóságos teste és vére. Írásának éppen ezen szavaival elveti saját véleményét. Világos volt számomra, hogy az ő véleménye, amit unos-untalan hajtogattak,
és hozzáláttam, hogy mások előtt is feltárjam, akik szívének szemét nem homályosította el a vitatkozás füstje, hogy amit ő maga írt: ‘kiközösítem (anathemizo)
azokat, akik azt mondják, hogy a kenyér és a bor, amelyet az oltárra tesznek, a
konszekráció után csak szentség és nem Krisztus teste és vére,’ kijelentésekbe öntsem, amit megtehettem a józan ész tilalma nélkül. Ezt pedig így kellett tennem:
a kenyér és a bor, amelyet az oltárra tesznek, a konszekráció után csak szentség;
valamint: a kenyér és a bor, amit az oltárra tesznek, a konszekráció után Krisztus
valóságos teste és vére., vagy úgy, hogy azt, hogy ‘csak’ a fent mondottakról megismételjem, amit egyáltalán nem tilt a szavak kapcsolatának értelme, és Humbertus
93 talán Horatius
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véleménye szükségszerűen megkövetelt; az ellenfél legyőzésének érdeke semmivel kevésbé sem követelte meg, hogy bármerre próbál menni, ne találjon kiutat.
Humbertus szavai ugyanis három kijelentésre vezethetők vissza:
A kenyér és a bor, amelyet az oltárra tesznek a konszekráció után csak Krisztus teste és vére. Én tehát semmit sem írtam; ezeket a kijelentéseket valóban
Humbertus írása tartalmazza. Én ezt nem érvnek szántam, amint ezt te nem csekély csodálkozásomra írod, hanem mert úgy áll Humbertus írásában, hogy ezt a
kettőt vagy hármat lehet róla szükségszerűen kijelenteni. Azt állítottam és állítom,
hogy Humbertus, akinek véleményében inkább tébolyában biztos vagyok, azért,
hogy tagadja, hogy az Egyház áldozatában fennmarad a kenyér és a bor szubjektuma, mégsem vonakodik attól, hogy ő maga állítsa, hogy a kenyér és a bor megmarad az oltáron, bármilyen irányban értelmezzük is írását: akár úgy, hogy azt
mondja: a kenyér és a bor, vagy: a kenyér és a bor, amelyet az oltárra tesznek, a
konszekráció után Krisztus valóságos teste és vére; vagy pedig: a kenyér és a bor,
amelyet az oltárra tesznek, a konszekráció után csak (solummodo) Krisztus valóságos teste és vére.
Ismételten mondom: mindaz, aki tagadja, hogy a konszekráció után az Úr asztalán megmarad a kenyér és a bor, és ezen állítások közül nekünk valamelyiket
mégis megengedi, önmagát cáfolja, szükségszerűen önmagával kerül ellentmondásba. Például: aki az élőlényt teljességében adja nekem, teljes értelmében az embert adta; akit meggyőztek, hogy az egész házat ideadta, semmilyen érvvel nem
lehet bizonyítani, hogy az alapot nem adta. Így amint a mondatnak: ‘Krisztus győz’
két része van: az egyik a szubjektum (alany), ez Krisztus, és az állítmány, amely a
‘győz’. Ha valaki az egészet adja nekem, ami a ‘Krisztus győz’, meggyőzhetem, hogy
szükségszerűen adja azt a részt is, amely ‘Krisztus’, és azt is, hogy ‘győz’. Ugyanilyen
szükségszerű, amennyiben a Humbertus írásában felállított mondatok bármelyik
szubjektuma, ami a ‘kenyér és a bor’, amelyet az oltárra tesznek, az állítmány pedig
a másik mondat: ‘szentségek’ (sacramenta), a másik mondat ‘Krisztus valóságos
teste és vére,’ vagy ‘csak (solummodo) Krisztus valóságos teste és vére’, ahová csak
fordul, aki nekem bármelyiket megengedi a három mondat közül, teljes egészében,
nem tudja nem megengedni annak részét. Ily módon senki sem kételkedik, hogy
mindaz önmagát cáfolja, akarva -nem akarva, aki tagadja, hogy a konszekráció
után megmarad a kenyér és a bor, amelyet az oltárra tesznek, és mégis azt akarja
állítani, hogy az egyiket engedjem meg: ‘a kenyér és a bor, amelyet az oltárra tesznek’, és ’Krisztus valóságos teste és vére.’
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Minden hazugságtól szenvedsz, midőn azt mondod: az első a tied volt. –Egyáltalán nem volt igaza annak a te Humbertus-odnak, midőn anélkül, hogy keresztény szelídséggel meghallgatott volna, úgy írt valamiről, mintha az az enyém lett
volna. Azt egészen hazugul mondod: ‘Ami a tied volt, az kérdés volt.’ Egyáltalán
nem kellett a részt tagadnom, mivel az a te Humbertus-od az egészet megengedte.
Ha ez teneked kérdés volt, énnekem nem az volt. Ez ellen nem tudod felhozni a
bizonyítékok sokaságát, amiről oly nagy igyekezettel írsz, sem te, sem azok, akik
műveltségedben osztoznak, semmilyen erőfeszítéssel, semmilyen támadással. Ám
miféle szégyentelenség uralkodott el benned, hogy azt állítod, biztos érvekkel tudod bizonyítani, hogy az egyik érv az enyém, a másik pedig senkié, miután ezt sem
érvekkel, sem tekintélyekkel nem bizonyítod? Mindenki számára könnyen nyilvánvaló lehet, hogy ebben igazat mondok-e írásodról.
Végül te, aki azt mondod, az egyik az állításom, a másik senkié, ahogyan nem
győzted kivárni, hogy általam megtudjad, melyik az enyém, ugyanolyan elhamarkodva mondtad, hogy a másik senkié. Mindaz ugyanis, aki azt állítja, hogy
a konszekráció után nincs más az oltáron, mint Krisztus testének részecskéje, azt
állítja, hogy az oltár kenyere a konszekráció által elvétetik a szubjektum megsemmisülése által, s ha az oltáron nincs más, mint Krisztus testének érzékelhető részecskéje, nem téved az, aki azt állítja, hogy miután a kenyér érzékelhető módon
elvétetett, az oltáron nincs más, mint Krisztus teste.
Oktalanul és szégyentelenül gondoltad, hogy tagadhatod, hogy ez a te véleményed, miszerint csak Krisztus teste van az oltáron a konszekráció után, mivel azt
mondod, hogy beleegyezel, hogy a konszekráció után ott van a kenyér az oltáron:
mivel itt Krisztus teste a kenyér, amely a mennyből szállott alá; ám senki sem vitatkozik veled afelől, hogy Krisztus teste bárhol van, mindenütt a mennyből alászállott kenyér: ellened irányul, amint ezt föntebb kellőképpen kifejtettem, hogy te azt
tagadod, hogy az érzéki kenyér, amelyet az oltáron konszekrálunk, a konszekráció
után fennmarad, hogy a konszekrált kenyér az Úr asztalán nem veszíti el, ami volt,
hanem felveszi, ami nem volt, hogy a természetes tápláláson túl, ami az étkezés
révén tud adni a testnek, az örök élet kenyere is legyen, vagyis ereje legyen ahhoz,
hogy helyreállítsa a lélek örök életét.
Te, aki az érvek sokaságával és hatásosságával fenyegetőztél, kevés figyelmességgel meg kellett volna kezdetkor vizsgálnod, hogy mi az, amiről azt mondod,
hogy az enyém, és mellesleg nem kellett volna vitatkozni az ellenféllel. Midőn azt
mondod, mást akarok bizonyítani, nem veszed figyelembe, amit mondasz: ugyanis
nem élek más érvvel, amint arról föntebb eleget értekeztem. Arra törekszel, hogy
kimutasd, hogy járatlan vagyok a művészetben, mivel azt írtam: ‘nem maradhat
fenn ugyanis a teljes állítás, ha egy részét megsemmisítjük’, amiben ha valóban
valaki az enyémek közül látta volna, aki igen művelt, hogy ezt írtam, figyelmezte-
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tett volna, hogy ne írjam. És amint, akkoron mondott, nem sokra tartottam, úgy
most sem sokat törődöm vele, hogy fontosnak tartod, hogy nem a művészet szerint
jártam el. Nem késlekedem azok példáját szem előtt tartani, akik kiválóbbak, mint
én, akik hozzám hasonlóan és valóban a művészetnek megfelelően így írtak. Isten
lelke azt mondja: nem igazul meg színed előtt minden élő,94 nem irgalmazol mindazoknak, akik gonoszságot tesznek95 és maga az Úr mondja: nem jut be mindaz a
mennyek országába, aki azt mondja nekem, uram, uram,96 és nem lesz egyetlen
ige sem lehetetlen Istennél. Szent Ágoston pedig a Galatákhoz írt levélben (sic!)
bárcsak megadná Isten, hogy ne akadályozzuk mindazt, amire nem vagyunk képesek, továbbá a zsoltárban: nem tett így minden néppel, és ítéletét sem nyilvánította
ki nekik. Ha az ő nemtörődömségüknek megfelelően tettem, nem sokat bánom a
dolgot; ennyit mondtam, mivel rövidnek kellett lennem; ebben a visszautasításban
nem csekély helyet adtam a te visszautasításodnak. Ha ugyanis vissza kellett utasíttatnom attól a véleménytől, amelyet mondottam, bármiképpen is mondottam volna, vissza kellett tartatnom. Ez a vélemény pedig a következő volt: ‘Nem maradhat
fenn az egész állítás, ha egy részét megsemmisítjük.’ Ha ezt meg tudnád cáfolni,
semmi állandót nem hagynál meg nekem. Azzal, hogy azt mondod, hogy helytelenül állítottam fel a szillogizmust, haladékot adsz nekem. A dologgal nem jársz el
átmenetileg. A dolog ugyanis ebben állt: ‘Nem maradhat fenn az egész állítás, ha
egy részét megsemmisítjük.’ Aki az egészet állította, szükségszerűen állította részét
is. ‘Egészként’ a mondatot, rész gyanánt a mondat, szubjektum vagy predikátum
terminusát kell venni. A művészet ezen szavát elhanyagolva alkalmazod a szavakat.
A művészetről beszélsz, te, aki engem elmarasztalsz, mivel a művészet szavait, a
szubjektumot és predikátumot alkalmazom, és leginkább azt utasítod vissza, hogy
azt mondtam, a szubjektum és predikátum összekapcsolásának igaz volta magában
az örökkévalóság Igazságában van elhelyezve. Amikor ezt tetted, nem tudtad, mit
utasítottál vissza.
Azt mondván ugyanis, hogy azon írásomban, amelynek cáfolatára vállalkoztál, miután a föntiekhez a következő mondatot csatoltad: ‘nem maradhat fenn az
egész állítás, ha egy részét megsemmisítjük;’ ‘és ez, amint Szent Ágoston mondja
A keresztény tanításról c. könyvében, az örökkévalóság Igazságában áll, aki Isten,’
az ‘ez’ névmást nem az én állításomhoz kapcsolod, ahhoz, ami a föntiekben hozzátartozik, hanem az egész előzőhöz, amit a mindenben gazdag Isten ajándékozott
műveletlenségemnek, amelyet a te írásod oly gyakran idéz. Ebben előhoztam az én
összekapcsolásomat, amely így szól: ‘Ahogyan midőn valaki azt mondja: Krisztus a
legfőbb szegletkő, nem veszi el Krisztust, sőt éppenséggel állítja Krisztust, úgy aki
azt mondja: a konszekrált kenyér az oltáron szentség, vagy Krisztus teste, nem ta94 Zsolt 142,2
95 Zsolt 58,6
96 Mt 7,21
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gadja, hogy a kenyér az oltáron van, állítja, hogy a kenyér az Úr asztalán van, amely
összekapcsolás bizonyítására figyelmeztetésül beiktattam: ‘nem maradhat fenn az
egész állítás, ha egy részét megsemmisítjük.’ Az sem igaz, midőn azt írtad, hogy
Szent Ágostonnak ama könyvében nem található, amit mondtam. Abban ugyanis
ekképpen találhatod, amit írtam: az összetett mondatok igazságát, amelyet nem az
emberek csinálnak, hanem az emberek fedezik fel, a dolgokban örökkévaló. Ezt
mondván, noha nem alkalmazta az én szavaimat, nem tehette meg, hogy ne mondja, amit mondtam: ‘ez magában feloldhatatlanul az örökkévalóság Igazságában áll,
aki maga Isten, mint amikor azt mondta: boldog a szolga, akit ura ébren talál, midőn megjön, nem tehette, hogy ne mondja: boldogtalan az a szolga, akit ura alva
talál, midőn megjön.’
Azt írod, felettébb csodálkozol tévedésemen vagy bolondságomon, midőn
egyedül én tartottam fontosnak, hogy igazmondásod felől ítélkezzem. Nem tudom, kit kell inkább bolondnak vagy tévelygőnek tartani, engem, aki se nem gondoltam, se nem írtam, amit nekem tulajdonítasz, vagy téged, aki hazug módon,
gyűlöletből azt tartod, hogy olyasmit írtam, amiről a legkevésbé sem győződtél
meg, hogy én írtam. Azt írod: ‘Az ősegyház hite egészítse ki, amiről fentebb oly
sokat tárgyaltam.’ Nem kellett volna az Egyház hitének nevezned, ami az őrültek
tévedése az Egyházban.
Midőn azt írtam: „Az állítás, amely legismertebb részeiből, a szubjektumból és
predikátumból áll, amely így hangzik: a kenyér és a bor, amelyet az oltárra tesznek,
csak szentségek, és amely azt mondja: a kenyér és a bor, amelyet az oltárra tesznek, konszekráció után csak Krisztus teste és vére,” te azt mondod, nem restelled
ugyanazt ismételni; ezért kell nekem is ismételnem, amit már kevéssel ezelőtt
mondtam: mindössze az első vélemény a tied, a második senkié, mondtam feljebb, és be is bizonyítottam világosabb okmányokkal. Mivel te is tagadod a testet és vért, és azt állítod, hogy az egész csak szentség, mi is állítjuk, hogy szentség, s mégis mindkettő igaz voltát valósággal valljuk. Hogy pedig a dialektika
szavait: affirmáció, predikátum, szubjektum stb. ekképpen igyekszel ehhez a
nagy dologhoz elegyíteni, úgy tűnik, semmi más miatt nem teszed, mint hogy
ez alkalommal megmutasd mennyire jártas vagy, azoknak, akik tapasztalatlanok a vitatkozásban. Ugyanis te magad is éppúgy ki tudod magad fejezni ezek
nélkül a főnevek nélkül, amelyek körül annyira erőlködsz, és mi is csak szent
tanúságokkal tudjuk cáfolni, azt, amit mondasz.
Én azt mondom: ki tudnám mutatni, milyen szégyentelenség ha rágalmazni
akar művelt embert a műveltség szavaival. Mennyire nem volt szégyenletes ismételni valamit –ha ugyan ismételtem–, ha nem viselném el szívesebben, amit bűnömül felrósz, semmint hogy az olvasóknál az unalom undorát előidézzem.
Azt illetőleg, hogy azt mondod, hogy az előbbi az én véleményem, az utóbbi
senkié, fentebb eleget tettem. Nem akartam hallgatni, hogy világos okmányokkal
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bizonyítod, amit eggyel sem akartál, amennyiben az értekezés világos voltát érinti.
Eléggé csodálatos, különösen a te műveltségedet tekintetbe véve, hogy nem vonakodsz azt írni, hogy tagadom a testet és a vért, midőn megengeded, hogy azt
mondom: a test és a vér szentsége. Miféle igazság tudna valakit meggyőzni arról,
hogy valaki tagadja a Fiút, aki megvallja az Atyát? Műveltségeddel ellentétben írsz,
midőn azt mondod, hogy az egészet szentségnek tartom, mivel sem a szentség önmagában, sem a csak önmagában nem jelöl semmit. Tény, hogy amennyiben van
szentség, semmiképpen nem lehetséges, hogy ne legyen az, aminek valami a szentsége, amit határozottan állítok Isten népe újjászületésének és táplálékának szentségéről Istenének teste és vére által. Hogy mit jelent a szentség definíciója, fenntartás nélkül azt Szent Ágoston írja elő: a láthatatlan kegyelem látható formája; majd
Faustus ellen: a testi szentségek nem egyebek, mint látható igék, szentek ugyan,
ám mégis változékonyak és időbeliek. Ha ezt figyelmesen megvizsgálod, nem fogja
elkerülni figyelmed, hogy nem lehet a szentségben az egészet elhelyezni.
Midőn azt mondod, hogy te és a te pártod mindkettőt igazságban vallja, úgy
tagadhatatlan hazugsággal írtad te magad, amint nem lehet letagadni, ha kitartasz a szentség meghatározásai mellett, amelyeket előadtam. Amint az Atyát sem
vallhatja valaki igazán, ha eltávolítja a Fiút, úgy azt sem állíthatja, hogy a hívek
tápláléka szentségének „dolga” (res), ha tagadja a szentséget. Arra kell figyelni,
hogy a szentség Ágoston szerint látható, időbeli, változékony valami. Krisztus teste
ugyanis, amelynek szentségéről azt mondod, hogy épp most jött létre az oltáron,
önmagának ellentmondva, nem fogod merészelni azt állítani minden őrület nélkül, hogy akár részeiben, akár teljességében alá van rendelve az időnek, vagy hogy
változékony.
Midőn azt írtam: „A Burgundi hozzálátott, hogy tagadja, hogy a kenyér és a
bor megmarad az Úr asztalán: ez egyáltalán nem tagadja, sőt éppenséggel állítja,
hogy a kenyér és a bor az Úr asztalán van.” Az Egyház tagjának nem kellett elszakadnia az Egyháztól. Az Egyház ugyanis szerte a világon azt vallja, hogy a kenyeret
és a bort azért teszik az oltárra, hogy megszenteljék, ám a konszekráció közben,
felfoghatatlan és kimondhatatlan módon a test és a vér szubsztanciájává változik.
A maga helyén, Annak szentségével, Akinek legszentebb testéről beszélünk, be
fogjuk mutatni, a különböző atyák különböző tanúságaiból, hogy így van s nem is
lehet másként. Nem tagadja, sőt állítja, hogy kenyér, ám a mennyből alászállott kenyér, amely életet ad a világnak. Az a kenyér, amelyet Ambrus és Ágoston egyazon
szóval „epiusios-nak”, azaz „supersubstantialis-nak” nevez, mivel Krisztus teste
minden teremtett szubsztanciánál nagyobb, minden teremtményt a legkiemelkedőbb méltósággal felülmúl, és a bor sem akármilyen, hanem az, amely felvidítja az
emberek szívét, ám nem mindenkiét, hanem csak Isten szolgáiét, amelytől megittasodik a lélek, és amely megtisztít a bűntől.
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Azt mondom: hogy azt írod, hogy Humbertus az Egyház tagja, aki inkább akart
tévedni a többséggel, minthogy az igazat gondolja kevesekkel, nagyon eltér véleményed azoktól, akik inkább akartak az Úrral maradni, aki az Igazság, mint a LXX
mondja, semmint többé nem járni az Úrral. Véleményed nagyon eltér Liberius
pápától, és a mindössze négy város püspökétől, akik, miután az ariánus dögvész
megrontotta az egész világot, a tengeren inneni püspökök közül egyedül találtattak
a katolikus hit vallóinak, és alkalmasnak arra, hogy kevesebbed magukkal Egyháznak, Krisztus tagjainak hívassanak.
Te azt mondod: ‘Vallja az Egyház, szerte a világon’
Én azt mondom. de az Egyházban a te őrültségedhez hasonlóan esztelenkednek az alkalmatlanok, akiket te nem vonakodsz az Egyház névvel illetni, a hiteles
írásokkal ellentétben, akik azt állítják, hogy az ember testi kinézetére teremtetett
Isten képmására. Ezekkel nem szabad egy véleményen lenni, még akkor sem, ha
senki sem tagadhatja, hogy sokaságuk végtelen, azokhoz képest, akik ebben a dologban helyesen vélekednek.
Ezért most rövid leszek, mivel föntebb eleget tettem.
Midőn azt mondod: a kenyeret és a bort azért teszik (az oltárra - R.Z.), hogy
megszenteljék, világít, mint a világosság a sötétségben, és nem fogadta be a sötétség: nem ügyeltél ugyanis arra, hogy mindaz, amit felszentelnek, szükségszerűen
valami jobbá mozdíttatik elő és azt egyáltalán nem veszi el a megsemmisülés.
Amit azonban a továbbiakban mondasz, hogy az az általad elfogadott Humbertus
megerősíti, hogy a kenyér megmarad az oltáron a konszekráció után, nem állítod
eléggé helyesen, hogy a mennyből alászállott kenyér, amelyről azt mondod, hogy
Ambrus és Ágoston epiousziosznak nevez. Ebben körültekintőbben kellett volna
eljárnod. Másutt sem ügyelsz eléggé arra, mit akarsz annál a Humbertus-nál védeni. Humbertus ugyanis ezt írta: Vallom, hogy a kenyér és a bor, amit az oltárra
tesznek, a konszekráció után nem csak szentség, hanem Krisztus valóságos teste
és vére is. Ez az ő mondása szükségszerűen eredményezi a mondatot, amely így
szól: a kenyér és a bor, amelyet az oltárra helyeznek, a konszekráció után nem csak
szentség, hanem Krisztus teste és vére is, amely szavakban senki sem feltételezheti,
hogy midőn Humbertus azt mondja, a ‘kenyér és a bor, amelyet az oltárra tesznek’
legalább is azt gondolta, hogy a mennyből alászállott kenyérre és borra gondol.
Amit ugyanis az oltárra helyeznek, azt szükségszerűen oda is viszik. A kenyeret és
a bort pedig, amit az oltárhoz visznek és az oltárra is tesznek, azt a szó eredeti értelmében mondjuk kenyérnek és bornak, s nem is volt a konszekráció előtt Krisztus
teste és vére, ami Krisztus teste és vére, s ezért legkevésbé sem nevezzük őket, hacsak nem átvitt értelemben kenyérnek és bornak. Az a különbség a mondat között,
amely azt mondja: ez a kenyér az én testem, és aközött, amely azt mondja: Krisztus
(vagy Krisztus teste) a mennyből alászállott kenyér, hogy ami annak alanya, ennek
állítmánya, ami annak állítmánya, ennek alanya. Sem pedig a kenyeret, ami annak
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állítmánya, amelyet a szó eredeti értelmében nevezünk kenyérnek, soha nem is
volt Krisztus teste a konszekráció előtt, Krisztus teste pedig soha nem volt, amiből elkezdett lenni (ezt átvitt értelemben mondom), vagyis mennyből alászállott
kenyér. Nem is lehetett egyetérteni azzal, hogy aki azt mondja: az érzéki kenyér,
amelyet az oltáron konszekrálunk, a konszekráció után Krisztus testévé lesz, azt
mondja: valóban kenyér van az oltáron, mivel Krisztus teste, amely az oltáron van,
a mennyből alászállott élő kenyér. Ezt föntebb kimerítettem.
Ha azt állítod, hogy az oltáron érzékelhető módon ott van Krisztus testének részecskéje, méghozzá azáltal, hogy a kenyér, amelyet az oltárra tettek volt, a szubjektum megsemmisülése által elvétetett, szükségszerűen arra kényszerülsz, hogy azt
állítsd, hogy Krisztus teste, bármekkora légyen, ha Krisztus teste, amely test valóban a mennyből alászállott kenyér, semmiféleképpen sem lehet sem megtörni, sem
megrágni. Ha ezt nem fogadod el, Pál apostol ellen jársz el, aki azt mondja, noha
Krisztust egykor test szerint ismertük, most már nem test szerint ismerjük; ezért
mondja Szent Ambrus a Gratianus ellen írt A Szentháromságról című könyvében:
aki ezt nem képes hallani, megkövezi Krisztust, és ha nekem akartok hinni, megsebzi Krisztust hűtlenségével, amely minden hegyes kőnél élesebb, noha Krisztus
már nem szenvedhet sebet. Az apostol ugyanis azt mondja: „noha Krisztust egykor
test szerint ismertük, már nem aszerint ismerjük” -mégis az ariánusok gonoszságával kövezik meg azt, aki a keresztények jámborságával áldoz. Midőn Szent Ambrus
ezeket mondja, kimutatja, hogy az apostol szavai valóban azt tartalmazzák, hogy
Krisztus testét nem lehet megsebezni. Ha ezt bármiféleképpen bizonyítjuk, vagyis,
hogy Krisztus testét, amely a halottak közül feltámadva már nem hal meg, nem
lehet megsebezni, -szükséges, hogy ezt a testről értsük, Krisztus ugyanis más halált
nem tapasztalt meg- minden szükségszerűen arra kényszerít bennünket, hogy azt
bizonyítsuk, hogy nem törjük kezünkkel, és nem őröljük meg fogunkkal Krisztus
testét. Akinek eltemetvén a sírba megadatott, hogy ne lásson romlást, sőt inkább
mint olyan állítassék helyre a halhatatlanságban, amely nem képes szenvedni semmiféle törést, semmiféle vágást, semmiféle fogyatkozást nem enged meg, semmilyen romlást Pál apostol szerint: ezért, ha nem akarnál büszkeséged által vezérelve
harciasan vitatkozni, kétségívül belátnád, hogy a katolikus igazság ellen írtad, hogy
az Úr asztalán nem marad meg a kenyér és a bor, amelyet az oltárhoz visznek és
az oltárra tesznek, amit nem átvitt értelemben, hanem a szó eredeti értelmében
neveznek kenyérnek és bornak. Ha ugyanis, amint tévesen állítod, hogy az oltáron
nincs más érzékileg, mint Krisztus testének és vérének részecskéje, amelyet, mármint a testet és a vért, átvitt értelemben kenyérnek és bornak kell nevezni, úgy az
semmiféle romlásnak nincs alárendelve. Ám, amit az oltárról, mind jók, mind gonoszok vesznek, kézzel töretik meg, a fogak őrlik meg, hogy a többiről hallgassak,
amiről nem tagadhatod, hogy a romláshoz tartoznak.
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Figyelemre méltó őrületed, hogy oly kitartóan vitatkozol, hogy ellentmondj
az igazságnak, hogy a Pó folyóba rohansz, míg, amint véled, engem a Mincius-ba
vetsz. Nem óvakodtál ugyanis ettől a szakadéktól, midőn azt mondtad: ‘Krisztus
teste minden teremtménynél nagyobb, és balkezes értelmezéssel figyelmetlenségedben Szent Ambrusnak tulajdonítod, mondván, hogy azért mondta, hogy Krisztus teste epiousziosz, azaz supersubstantialis (amely testről őrülten azt állítod,
hogy a kenyér megsemmisülése által van az oltáron), mivel Krisztus teste nagyobb
minden teremtett szubsztanciánál. Ugyanis még az összes műveletlen ember is
meg tudja ítélni, hogy a lélek teremtett is, szubsztancia is és a testnél is nagyobb.
Erről tanúskodik Szent Ágoston is, Az igaz vallásról írt könyvében, mondván: az
ember lelke, bárhol is légyen, és bármilyen is légyen, minden testnél jobb. –Majd a
Lélek halhatatlanságáról írt könyvében: nem látja át helyesen a dolgokat, aki nem
ismeri be, hogy minden testtel szemben bármely lelket előnyben kell részesíteni.
–Ugyanebben a könyvben (azt is mondja): senki sem fog annyira eltávolodni az
észtől, hogy ne lenne számára biztos, hogy a lélek jobb, mint a test. Ha tehát a lélek
minden emberben, aki nem lehet mentes a bűntől, nagyobb, mint a test, sokkal
inkább az istenemberben, aki alakját tekintve tökéletesebb az emberek fiainál, a
bűntől mentes, a holtak között szabad. Szent Ambrus és Szent Ágoston írásában
hozzáteszi az ‘epiouszion’ görög szót, ám távol álljon mindkettőtől, hogy úgy értelmezze, távol álljon minden hallgatótól, hogy jóváhagyja azt, ahogyan a te őrületed
védelmezi. Sokkal közelebb áll az igazsághoz, hogy akinek nem adatott meg, hogy
jobban értsen, hogy ekképpen értelmezze, hogy Krisztus testét epiousziosz, vagyis
supersubstantialis kenyérnek mondjuk: az ember két szubsztanciából áll: a lélekből és a testből, magasabb rendűből és alacsonyabb rendűből. A magasabb rendűt
Krisztus teste táplálja az örök életre a belső kenyérrel, lelki kenyérrel; az alacsonyabb rendűt az ideiglenes életre táplálja érzéki kenyérrel, amely a konszekráció
után mégis Krisztus teste és azért a hívőnek örök életére is válik. Így, mivel az
ember két szubsztanciából áll, testből és lélekből, úgy, aki a testet szubsztanciának
akarja nevezni, a lelket supersubstanciának nevezheti, s az érzéki kenyeret, amely
a testet táplálja szubsztanciális kenyérnek, a lelki kenyeret pedig, vagyis Krisztus
testét, amely a lelket táplálja, supersubstanciálisnak mondhatja.
Midőn azt írtam: „míg így mondja: a kenyér és a bor, amelyet az oltárra tesznek, a konszekráció után csak Krisztus valóságos teste és vére”, te azt mondod: „a
hazug száj gyilkol; ha tartanál ettől, nem illetnéd Isten szolgáját rágalommal, mivel
nem csatolta írásához azt, hogy ’csak’; mindaz, amit hazugságként hazugul állítasz,
szétszóródik, erejét veszíti, eltapossák.”
Én azt mondom, hogy sűrűbben ismételjem, amit mondtam, hogy az, amit
Humbertus veled együtt az igazság elleni és ellenem irányuló közönséges rágalom
által tesz, valamint a kevéssé járatos férfi észrevétele: én azt tapasztaltam, amint
fönt írtam, hogy ő mint Isten szolgája az igazság ellensége, amilyent még senki sem
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tapasztalhatott, az én elítélésemben minden keresztény irgalmasság és a felebaráti
szeretet nélkül járt el. Rágalmad bőségéből írod, hogy hazugul állítok valamit, nem
pedig az igazság szerint. Humbertus ugyanis ekképpen mondja írásában: ‘a kenyér
és a bor, amelyet az oltárra tesznek, csak szentség és nem Krisztus valóságos teste
és vére.’
Ezt én a következő mondatokra bontottam fel, nem hazugul, hanem mert azt
akartam, hogy minél világosabb legyen, amiben azonban semmilyen igazság sem
akadályozhatott: a kenyér és a bor, amelyet az oltárra tesznek, csak szentség és: a
kenyér és a bor, amelyet az oltárra tesznek, csak Krisztus valóságos teste és vére. Ebben a mondatban a „csak”-ot nem mint igehatározót használom, amint te a grammatika művészete ellen vétve ezt teszed, hanem mint határozószót, ami a „csak”,
mint az előző mondatban, mivel miután Humbertus ezt írja: „amely megpróbálja
azt állítani, hogy a kenyér és a bor, amelyet az oltárra helyeznek, csak szentség és
nem Krisztus valóságos teste és vére,” lehetővé tette számomra, hogy ezekre a mondatokra bontsam, amit mondott: a kenyér és a bor, amelyet az oltárra tesznek, csak
szentség, és: a kenyér és a bor, amelyet az oltárra tesznek, csak Krisztus valóságos
teste. Nehogy ily módon Humbertus szavainak és még kevéssé őrült hazugságának
szókapcsolata ezt megakadályozza. Elkezdte ugyanis állítani, hogy a konszekráció
után, az oltáron nem marad meg a kenyér és a bor érzékelhető szubjektuma, s
mégis így írt: „a kenyér és a bor, amelyet az oltárra helyeznek, csak szentség és nem
Krisztus valóságos teste és vére.” Ez az írás szükségszerűen a következő mondatokat hozza létre: a kenyér és a bor, amit az oltárra tesznek, a konszekráció után csak
szentség; valamint: a kenyér és a bor, amelyet az oltárra helyeznek, a konszekráció
után Krisztus valóságos teste és vére; továbbá: a kenyér és a bor, amelyet az oltárra tesznek, a konszekráció után csak Krisztus teste és vére; valamint. mindaz, aki
azt állítja, hogy a kenyér és a bor, amelyet az oltárhoz visznek, az oltárra tesznek,
konszekrációjuk által –amit azonban nem tesz lehetővé egyetlen megegyezés sem,
hogy mondjuk, hogy konszekrálni valamit, azt jelentse, hogy a megsemmisülés
által elvegyük, -elveszítse érzéki módon természetének sajátosságát, hogy az egyik
a másik által a konszekráció után, legkevésbé sem marad fenn természete sajátossága szerint az oltáron. Ennek állítását a három felsorolt mondat közül egyik sem
teszi lehetővé, mert vagy: a kenyér és a bor, amelyet az oltárra tesznek, csak szentség; vagy: a kenyér és a bor, amit az oltárra tesznek, a konszekráció után Krisztus
valóságos teste és vére, vagy megismételve a fentebbi állítást, amely hozzáfűzi a
„csak” határozószót: a kenyér és a bor, amelyet az oltárra tesznek, a konszekráció
után csak Krisztus valóságos teste és vére. Ezt kezdtem vizsgálni, és kimutattam,
hogy az a Humbertus ama írásában ellentmond saját magának.
Nem győzhettél meg azzal, hogy hazudtam, midőn Humbertus írásáról kimutattam, hogy erre a három mondatra vezethetők vissza, és valóban elhamarkodottan jártál el, nem akarva eléggé a helyeset elfogadni, midőn azt mondod: „mindazt,
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amit hazugságként hazugul állítasz, szétszóródik, erejét veszíti, eltapossák”: nem
én szedtem össze, valóban Humbertus írása tartalmazta ekképpen: „hogy a kenyér
és a bor, amelyet az oltárra tesznek, csak szentség és nem Krisztus teste és vére.”
Mindenki háromféleképpen vagy többféleképpen a következő mondatokat hozhatja létre imigyen: a kenyér és a bor, amit az oltárra tesznek, a konszekráció után
csak szentség; vagy a meghatározás nélkül, amit a ‘csak’-ban figyelhetünk meg: a
kenyér és a bor, amit az oltárra tesznek, a konszekráció után Krisztus valóságos
teste és vére, vagy pedig hozzátéve a meghatározást, amelyet a ‘csak’ céloz: a kenyér
és a bor, amelyet az oltárra tesznek, a konszekráció után csak Krisztus valóságos
teste és vére.
Így inkább magadnak kellett volna óvakodnod azon isteni mondástól: a hazug
száj megöli a lelket, semmint énrám vonatkoztatni: azt írtad ugyanis, hogy én hazug módon a hazugságból gyűjtöttem össze valamit.
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Midőn azt írtam: „Az oltár konszekrációja által a kenyér és a bor a vallás szentségei lesznek, nem azért, mintha megszűnnének azok lenni, amik voltak, hanem
hogy azok legyenek, amik voltak, és hogy mássá változzanak, amint Szent Ambrus
mondja A Szentlélekről című könyvében” –te azt mondod: „Ó, őrült lélek, ó, szégyentelenül hazudozó ember, ó, büntetésre méltó vakmerőség! Ambrust mered
tanúnak hívni, hogy az oltár kenyere és bora nem szűnik meg az lenni, ami volt,
hanem mássá változik, ami nem volt. Ha átlapozod mindazokat a könyveket,
amit Ambrus a szentségekről és másról írt, és amelyeket az Egyház manapság
használ, nem fogsz találni ilyesmit, amit Ambrus írt, vagy magyarázott volna.
Ha mondott volna ilyesmit, azzal sokat ártott volna dicső hírnevének, ellentmondásba került volna önmagával, a hihetetlent hihetővé tette volna, ki az a
beszámítható ugyanis, aki azt állítaná, hogy valami átváltozik valami mássá, és
ugyanakkor nem szűnik meg az lenni, ami volt?”
Erre én azt válaszolom, amit Szent Ágoston mondott valakinek, ha úgy találtad, hogy ezzel a mocskolással meg lehet vesztegetni, úgy tűnik, vásároltad ezeket
a javakat, amelyeket oly könnyedséggel zúdítasz rám. Őrült lelket tulajdonítasz nekem, és a hazudozás szégyentelenségét, és azzal vádolsz, hogy egybefonódom a
vakmerőséggel. Én a te mocskolódásoddal szemben nem csekélyebb dolgot, mint
boldogságot várok attól, akinek minden ítélet átadatott. Tudom, hogy azt mondta:
boldogok lesztek, ha az emberek minden rosszat hazudoznak rátok miattam. Én
annak a kedvében járok, aki ezt azoknak ígérte, akik őt szeretik, ő aki az Igazság,
mindazoknak, akik szeretik az igazságot. Akik ezt esetleg olvassák, azok előtt nyilvánosságra hozom, hogy nem hazudhatott az igazság lelke, midőn azt mondta: te
pap vagy Melkizedek rendje szerint, ami annyit jelent, mint annak a Melkizedeknek
a rendje szerint papnak lenni, aki valóban kenyeret és bort mutat be áldozatul. Ez
minden kétség nélkül megszűnne lenni Krisztus Urunk, ha az oltár áldozata elveszítené a kenyér és a bor szubjektumát. Valóban azt írtam, hogy a konszekráció
által, amit senki sem értelmezhet ekképpen: a szubjektum megsemmisülése által
lesz a kenyér és a bor az Egyház áldozatában a vallás szentségévé, nem hogy megszűnjenek azok lenni, amik voltak, hanem hogy azok legyenek, amik voltak (hisz
másként nem lehetne őket konszekrálni) és, hogy mássá változzanak. Ebben Szent
Ambrust legkevésbé sem őrültségemben, legkevésbé szégyenletes hazugságomban, legkevésbé sem a vakmerőséggel egybefonódva, hanem nagyon is jogosan
idézem, távol minden jogtalanságtól. Azt mondod, hogy mindabból, amit Ambrus
írt, és most is használatos az Egyházban, semmit sem találhattam. Isten irgalmasságából megmutatom mindazoknak, akiket nem vakított el a vita füstje, és akik
tüzetesen olvasnak, hogy abban az egy könyvben, amelynek a címe: A szentségekről, amely neked is kezedben volt, mindez épp elégséges módon megtalálható.
Először is meg kell állapítani, hogy Szent Ambrus azon könyvében úgy vélekedik,
hogy szubjektumát tekintve nem hiányzik az Úr oltáráról a kenyér (ám nem az,
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amely a mennyből szállott alá, amellyel átvitt értelemben jelöljük Krisztus testét),
amelyről te szofisztikus módon állítod, hogy megsemmisül, –a szofistákra jellemző
ugyanis az a ferdeség, hogy cáfolják, amit nem szándékozott valaki mondani, mivel
ugyanannak ugyanazon ellentmondásáról van szó, épp úgy, mint a kettő megegyezéséről–, hanem a kenyérről, amely a pékségből jön, akár a közönséges asztalra,
akár az Úr asztalára, amelyet eredeti értelemben nevezünk kenyérnek, nem pedig
átvitt értelemben, és nem arról a borról, amely megvidámítja az ember szívét, amit
Krisztus véréről mondunk átvitt értelemben, hanem arról a borról, amelyet nem
átvitt értelemben nevezünk bornak, amelyet a sajtóban készítenek, akár a közönséges kehely, akár az Úr kelyhe számára. Ha ez így van, Szent Ambrus szerint, úgy
érvényes lesz egyiknek a másikká változására is, hogy az legyen , ami, és mássá változzon: nem mondjuk ugyanis megfelelő átváltozás nélkül, hogy az oltár kenyere
Krisztus teste lett.
Először is, letéve a gőgös nyakasságot, figyeld meg mily nyilvánvalóan állítja
Szent Ambrus, hogy a kenyér és a bor a konszekráció után faja szerint fennmarad
(fajának pedig maga az ő szubjektuma szerint mondom a kenyeret és a bort, nem
pedig színük vagy más járulékos tulajdonságuk szerint), midőn hasonlatként előrebocsátotta Námán történetét, aki megvetette a Jordán vizét: most arra ügyeljünk,
nehogy esetleg valaki látván a láthatót –mert a láthatatlant nem fogadhatja be az
emberi szem–, azt mondja, lenézvén netán a láthatót, mint Námán a Jordán vizét:
„Hát ezt készítette Isten az ő egyetlenjének, az ő Egyházának?” Nem lehet tagadni,
hogy midőn Szent Ambrus ezt mondja, azoknak beszél, akik közösségben vannak
az Úr asztalával (communicant - áldoznak), mit látnak, azt kénytelenek vagyunk
megmondani. Ebben önmagadat veted el és nem ügyelsz eléggé: azt mondod, hogy
a konszekráció után a test egy részecskéje érzékelhető módon van az oltáron, és
arra mondod, hogy láthatatlan, amit semmiféleképpen sem lett volna szabad. Azt
mondottad ugyanis, hogy Krisztus testének ezen részecskéjét a kenyér színe eltakarja, amit mondván nem állíthattad, hogy láthatatlan, mert ha a te arcod az etióp
színébe öltözködik, ahhoz, hogy ez a szín lássék, szükségképpen látni kell a te arcodat is. Nem mondhatod tehát, hogy akik áldozni mennek az Úr asztalához, látják,
hogy az oltáron ott van Krisztus testének részecskéje, mivel te azt mondod, hogy
az láthatatlan. Engedjük meg mégis, hogy azt mondjad, hogy érzékelhető módon
lehet látni Krisztus testét, amelyről te azt képzeled, hogy az oltáron van. Akkor sem
szabad semmiféleképpen azt gondolni, hogy Szent Ambrus félre tudná vezetni a
híveket, hogy lebecsüljék Krisztus testét, amint Námán a Jordán vizét. Megmarad
tehát, amit Ambrus mond: ‘nehogy valaki látván a láthatót’, ‘Szent Ambrus, látván
a kenyeret és a bort’, azt mondom, azok szubjektumát, nem pedig amit te írásodban valahol őrjöngve mondasz, hogy abban az értelemben akarta venni, ami az ő
szubjektumukban járulék. Nem lehet a dolog ellen, vagy Krisztus méltósága ellen,
ha a hívő, aki áldozni akar az Úr asztalánál, az oltáron látja a kenyeret és a bort,
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noha már nem mint táplálékot, hanem mint a vallás szentségeit is, és ezáltal Krisztus testét és vérét. Ezért mondja Szent Ágoston: a szikla Krisztus jele, a valóságos
Krisztus a test és az Ige. Ezekről azt gondolja, amit a Jordánról gondolt Námán,
amíg csak így gondolkodva nem mond ellent, hanem azt kívánja, hogy kioktassák.
Ezért mondja ugyanezen Szent Ágoston: bárkinek az eszében megfordulhat ez a
gondolat: tudjuk, hogy az Úr honnan vette a testet: Szűz Máriától; a gyermek szopott, növekedett és eljutott az ifjúkorra. A zsidók fára feszítették, a fáról levették,
harmadnapra feltámadt, amely napon akart, fölment a mennybe, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, ott ül az Atya jobbján. Tehát mily módon lehet kenyér a teste
és a kehely, vagy ami a kehelyben van, az ő vére?
Nem kevésbé meg kell állapítani, hogy Szent Ambrus ugyanazon A szentségekről írt első könyvében folytatásként mit mond, hogy elhagyjam, hogyan jut
el folyamatos tárgyalással az újjászületés szentségétől a szent táplálék szentségének tárgyalásához, kimutatva, hogy a kettőt mindenben össze lehet hasonlítani,
mert valóban, amit az egyikben megengedsz, azt megengedted a másikban: ha a
hívek újjászületésénél a víz a konszekráció által azzá lesz, ami nem volt, vagyis
lelki fürdővé, nem hogy megszűnjön víz lenni, hanem hogy a víz megmaradjon,
és mássá változzon, olyan fürdővé, amilyen nem volt –ezért mondja a pap az újjászületés szentségénél: hogy a természetes tisztuláson túl, amit a test tisztulásakor
tehet, a lélek tisztulásánál is hatékony legyen. –Ezt nem lehetne állítanod, hacsak
nem szűnnél meg gőgből vagy irigységből, vagy dühöngő, kötekedő kedvedben
azt állítani, hogy a kenyér az oltáron a konszekráció révén átváltozva Krisztus
testévé, legkevésbé sem marad fenn természete sajátossága szerint. Ezért mondja
Szent Ágoston Az egyetlen keresztségről című könyvében: aki az igazságot megveti, azon szokás követésére vetemedik, hogy vagy irigy és rosszindulatú azokkal a
testvérekkel szemben, akiknek az igazság kinyilatkoztatik, vagy nem ismeri Istent,
akinek sugalmazása az Egyházat vezeti. Szintén ugyanezen könyvében: az igazság
kinyilatkoztatása által, a tévedés eltűnik az igazság elől, mivel Péter is, aki előzőleg gyakorolta a körülmetélést, engedett Pálnak, aki prédikált. –Az Isten városáról
című művében pedig: íme Porphyriosz jobban vélekedett, mint Platón, íme látta,
amit amaz nem látott meg, és noha ilyen nagy és kiváló mestere volt, nem kerülte a
helyesbítést, hanem az igazságot előnyben részesítette az emberrel szemben.
Figyeld hát meg, mily félreérthetetlenül vélekedik Szent Ambrus arról, hogy a
konszekráció által a kenyér és a bor sajátossága legkevésbé sem vétetik el, midőn
megállapítja, hogy az Egyház szentségei régebbiek, mint a zsinagógáé. Azt mondja: A zsinagóga Mózes törvényétől veszi kezdetét, Ábrahám azonban sokkal előbb
volt, akihez midőn legyőzte ellenségeit, midőn birtokába vette győzelmét, oda sietett Melkizedek és bemutatta amit ez tisztelettel átvett. –Azt mondja: Nem Ábrahám mutatta be, hanem Melkizedek.
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Nem fogod tagadni, hacsak műveltségedhez nem illő őrülettel, hogy Melkizedek
mutatta be és Ábrahám vette át tisztelettel a kenyeret és a bort. S hogy ezt ne tagadd,
lásd, mit fűz hozzá a következő értekezésben: tehát isteni ajándék a szentség, amelyet
magadhoz veszel, amelyet az hoz áldozatul, aki megáldotta Ábrahám hitét. Itt, amint
nem tagadhatod, hogy a későbbi Egyház népe a kenyeret és a bort veszi magához, a
kenyeret és a bort mondom, amelyről Szent Ágoston Faustus ellen mondja, hogy a
vallás szentségévé lett, ami étel és táplálék volt, hacsak nem állítod előbb, hogy az, amit
bemutatott az, aki megáldotta Ábrahám hitét Krisztus érzékelhető teste és vére volt,
nem pedig kenyér és bor. Ha valakit ebben szofista módon ki akarsz játszani, amint
tűnik, midőn azt mondod: ‘mi mindkettőt valljuk, a szentséget is, és Krisztus testét
is’, mivel amennyiben nem marad meg a kenyér és a bor előző lényegében –hogy a te
szavaiddal éljek– mégis, amint mondod, a konszekráció után az oltáron van Krisztus
teste és vére, és ez a test a kenyér megsemmisülése és saját létrejövése által lett, amint
mondod, annak teste szentségévé, aki a mennyekben az Atya jobbján ül. –Ügyelj,
nehogy joggal lehessen rád vonatkoztatni ama evangéliumi mondást: ha a benned
lévő világosság sötétség, mekkora maga a sötétség? Nem tagadja, sőt nyilvánosságra
hozza Szent Ambrus, hogy a keresztény nép azt veszi magához az oltárról, amiről áll,
hogy Melkizedek bemutatta Ábrahámnak, már pedig áll, hogy Melkizedek kenyeret
és bort mutatott be, és legkevésbé sem mutathatta be Krisztus testét és vérét, mivel
az isteni Bölcsesség még nem alkotta meg magának érzéki módon a Szűz méhében.
Tehát áll, hogy a keresztény nép az oltárról érzéki módon kenyeret és bort vesz magához, hacsak nem akarod meghazudtolni, amit Szent Ambrus következtetésképp
mond: ‘tehát az isteni ajándék szentsége, amit magadhoz veszel, amit az mutatott be,
aki megáldotta Ábrahám hitét.’
Hasonlóképpen, midőn azt mondod, hogy a hívők azt a testet veszik, amely
még csak most lesz a keletkezés által, s azt állítod, hogy test részecskéje, nem pedig
az egész Krisztus, mivel lehetetlennek tűnik, hogy oly mértékben bolondozz, hogy
úgy tartsd, hogy Krisztus egész teste most jöhessen létre szubjektuma keletkezése
által. Ha tehát Krisztus testének részecskéjéről ezt állítod, nem csak maga az Igazság vet el, mivel Krisztus testét nem lehet vagdalni, és lehetetlen, hogy testének egy
részecskéje most jöjjön létre a szubjektum keletkezése által, noha Krisztus testéről
legkevésbé sem engeded meg, hanem Szent Ambrus tekintélye is, midőn a Zsidókhoz írt levélben (sic!) ezt mondja: Egy az Egyház áldozata, nem sok. Hogyhogy
egy, és nem sok? Mivel Krisztus egyszer áldozta fel magát, az Egyház áldozata pedig Krisztus áldozatának példája (exemplum). Ezért az Egyháznak ezen áldozata
mindenkor ugyanaz. Mindenkor ugyanaz, mert egyébként, mivel sok helyen mutatják be az áldozatot, sok Krisztus lenne. Ám semmi esetre sem, hanem csak mindenütt csak egy Krisztus van, aki itt is, ott is teljes egészében van. Amint ugyanis,
amit mindenütt bemutatnak, az egy test, és nem sok, így az áldozat és a főpap is
egy, aki megtisztulásunkra bemutatja az áldozatot. Ugyanezt az áldozatot mutatjuk
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be most is. Nem más áldozatot, hanem egy és ugyanazon áldozatot mutatjuk be,
sőt, inkább az áldozatra való emlékezést végezzük.
Szent Ágoston is elutasítja (állításodat –R.Z.), amikor azt mondja azokról,
akik az Úr asztalánál áldoznak (communicantibus - „közösségre lépnek”): amikor esszük, nem daraboljuk: részeiben esszük a szentségben, és osztatlan marad a
mennyben, osztatlan marad szívedben.
Ugyanígy, midőn azt mondod, hogy a test a szubjektum keletkezése által jön
létre az oltáron, és hogy ez a test a test szentsége, amely a mennyben ül az Atya
jobbján, úgy őrültség volt azt a testet, amely csak most kezd létezni a szubjektum
keletkezése által, Krisztus testének mondani, amely annyi éve, amennyivel ez előtt
van, se nem növekszik, se nem gyarapodik, de a halál által sem romlik meg.
Nem kevésbé állítja Szent Ambrus ugyanabban A szentségekről című művében, hogy a konszekráció után megmarad az oltáron a kenyér és a bor szubjektuma, amely (kenyér és bor) átváltozott Krisztus testévé és vérévé, midőn azt mondja:
Láttad az oltárra helyezett szentségeket és megcsodáltad magát a teremtményt; a
teremtmény mégis a megszokott: ismert. Midőn azt mondta: ‘láttad az oltárra helyezett szentségeket’ ezt nem fogod tudni elferdíteni, mivel ezt a konszekráció után
mondta. Az áldozók ugyanis csak a konszekráció után járulnak az Úr asztalához,
így mindenki előtt világos, hogy senki sem fogja a kenyeret és a bort szentségnek
nevezni, csakis a konszekráció után. Úgyszintén nem fogsz tudni meggyőzni arról,
hogy akik odajárulnak, testi szemükkel látják a test és vér részecskéjét, különösen
te, aki azt állítod, hogy ami a konszekráció után van az oltáron, az láthatatlan, szellemi és lelki. Hátra marad tehát, hogy midőn azt mondta Szent Ambrus: ‘láttad az
oltárra helyezett szentségeket’, ezt úgy értette, hogy láttad a kenyér és a bor oltárra
helyezett szubjektumát. Úgyszintén, midőn azt mondja: ‘magát a teremtést csodáltad’, senkit, vagy csak a bolondot tudod meggyőzni, hogy úgy kell venni, mintha
Szent Ambrus azt mondta volna: ‘megcsodáltad Krisztus testének és vérének részecskéjét,’ amit szerinted egyáltalán nem látott, aki azt állítod, hogy a test és a vér
érzékelhető módon az oltáron van, de mégis láthatatlanul.
Midőn pedig azt mondja, megcsodáltad a teremtményt, azt annak jelzéseként
kell venned, amivel kapcsolatban azt mondod, hogy csodálkozott Námán, midőn
Elizeus megparancsolta, hogy merüljön alá a Jordánban. Erre kényszerít a ‘mégis’ kötőszócska, amelyet következetesen hozzáfűz, mondván: ‘a teremtmény mégis
megszokott és ismert’. Nehogy azonban úgy tűnjön, mintha lenézné a kenyér és a
bor teremtményét, midőn azt mondta: ‘magát a teremtményt csodáltad meg’, hozzáfűzte: ‘ a teremtmény pedig megszokott és ismert’. Ugyancsak ebben, A szentségekről szóló könyvében ezt is megtalálhatod: ‘bemutatjuk neked a szeplőtelen
áldozatot, a vérnélküli áldozatot, ezt a szent kenyeret.’ Nem állíthatod, hogy Szent
Ambrus ezekben a szavakban eltér attól, amit máshol mondott. Aki ugyanis azt
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mondta: ‘magát a teremtményt csodáltad meg’, ő azt mondja ‘ezt a kenyeret’, amit
nem szabad úgy értelmezni: Krisztus testének ezt a részecskéjét, amit maga Ambrus nem tesz lehetővé a Zsidókhoz írt levélben.97 Ezért feljebb idéztem azt a helyet,
ahol azt mondja, hogy az Egyház nem más áldozatot mutat be, mint Krisztus áldozatát. Krisztus pedig nem az ő testének részecskéjét mutatta be, hanem egész testét, mint jó illatú áldozatot. Ezért Ambrus ugyanazon a helyen ezt mondja: amint
ugyanis amit mindenütt bemutatnak, egy test és nem sok, úgy egy az áldozat is.
Az tehát, hogy hozzátette az ‘ezt’ névmást, mint ahogyan Pál apostol is, midőn azt
mondja: „ezt a kenyeret”, az a nem szent kenyér a nem konszekrált kenyér, a közönséges kenyér megkülönböztetését szolgálja, nem pedig hogy neked előírja, hogy a
kenyér matériája elvétetett a szubjektum megsemmisülése által, és lehetővé tegye
Krisztus teste részecskéje szubjektumának létrejövését, amelyről azt mondta, hogy
másutt van, és mindenütt bemutatják.
Ehhez hozzá kell tenni amit ugyanazon Zsidókhoz írt levélben98 állít mondván: ebben a testben és vérben az emberi lélek semmi vérzőt, semmi romlandót
nem fogad magába, hanem, csak az üdvözítő és éltető szubsztanciát a kenyérben
és a borban. Azt akarja, hogy ezeket a szavakat félreérthetetlenül Krisztus testére
vonatkoztassuk: ‘üdvözítő és éltető szubsztanciát’, majd amit a következőkben hozzáad: ‘a kenyérben és a borban’ azt akarja félreérthetetlenül mondani, hogy érzéki kenyeret és bort értsünk, nem pedig, amint te akarnád, akcidenseket, amelyek
szubjektumukban voltak. Ha ugyanis azt értette volna, sőt ha veled együtt helytelenül állította volna, hogy úgy kell érteni a mondottakat, hogy ami a konszekráció
után az oltáron van kenyér és bor, az a test részecskéje, Krisztus testéé, amelyet
átvitt értelemben mennyből alászállott kenyérnek neveznek, és a bor Krisztus vére,
amelyet átvitt értelemben neveznek annak a bornak, amely felvidítja az ember szívét, úgy nem fűzné hozzá következetesen: ‘a kenyérben és a borban’, mert ha így
értette volna, amit mondott: ‘üdvözítő életadó szubsztancia a kenyérben és a borban’, az csak annyit tett volna, mintha azt mondaná: üdvözítő, életadó szubsztancia
az üdvözítő szubsztanciában.
Azt akarja, hogy ezeket a szavakat félreérthetetlenül Krisztus testére vonatkoztassuk: ‘üdvözítő és éltető szubsztanciát’, majd amit a következőben hozzáad: ‘a
kenyérben és a borban’, azt akarja, hogy félreérthetetlenül érzéki kenyeret és bort
értsünk, nem pedig, amint te akarnád, akcidenseket, amelyek szubjektumukban
voltak. Ha ugyanis azt értette volna, sőt ha veled együtt helytelenül állította volna,
hogy úgy kell érteni, amit mondanak, hogy ami a konszekráció után az oltáron van
kenyér és bor a test részecskéje, Krisztus testéé, amelyet átvitt értelemben mennyből alászállott kenyérnek neveznek, és a bor Krisztus vére, amelyet átvitt értelemben neveznek annak a bornak, amely felvidítja az ember szívét, nem fűzné hozzá
97 ld. feljebb
98 l. előbbi lábjegyzet
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következetesen, ‘a kenyérben és a borban’, mert ha így értette volna, amit mondott:
‘üdvözítő, életadó szubsztancia a kenyérben és a borban’, az csak annyit tett volna,
mintha azt mondaná: üdvözítő életadó szubsztancia az üdvözítő és életadó szubsztanciában.
Ugyanebben A szentségekről szóló kötetben Szent Ambrus azt mondja annak,
aki a szentségekhez járul: ’testi szemeddel láttad, ami testi, de ami szentség, azt
szíved szemével nem láthattad.’ Találj ki, amit akarsz, nem fogod tudni elnyomni
az igazat. Szent Ambrus előrebocsátotta: az oltárhoz kell jönnöd, látnod kell, amit
előbb nem láttál. És nehogy elferdítsd, mintha már nem látná az oltáron a kenyér és
a bor érzéki szubjektumát, azt mondja Szent Ambrus: láttad, s a továbbiakban: ami
testi a testi szemmel, ám ami szentségi, azt lelki szemmel nem láthattad. Mintha azt
mondaná: „Amit mondtam: ‘látni fogod, amit nem láttál’, ne ferdítsd el, hogy úgy
vélekedj, hogy azt mondtam, hogy a konszekráció után nem marad fenn a kenyér
és a bor szubjektuma, amelyet előzőleg láttál. Midőn azt mondtam, ‘látni fogod,
amit előzőleg nem láttál’ a szív szemére, a hit szemére utaltalak. Ami ugyanis testi
volt, testi szemmel láttad, vagyis amit az oltár konszekrációja nem vesz el, hanem
szentséggé tesz, vagyis a kenyér és a bor érzéki szubjektuma, ami pedig szentségi,
azt nem láthattad szíved szemével, hacsak nem világosíttattál meg.” Ambrus számára érvényes, hogy mást lát az oltáron a test, és mást a szív szeme. S nem is lenne
mit látnod az oltáron szíved szemével, sem testi szemeddel –kiváltképpen neked,
aki azt állítod, hogy ami az oltáron van, az a konszekráció után láthatatlan– hacsak
nem a kenyér és a bor érzéki szubjektuma.
Szent Ambrus értelmében kénytelen vagy nem tagadni, hogy más az, ami a
szentségeké (res sacramenti), és mások a szentségek (sacramenta). Hogy mit vesz
szentségnek Szent Ambrus, azt nem hallgatja el ugyanezen könyvben A szentségekről, midőn azt mondja: be akarjuk bizonyítani, hogy az Egyház szentségei
régebbiek, mint a zsinagógáé. –Következésképpen azt mondja: Ábrahám sokkal
előbb volt, mint a zsinagóga. Ábrahámnak azt mutatta be Melkizedek, amit Ábrahám tisztelettel fogadott. Így szükségszerűen el kell fogadnod, hogy Melkizedek
kenyeret és bort mutatott be, és hogy Szent Ambrus úgy akarta venni, hogy ezek az
Egyház oltárának szentségei. És nehogy szíved szerint kiköltsd, hogy szíved szerint
mást tarts szentségnek, halljad mit mond a következőkben: nem Ábrahámnál volt
a kenyér és a bor, hanem Melkizedeknél, tehát Melkizedek volt a szentségek szerzője. Hogy mik a szentségek, azt ott mutatja meg Szent Ambrus, ahol azt mondja:
’a konszekráció előtt mást nevezünk színnek (species), a konszekráció után testnek
jelöljük, és ami a kenyér, az Krisztus teste.’ –Valamint a következő: ’hogy feleljek
neked, az oltár kenyere a konszekráció előtt nem volt Krisztus teste, a konszekráció
után azt mondom, hogy már Krisztus teste,’ valamint amit félreérthetetlenül mond
a Zsidóknak írt levélben, ahol az oltáriszentségről tárgyalva így következtet: ’hanem üdvösségszerző éltető szubsztancia a kenyérben és a borban.’
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Nem kevésbé Szent Ágoston Faustus ellen úgy nyilatkozik, hogy a kenyeret és
a bort szentségnek akarja venni, mondván a kenyér és a kehely nem akármilyen,
hanem biztos konszekráció által lesz számunkra misztikus. Születik. Ki kell tartanunk Szent Ágoston szavai mellett, amelyeket ekképpen mond: ‘lesz számunkra,
nem születik’, mily nyilvánvalóan ellenkezik Lanfrannus őrületével. Lanfrannus
azt írja, hogy a test, amely most keletkezett az oltáron Krisztus testének szentsége,
aki a mennyben van. A testre, amely az oltáron keletkezett, azt mondja, mennyből
alászállott kenyérnek kell nevezni, helyesen, de átvitt értelemben. Ágoston azt írja,
hogy a kenyér, amelyet nem átvitt értelemben, hanem a szó eredeti értelmében kell
kenyérnek nevezni, nem születik, hanem biztos konszekráció által lesz számunkra
misztikus, és szentség, Krisztus teste pedig semmiféle konszekráció által nem lesz,
hanem valóban, mint a mennyből alászállott kenyér született nekünk. Ezért, ami
nem így lesz, noha táplálék és étel, nem a vallás szentsége.

—
Arról sem hallgat Ágoston mit állít a szentségekről, amikor Az újonnan megkeresztelteknek írt könyvében azt mondja: azt vedd a kenyérben, ami a kereszten
függött, azt idd a kehelyből, ami oldalából folyt, majd pedig: amit az oltáron láttok
kenyér és kehely, s amiről szemetek is hírt ad; amit pedig a hit követel, hogy állítsátok, hogy a kenyér Krisztus teste, a bor pedig vére, továbbá: ezekben (a dolgokban)
ajánlotta nekünk az Úr az ő testét és vérét, ami a sokat egységre hozza.
Szent Ambrus ekképpen zárja, amit mondott: ‘ami pedig a szentségé (res
sacramenti), azt nem láthattad a szív szemével’: ‘akiről úgy tűnt, hogy szíved elvakult, elkezdted látni a szentségek világosságát.’ Nem kevésbé egy másik A szentségekről mondott beszédében, félreérthetetlenül nyilatkozik, hogy az Egyház oltárának szentségeit nem úgy kell venni, mint ahogyan te saját elképzelésed szerint a
test és a vér részecskéjének mondod, és arra sem ügyelsz, hogy a kenyér és a bor,
amelyet Melkizedek mutathatott be, semmiféleképpen nem lehetett átvitt értelemben, mivel nem alkotta még meg magának az örök alkotó a szűz méhében, és ezer
év után sem alkotta meg, hanem kenyeret és bort mutatott be, ami a szó eredeti
értelmében kenyér és bor, amelyet a levitikus papságnál régebbi pap, Melkizedek
mutatott be Ábrahámnak, majd újból nem átvitt, hanem eredeti nevén ismételve
mondja: kinél volt a kenyér és a bor? Nem Ábrahámnál. Hanem kinél volt a kenyér
és a bor? Melkizedeknél volt a kenyér és a bor. Az irgalmas Istenség által az őrült
számára is világosnak kell lennie, hogy Ambrus szerint Melkizedek nem átvitt
értelemben vett kenyeret és bort mutatott be Ábrahámnak, hanem a szó eredeti
értelmében, és Ábrahám érzéki kenyeret és bort vett át tisztelettel. Bármennyire elferdíted szívedet, azokét nem tudod elferdíteni, akik szeretik az igazságot, és kitartanak amellett, hogy az isteni bölcsesség akkor még nem alkotott magának testet
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és vért a szűz méhében, és következésképpen ezek részecskéjét sem mutathatta be
Melkizedek Ábrahámnak.
Ha azt mondod, hogy ezt megengeded harciasan kitartasz abban, hogy hazug
módon állítsad rögeszmédet, miszerint a test a testnek a szentsége, a vérnek pedig
a vér, úgy ezt maga Szent Ambrus megcáfolja, mondván: Melkizedek lett a szentségek szerzője, és nehogy, midőn azt mondja, Melkizedek a szentségek szerzője, te
valamit megkísérelj elferdíteni annak érdekében, hogy Melkizedek minél kevésbé
tűnjön az oltáriszentség szerzőjének, hogy minél kevésbé kelljen az Egyház áldozatában érzéki módon érteni a kenyeret és a bort, –a következőkben azt mondja:
értsd meg, hogy a szentségek– és hozzáteszi: ezek, amelyeket magadhoz veszel,
régebbiek, mint a zsinagóga szentségei. Ezért, ha valóban igaz volna, hogy az átváltoztatás után egyáltalán nem marad fenn a kenyér és a bor szubjektuma amint
mondod, átvitt értelemben kell kenyérnek és bornak nevezni, hanem ami a kenyér
és bor szubjektumában volt, a te őrületed szerint, és valóban állna, hogy a hívők
az oltárról csak Krisztus testének és vérének érzékelhető részecskéjét veszik, amit
azonban a te rögeszméd szerint, amint mondod, átvitt értelemben kell kenyérnek
és bornak nevezni, akkor az is állna, hogy Szent Ambrus semmiféleképpen sem
mondhatta volna, hogy az ilyen szentségek megelőzik a zsinagóga szentségeit.
Melkizedek semmiféleképpen sem mutathatta volna be érzékileg Ábrahámnak
ezeket, ha nem léteztek volna annyival előbb. Ezen szentségeknek, melyeket őrületed szerint a hívek érzékileg vesznek, nem lehetett volna Melkizedek a szerzője,
amit Ábrahám tisztelettel átvett. Ezért állítja Szent Ambrus, hogy Melkizedek volt
a szerzője, és hogy a hívek a paptól nem más szentséget vesznek, mint amelyekre
áll, hogy régebbiek, mint a zsinagógáé. Ezért így fejezi be az Írás szerzője: tehát
kenyeret és bort mutatott be Melkizedek. És a továbbiakban, hogy ennek a dolognak megvitatására sarkallja hallgatóját, így folytatja: talán azt mondanád: „Az én
kenyerem közönséges.” Mivel az Úr asztalának áldozóiról van szó, és nem szokás
áldozni, csak az Úr asztala kenyerének és borának konszekrációja után, fel kell
figyelni, midőn azt mondja, ‘az én kenyerem közönséges,’ s azt a már konszekrált
kenyérre kell érteni, amely kenyeret nem átvitt, hanem eredeti értelemben kell
mondani, mert semmi sem kevésbé nemközönséges az emberiség körében, mind
részét, mind egészét tekintve, mint Krisztus teste, amelynek részecskéjéről azt állítod, hogy az oltáron van. Azt is meg kell jegyezni, hogy Szent Ambrus nem helyesbítette, amit az ellenfél mondott ‘az én kenyerem’, mintha azt mondta volna, amiről
azt mondod: ‘az én kenyerem’, nem ‘az én kenyerem’, hanem, ami úgy látszik, noha
legkevésbé sem kenyér, azt kellett volna mondania: nem utasítva vissza ezt az ellenvetést, annak részét megengedi. Ám legyen. Harciasan küzdesz, hogy amikor
azt mondja ‘az én kenyerem’, nem mondhatta nem megfelelő módon, mielőtt az
oltárra viszik és konszekrálják, amivel elferdíted, amit Szent Ambrus az ellenvetés
után következetesen hozzátesz, nehogy valakiről azt hidd, hogy olyan valakit akar
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megcáfolni, aki a már konszekrált kenyérre vonatkoztatná, nem ezt fogod találni:
azt mondja, vegyük hozzá, hogyan lehet az, ami kenyér, Krisztus teste –amit legkevésbé sem mondana, ha veled együtt őrjöngene, úgy gondolva, hogy az áldozatban
Krisztus érzéki testének részecskéje van jelen, míg azt állítja, hogy ugyanebben az
áldozatban mégis ott van a kenyér, mivel magát Krisztus testének részecskéjét átvitt
értelemben kenyérnek mondjuk. Ez annyi lenne, midőn azt mondja, hogyan lehet
az, ami kenyér, Krisztus teste’, mintha azt mondaná, hogyan lehet Krisztus teste,
ami Krisztus teste. És azt sem mondja: hogyan szűnhet meg érzékileg lenni az,
ami kenyér volt, hogy elkezdhessen Krisztus teste lenni. Hanem azt mondja: ‘ami
kenyér’, hogy szükségszerűen rákényszerítsen, hogy a már konszekrált kenyérre
értsd, mivel a nem konszekrált kenyér nem lehet, és arra nem lehet azt mondani,
hogy Krisztus teste, és legkevésbé sem őrület annak részéről, aki azt mondja, ‘aki
a kenyér’, azt mondani, hogy nem kenyér, akiről legkevésbé sem vonakodott azt
mondani, ‘aki a kenyér’.

—
Túlságosan hosszúra nyújtom, ám el fogja viselni az olvasó fegyelmezettsége,
mivel írásod hazug voltát nem tudom másként egykönnyűen ellensúlyozni, hacsak
nem úgy, hogy gondosan megerősítsem, hogy Szent Ambrus nem azt gondolta,
amit a te írásod hazugul állít, hogy gondolt –hogy ti. nem marad fenn az Egyház
áldozatában a kenyér és a bor előző lényegében– hogy a te magad szavaival éljek,
mert ezt egyetlen írás sem mondja, senki sincs ezen a véleményen. A te írásodban igen fennhéjázóan kiáltottál fel: ‘ó, őrült lélek, ó, szégyentelenül hazudozó ember, ó, büntetésre méltó vakmerőség,’ mivel azt merészeltem mondani, hogy Szent
Ambrus tanúsítja, hogy Krisztus áldozatából nem hiányzik a kenyér és a bor szubjektuma, és nem is vétetik el a kenyér és a bor szubjektumának megsemmisülése
által a konszekrációkor, hanem egy olyan kiváltságba vétetnek fel, amellyel azelőtt
nem rendelkeztek, vagyis nem szűnnek meg lenni amik voltak, hanem elkezdenek
lenni, amik nem voltak. Abban a könyvében mondja ezt, amelyet a szentségekről
írt: ha akkora az Úr Jézus szavának ereje, hogy annak hatására elkezdett létezni,
ami nem volt ,sokkal inkább hatásos, hogy ami volt az legyen és mássá változzon.’
Nagy előítélettel azt állítottad, hogy abból, amit állítottam, semmit sem lehet találni Szent Ambrus írásaiban ekképpen megírva, ily módon kifejtve. Ebben az igen
gőgös és igen elhamarkodott előítéletben bebizonyítod magadról, hogy mennyire
figyelmen kívül hagytad a Szentlélek azon figyelmeztetését, midőn azt mondja: aki
olvassa, értse meg! –midőn azt írod, hogy mindabban, amit Szent Ambrus írt, nem
található semmi, noha A szentségekről szóló első beszédében kimutatja, hogy tagadhatatlanul mondta, hogy ezt gondolta. Miután ugyanis sok példát felhoz, hogy
a hallgató figyelmét előkészítse mondanivalójának követésére, miután megemlítette, hogy Elizeus azt parancsolta annak, aki elveszítette a fejszét, hogy dobjon egy
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fadarabot a vízbe, és hogy a fejsze így merült fel mondván, ha csak az emberi áldás
nem képes arra, hogy megfordítsa a természetet. Ha tehát valóban azt mondta,
hogy átváltozott fává, amennyiben a vas természetét könnyűvé tette, mert a víz
színén úszott. Ezért előre bocsátotta: amint ugyanis nehezebb a vas kinézete, mint
a vizek folyása, úgy a legkevésbé sem kételkedett abban, hogy valami úgy változzon
meg, hogy mássá legyen, mint ami volt.
Ugyanúgy, midőn azt írod ‘így mondta, így fejtette ki’, nagyon ellenkezett műveltségeddel: ugyanis a kevésbé művelt is tudja, hogy nincs jelentősége, hogyha
különböző szavakkal adunk elő valamit, amíg nem tér el a véleményük, és hogy
épp így igaz, hogy valaki mond valamit, még akkor is, ha nem ő fejti ki. Miért ne
tudna valaki valamit, amit más mondott, amit legkevésbé sem ejtett ki szavakkal,
hogy semmivel kevésbé állítja, hogy benne van a mondatban? Miért mondott kevesebbet, aki azt mondja: az ember nem tudja megmenteni lelkét, mint az, aki azt
mondta: az embernek nincs hatalmában útjait irányítani? Ki fogja kétségbe vonni
annak igazságát azt illetőleg, amit az Úr mond: én és az Atya egy vagyok –az Atya
és a Fiú egységéről, ha ő, mint saját mondását értelmezte? Ki fogja azt mondani,
hogy kevésbé igaz, hogy boldogtalan az a szolga, akit ura alva talál, midőn az evangélista csak azt mondja, hogy boldog az a szolga, akit ura ébren talál? Ezt szem
előtt tartva legkevésbé sem vonakodtam azt mondani, hogy aki azt mondja, ‘hatékonyabb, ha valami az, ami volt, és mássá változik’, valójában azt mondja amennyiben szavakkal ki akarnám fejezni azt a véleményt: ‘nem azért, hogy megszűnjenek
lenni, amik voltak, és mássá változzanak’. Hogy megismételjem, erősen tagadtad,
hogy ez megtalálható mindabban, amit Szent Ambrus írt.
Úgy gondoltam, hogy ezzel szemben eleget teszek, ha megmutatom, hogy
ugyanezen könyvben A szentségekről, Szent Ambrus nyilvánosságra hozta véleményét, miszerint legkevésbé sem vétetik el a kenyér és a bor szubjektuma az
Egyház áldozatában, ha igaz, hogy a könyv szerzője így gondolkodott ezen átváltoztatás neméről, hogy ami átváltozik, nem szűnik meg az lenni, ami volt, hanem
úgy változnak át, hogy megmaradjanak annak, amik voltak és mássá is váljanak.
Ha azt mondod, hogy az átváltozás ezen neméről mondod, hogy ‘nagyon ártott
dicső hírnevének’, úgy én félreérthetetlenül megmutattam, hogy egyértelműen így
vélekedett, midőn azt bizonyította, hogy a hívők a kenyeret és bort érzéki szubjektumuk szerint veszik az Úr asztaláról, de hogy a konszekráció által semmivel sem
kevésbé lettek Krisztus testévé és vérévé, mint szentségek.
Ahol pedig Ambrus ezt annak tulajdonítja, aki nem fog belefáradni, hogy
gondosan tárgyalja a dolgot, tényleg elégtételt adott nekem A szentségekről szóló
könyvében Isten irgalmából. Midőn pedig azt mondod, ‘sokat rontott volna hírnevén’ feltételezed mondván ‘a hihetetlen dologról azt mondta volna, hogy elhihető’,
ezt mindennél bolondabbul teszed, saját magad ellen, te, akinek írása egész értelme abban áll, hogy az értelmetlenektől és a nem hívőktől sem tagadtassék meg
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a belátás, hogy ha maga az Igazság nem meghatározott, inkább kelljen engednie
Ambrusnak, mit neked. És amit ellenvetésül felhozol: ‘ki az a beszámítható, aki
hinni fogja, hogy valami mássá változik, és nem szűnik meg az lenni, ami volt’,
ez mennyire ellened szól, épp úgy, mint ahogy amit az Írás mond: az álbölcselkedő gyűlöletes,99 magadra irányul, semmiféleképpen sem kerülheti el éberséged, ha
odafigyelsz.
Én pedig, hogy az ellenkezőjét mondjam neked: ki az a beszámítható, aki azt
mondja, hogy összeegyeztethetetlen, amit a teremtő az ő értelmes teremtményének mond: térjetek meg hozzám és én megtérek hozzátok, mintha abban, hogy
azt mondja: ‘megtérek’, nem azt kell érteni, hogy megszűnik Isten lenni, aki volt,
hanem hogy az az Isten legyen, aki volt, és hogy azzá változzék, ami nem volt,
vagyis a haragvóból kiengesztelődött Isten legyen? Ki az az ép eszű, aki hitetlenül
azt gondolja, hogy midőn Isten azt mondja: nem akarom a bűnös halálát, hanem
hogy megtérjen, mintha azt, amit mond ‘hogy megtérjen’, nem lehetne úgy venni,
hogy nem szűnik meg az lenni, aki volt, hanem, hogy az ember, aki Isten képére
teremtetett, aki amennyiben saját képe természetének felelt meg, vagyis a bűnösből
igazzá változik, ami nem volt? És amit Pál apostolra mondanak, hogy kiválasztott
edény lett az elvetett edényből, nem úgy kell venni Saul megtérését Pállá, mintha
megszűnt volna az lenni, aki (ami - R.Z.) volt: értelmes lélekből és testből álló
ember, és elkezdett azzá lenni, ami nem volt, edény, amely dicsőségre szolgál, hanem a megvetés edényéből, dicsőségre szolgáló edény? Ha nem lett volna, ami volt,
hogyan mondhatta: élek én, ha pedig nem változott volna át, hogyan mondhatta:
már nem én, hanem Krisztus él bennem? Mily fenséges, mily szavahihető megtérés
annak számára, aki beszámítható, hogy Saul az maradt, aki volt, értelmes lélekből
és testből lévő ember, és elkezdett nem ezzé, vagy azzá lenni, hanem Krisztus, ami
nem volt! Ha azt mondod, hogy nem olyasmiről beszélek, ami megfelelne, mivel másnak tűnik a kenyér átváltoztatása testté és a bor átváltoztatása vérré, mint
azé, aki a haragé volt, kedveltté, a bűnösé igazzá, Saulé Pállá, azt válaszolom, hogy
valamiképpen más a kenyér átváltozása testté, a bor átváltozása vérré, és mégis
ezekkel a hasonlatokkal élek, mert mindegyik esetben arról van szó, hogy a kettő
szubjektuma: a kenyéré és a testté, amelyek közül az egyik a másikká változik, noha
az egyik állapotból a másikba megy át, s az a hasonlóság, hogy marad, ami volt, és
átváltozik azzá, ami nem volt. Sem az egyik, sem a másik esetben nem a szubjektum megsemmisüléséről, vagy létrejöttéről van szó.
Továbbá abban hasonlított a harag (fiának -R.Z.) változása a kedveltté, a kenyérnek Krisztus testévé változásához, hogy a konszekráció előtt a kenyér hatástalan volt az örök életre, a konszekráció után viszont hatásos. Amint ugyanis
akik Ádámban elvesztek az örökkévalóságnak, ha az Ige nem lett volna testté, úgy
egyetlen keresztény sem jut el a halhatatlanságra, ha megveti és profanizálja az ol99 Sir 37, 23 (?)
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táriszentséget. Amely kifejezésmóddal az oltár kenyerét Krisztus testének nevezik,
azzal jelölik: Krisztus a legfenségesebb (legfőbb) szegletkő.
Amit viszont írtál: ‘ki hiszi, hogy valami valami mássá változik, és mégsem
szűnik meg ugyanakkor az lenni, ami volt’, úgy szofista módon érvelsz és gyűlöletessé teszed magad: ugyanis nem én voltam az, aki azt szándékozta mondani,
hogy míg valami valamivé változik, semmiféleképpen nem szűnik meg teljes egészében, míg mássá változik, hanem teljes egészében megmarad ami volt, és nem
illett műveltségedhez, csak hogy cáfold amit én szándékoztam mondani: hanem
Szent Ambrus könyvében sem találod csak egyes számban: ‘megteszi, hogy legyenek, amik voltak, és mássá változzanak.’ Abban ugyanis, hogy az Úr ellenséges volt,
elállt az ellenségességtől, midőn mindenkit kedvébe fogadott, és midőn a bűnös
igazzá lesz, megszűnik valaki lenni, és aki kiválasztott edénnyé lesz, megszűnik
elvetett edény lenni, ám ezekben nincs a szubjektumnak semmiféle megsemmisülése, és semmiféle keletkezése.
Ez pedig azt jelenti, hogy megsemmisülést tulajdonítani annak, aminek minden alkotó eleme megmarad –amit te a kenyérről és a borról, az értelemmel és
tekintéllyel ellentétben kitalálsz, amint eléggé elmondtam. Hacsak nem kimondottan őrült valaki, senki sem állíthatja Krisztus testének szubjektumáról, hogy akár
részben, akár egészében keletkezik, és neked sem kellett volna betegen merészelned.
Ha két dolgot megfigyelsz, amelyek közül az egyik a másikká változik, kétségkívül szükséges lesz azt állítanod, hogy maradnak, amik voltak, és mássá változnak. Isten lelke azt mondja az előző választott népről: a gonoszság ládájává
lettek,100 másutt pedig: a Libanon Kármellé változik, aki a sziklát vízforrássá változtatja, és a kősziklát vizek kútjává, az evangéliumban pedig: hogy az atyák szívét
a fiúkhoz fordítsa, ahol semmivel kevésbé sem mondhatta volna: hogy az atyákat
a fiúkhoz fordítsa (változtassa), vagy: az atyák szívét a fiúkéhoz fordítsa (változtassa)101. Ezekben az átváltozásokban nem kell tagadnod, hogy amiről azt mondja,
‘átváltozik’ (odafordul), hogy a te szavaiddal éljek, az előző lényegben maradnak
míg átváltoznak, és hogy ebben az átváltozásban semmi sem történik a szubjektum
megsemmisülése vagy keletkezése által.
Azt mondod, midőn Szent Ambrusról beszélsz, tartson távol maga az Igazság, aki Isten, hogy az igazság tanúja az igazság ellen tanúskodjon.
Én azt mondom: Amen, amen, tartsa messze távol Isten Ambrust attól, hogy
amit Krisztusban fölépített, azt ő maga lerombolja! Távol legyen tőle, hogy aki
azt állította, hogy a hívők azt veszik magukhoz, amit Ábrahámnak bemutatott
Melkizedek; hogy Melkizedek volt az oltár szentségi jeleinek szerzője, ő maga
találja ki, hogy a kenyér és a bor, amelyet az oltáron konszekrálnak, mintha a
100 Zsolt 77,57 – „hajlékává”
101 convertere: fordítani, változtatni
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‘konszekrálni’ annyit jelentene, mint megsemmisíteni, az oltár konszekrációja által
a szubjektum megsemmisülése által elvétetne és megsemmisíttetne. Ezt állítva hazugság lenne azt mondani, hogy a hívek azt veszik az oltárról, amit Ábrahámnak
bemutatott Melkizedek. Távol álljon az ilyesmi attól, aki az igazság tanúja abban
(amint megerősíti a Zsidókhoz írt levélben), hogy Krisztus egész és egységes testét
vesszük, mondván: ahogyan ugyanis, amit mindenütt bemutatnak, az egy és nem
sok test, úgy határozta meg ugyanis az Úr, hogy tartsuk mondván: ez, vagyis ez a
dolog, ez a kenyér az én testem. (Azt mondja az ‘enyém’, nehogy megengedd, hogy
másé, és nehogy azt gondold, hogy ez a kenyér a konszekráció által az ő testének
része lett, nem az egész teste.) Ezt viszont semmilyen igazságtól sem vetted, mivel
nem áll, hogy Isten most bármit is teremtene a szubjektum keletkezése által, hacsak nem valamit, amiről áll, hogy előbb legkevésbé sem létezett. Azt mondja: ami
értetek adatik, hogy amint jól tudod, hogy Krisztus egész teste adatott halálra, úgy
kell venned Krisztus egész és teljes testét, ami, mivel képtelenség a testi száj számára magához venni, miután a mindenek megújhodása idejéig a Szentírás szerint a
menny befogadta Krisztus testét, mert ez az emberi értelem számára nem kevésbé
méltatlan, ami isteni méltóságához a legméltatlanabb volna, azért valóban az egész
Krisztust veszi a belső ember, a hívők szíve és nem a szája. Ezért mondja Szent
Jeromos Izajáshoz (írt kommentárjában): Krisztust, a mi húsvéti bárányunkat már
feláldozták, akit nem odakint fogyasztunk el, hanem egyetlen házban (az Egyházzal egységben) és bent (vagyis a szívben); figyeld meg, hogyan ajánlja midőn az
atyáknak megparancsolták, hogy vonuljanak ki Egyiptomból, hogy a bárányt ne
a szőlőtő vagy fügefa árnyékában fogyasszák el, hanem odabent, mivel a bárány
Krisztus előképe volt, akit nem részeiben –annak kivételével, ami a szentségre vonatkozik–, hanem teljességében és egészében eszünk, de nem is fogainkkal, hanem
szívünkkel. Ezért mondja Szent Ágoston: részeiben esszük a szentségben, de teljes
egészében egy marad az égben. Szent Gergely pedig így szól Jóbhoz (írt kommentárjában): így akarják a hívők jóllakatni éhező lelküket Krisztus feláldozott testének mindennapos áldozatából.
Tehát, amint mondom, távol attól, hogy amint az előzőekben mondtam, az
igazságot állította, most a te rögeszmédet követve az igazság ellen azt állítsa, hogy
a hívek az oltárról a test érzéki részecskéjét, a vér részecskéjét veszik, amiről midőn
meg akarod győzni a híveket, szükséges hogy bizonyítsad, hogy ez kinek a véleménye. Azt azonban nem fogod tudni bebizonyítani, hogy Krisztusé, mivel áll, hogy
Krisztusnak egy teste van, és semmiféleképpen sok, és ezt szükségszerűen nem
lehet feldarabolni, mivel romolhatatlan és ezért egészen a megújhodás idejéig az
égben marad, ahonnan nem lehet lehívni.

—

– 158 –

Azt mondod: vedd inkább, amit a Misztériumokról szóló könyvében mond:
rá akarva ugyanis mutatni a zsidó manna és a keresztény áldozat közti különbségre, mivel amaz árnyék és képmás, emez pedig világosság és valóság, amaz
a mennyből való, ez pedig Krisztus mennyei teste, nehogy az emberi értelem
meneküljön attól, hogy ezeknek az elemeknek ily nagy dolgokká való átváltozását kell elhinnie, hozzáteszi: ezekkel a példákkal élünk, hogy megmutassuk,
ez nem az, amit a természet formál, hanem amit az áldás konszekrál, és hogy
az áldás ereje nagyobb, mint a természeté, mert az áldás által maga a természet
is megváltozik. Senki sem fog kételkedni abban, hogy a kenyeret és a bort a
természet formálja. S hogy ezeknek valóságos átváltozása felől Krisztus valóságos testévé és vérévé nem kell kételkedni, nyilvánvaló példákkal és megfelelő
érvekkel hasonlatot hoz fel, elbeszélve, hogy Mózes botja kígyóvá, a kígyó bottá
változott, a víz vérré, a vér pedig vízzé, és sok más hasonlót.
Én pedig azt mondom, arra biztatsz, hogy vegyem tudomásul, amit Szent
Ambrus a Misztériumokról írt könyvében mond; bárcsak téged biztatott volna valaki, midőn testi szemeddel nézted ezt a könyvet! Én Isten irgalmából beláttam
az igazságot, miszerint Szent Ambrus minden különbségtétel nélkül szentségnek
nevezi ebben a könyvben mind az újjászületés vizét, mind pedig a kenyér és bor
táplálékát, amelyet a hívők az oltárról vesznek. Nem szívem, hanem az igazság
nyilvánvaló volta miatt hoztam fel összehasonlításképp ezt a szerzőt. Hogy annak
számára, aki veszi magának a fáradságot, és odafordítja szemét, kénytelen vagyok
hosszabban tárgyalni és a könyvről sok mindent szeme elé tárni.
Mit láttál? –kérdi Szent Ambrus A szentségekről szóló első könyvében– nemde
vizet? Valóban vizet, de nem csak azt. Nem lehet félreérteni, hogy a konszekrált
vízről mondja: ‘vizet láttál’. Ezért mondja Szent Ágoston: hozzájárul az ige az
elemhez (a víz eleméhez) és létrejön a szentség, és maga a láttató ige lesz. Így a
konszekráció szava által a víz azzá változik, ami volt is: víz –ezért mondja Szent
Ambrus: ‘vizet láttál’, és hogy mássá változik, lelki fürdővé, ami nem volt, folytatja
Szent Ambrus, vagyis Krisztus halálává, amiért is azt mondja: az Egyház keresztsége Krisztus halála, nem a testi halál valóságában, hanem hasonlóságban. Az apostoli tekintély azt írja elő, hogy úgy kell hinnünk, mondja továbbá, ahogy az apostol
tanít, hogy ne azt nézzed, ami látható, hanem ami nem látható. Ambrus szerint a
hívek újjászületésénél van, amit testi szemeddel láthatsz, és amit a szíved szemével, vagyis gondolataiddal szemlélhetsz, és ekképpen láthatod a lelki fürdővé vált
vizet, amely vízzé lesz, ami volt is. A következőkben azt mondja Szent Ambrus, mi
másra tanít bennünket nap mint nap ez a szentség (ahol nem mulaszthatja félreérthetetlenül az újjászületés vizét szentségnek nevezni), majd a továbbiakban: a víz
ugyanis a kereszt hirdetése nélkül az eljövendő üdvösség szempontjából semmit
sem használ; midőn a kereszt titka által fölszentelik, lelki fürdővé, lelki serleggé
(itallá) változik.
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Ambrus tehát azt mondja, amit már előrebocsátottam, hogy a víz nem szűnik
meg víz lenni a konszekráció által, ami volt is, hanem hogy víz marad, ami volt is,
de azzá is változik, ami nem volt, és hogy erről meggyőzzön, hozzáteszi a következőkben: ne higgy hát csak testi szemednek: inkább lehet látni, amit nem lehet
látni, ez időbeli, az örökkévaló. Itt is azt látod, hogy az újjászületésnél a szentséget
testi szemeddel láthatod, azt pedig, aminek a szentsége szíved szemével. És nehogy
valaki lebecsülje a víz elemét az újjászületésnél, azt mondja: nem kell kételkedned,
ezért mondatott neked előre, hogy ne csak abban higgyél, amit láttál, nehogy nem
hívén te is azt mondd, amit Námán: „Ez az a nagy valami, amit a szem nem lát?
Vizet látok, amit mindennap láttam.” Ha a konszekráció után nem lenne a víz, ami
a konszekráció előtt volt, úgy nem igazán mondhatná a keresztelendő: ‘vizet látok,
amit mindennap láttam.’ A konszekráció utáni víz, valóban a konszekráció előtti
víz, mint a Jordán folyó vize, amelyben Námán nem tudott mást észrevenni, mint
a damaszkuszi folyók, az Abana és a Farfar vizét. Majd így folytatja: a víz a kereszt
nélkül közönséges elem, a szentség hatása nélkül, ám a víz nélkül nem jön létre az
újjászületés misztériuma. Midőn Szent Ambrus azt mondja: ‘a víz nélkül nem jön
létre az újjászületés misztériuma’, megengedi, hogy azt mondjuk: a kenyér és a bor
nélkül nem jön létre a táplálék misztériuma. Aki azt mondja: nincs újjászületés víz
nélkül, nem hallgatja el, hogy a víz, amely ugyan lelki fürdővé, vagy amint Ágoston
mondja látható igévé változott, az a víz, amely volt is. A szentségekről írt második
könyvében, midőn Szent Ambrus előrebocsátja: forrást láttál, lehet, hogy eszünkbe
juttatja, amit eszébe juttatott Námánnak, aki mielőtt megtisztult volna, kételkedett,
midőn pedig azt mondja: vizet láttál, és valaki azt mondaná: „Ez az egész?” valóban –mondja (Szent Ambrus): az egész, ahol az egész megszentelés történik; de
te –mondja ő– azt láttad, amit testi szemeddel láthattál, nem láttad, ami történik
és nem látszik. És kissé lejjebb, amint arról beszél, hogy Námán kételkedett, és
azt mondta: ez az egész? Eljöttem Szíriából, és azt mondták nekem: „Merülj alá a
Jordánban és megtisztulsz”, és mégis, alámerülve a Jordánban egészségesen jött fel,
–vajon ez mit jelöl? -kérdi. És ekképpen válaszol: láttad a vizet, ám más az elem,
más a konszekráció, más a cselekmény, más a cselekvő. Nem gyógyít a víz, hacsak a
Szentlélek fel nem szenteli. Szent Ambrus szerint semmi sem nyilvánvalóbb, mint
hogy nem ugyanaz a „konszekrálni” és a „szubjektum megsemmisülése által elvétetni.” Azt mondja ugyanis: az a víz gyógyít, amelyet a Szentlélek konszekrált, amiből számodra világosnak kell lennie, hogy a Szentlélek működéséből következik,
hogy a víz ugyanaz, ami volt, és mégis gyógyít az ő konszekrációja által, mint lelki
fürdő, ami nem volt. Így beszél:
Másutt így beszél: istenibbek és kiválóbbak a keresztények szentségei, és hogy
rámutasson, hogy az újjászületésről azt mondta, hogy szentség, így szól: hogy időközben a keresztségről beszéljünk: mi oly kiváló, mint a zsidók átvonulása a tengeren? Másutt azt mondja: te meghaltál a bűn csábításának a keresztség és a feltáma-
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dás szentsége által; ismét másutt: letetted a bűnök öregségét, felvetted a kegyelem
fiatalságát: ezt adták neked a mennyei szentségek. Hogy pedig a keresztség szentsége is régebbi, mint a zsidók szentségei, azt mondja Szent Ambrus, már annak
idején a keresztség képe volt a vízözön, és még nem léteztek a zsidók misztériumai.
Hogy pedig a keresztség szentségét az Úr Jézus szavai hozzák létre, azt sem hallgatja el Szent Ambrus, mondván: az Úr azt mondja az apostoloknak: „Kereszteljetek
meg minden népet az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.” Ez a Megváltó beszéde
–mondja Szent Ambrus kissé lejjebb, s a pap ezen mennyei szavakat alkalmazza.
Melyek azok a mennyei szavak? Azt mondja: hogy keresztelnek az Atya és a Fiú és
a Szentlélek nevében.
Túlságosan hosszúra nyújtom, vagy azért, hogy ha valaki esetleg ezt olvassa,
vagy arra kényszerüljön, hogy észrevegye, hogy Szent Ambrus nem gondolkodik
erről másként, amiről oly sok beszédében, és ugyanebben a beszédében is szól a
folytatásban. Az Egyháznak ugyanis két olyan kiváló szentsége van, amelyek egymáshoz hasonlóak, és amelyeket egybe lehet vetni egymással, a hívek újjászületésének és táplálékának szentsége, noha az újjászületés szentsége azzal a többlettel
rendelkezik a táplálkozás szentségével szemben, hogy az újjászületés szentsége
nélkül, azok kivételével, akiket hirtelen öltek meg, Krisztus nevének hirtelen megvallásáért, senki sem juthat el Isten országába, a táplálék szentsége nélkül viszont
számtalanok. Miután tehát Szent Ambrus előrebocsátotta, amit a hívek újjászületéséről akart mondani, megállapítja: ez a népség, amely megtisztult, lejekben
gazdagon siet a mennyei mennyegzőre, és hozzáteszi: most azt figyeljük, nehogy
valaki látván a láthatót –miután a láthatatlan nem látható, és az emberi szem nem
is fogadhatja be, azt mondja: „A zsidóknak Isten mannát hullatott -és ezt készítette
az ő szeretett Egyházának?” Vagy: odajöttél az oltárhoz, láttad az oltárra helyezett
szentségeket, és magad is megcsodáltad a teremtést. –Továbbá: bebizonyítottuk,
hogy az Egyház szentségei régebbiek, másutt: a szentség, amelyet veszel; másutt:
valóban annak a testnek szentsége ez; másutt: az Egyház biztatja (a híveket -R.Z.),
hogy a szentségekhez járuljanak; másutt: fontold meg, midőn az Egyház szentségeit veszed; másutt: az oltárhoz kell járulnod, látnod kell, amit előzőleg nem láttál –majd folytatólagosan hozzáfűzi: vedd te is szemügyre szíved szemével. Testi
szemeddel azt láttad, ami testi, szíved szemével nem láthattad azt, amit a szentség
jelöl; -a továbbiakban pedig: az oltárhoz járultál és kezdted látni, amit nem láttál:
te, akinek a szíve előzőleg vak volt, elkezdted látni a szentségek világosságát.
Senki sem tagadhatja, hogy ebben a könyvben, amelyre figyelmeztettél, A
misztériumokról, Szent Ambrus visszavonhatatlanul szentségnek nevezi a vizet,
amelyben a hívek újjászületnek, és megerősíti, hogy régebbi a zsidók szentségeinél;
hogy mennyei Igék, vagy magának az Úrnak igéi konszekrálják. Példaként hozza
fel a szíriai Námán példáját, hogy valaki, aki a keresztséghez járul, meg is vetheti
ezt a vizet, de semmi esetre sem szabad megvetnie. Noha mást lát testi szemé-
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vel, mást kell tekintenie szíve szemével. A vizet közönséges elemnek kell mondani;
miután a Szentlélek felszentelte, Krisztus halálának és feltámadásának szentsége,
vagyis hasonlósága lesz.
Nem kevésbé nevezi Szent Ambrus a konszekráció után szentségnek a kenyeret
és a bort, amelyet az oltáron konszekrálnak, valamint hogy ez a szentség régebbi,
mint a zsidók szentségei. Ezt mutatta be Melkizedek Ábrahámnak, és nem tagadja, hogy Melkizedek ezek szerzője. Ezekről olyan egyformán értekezik, mint midőn az újjászületésről értekezve mondta: azt láttad, amit testi szemeddel és emberi
tekinteteddel láthattál, nem láttad, ami történik és nem látható. Ugyanezen szavakkal tárgyalja a táplálkozás szentségét: oda kell jönnöd az oltárhoz, látnod kell,
amit előzőleg nem láttál, majd így folytatja: szemléld te is szíved szemével. Testi
szemeddel láttad ami testi, ám ami a szentségeké, szíved szemével nem láthattad.
Azt mondja, hogy ezt maga az Úr szava konszekrálja, ám mivel ezt esetleg valaki
megvetheti a szíriai Námán példájára, akinek azt parancsolták, hogy szálljon alá a
Jordánba, ezt előbb megvetette, ebben mást látunk testi szemünkkel, mást szívünk
szemével a konszekráció után, mint a keresztségben is. Szent Ambrus azt mondja
ennél a szentségnél, hogy a konszekráció előtt ‘mások a színek’, és rámutatott, hogy
miután (az Úr szavai) konszekrálják őket, Krisztus testét és vérét jelölik.
Ha ebben a könyvében így járt el ez a rendkívüli műveltségű, rendkívül tekintélyes férfi, úgy biztos, hogy sohasem vélekedett a te szíved rögeszméje szerint,
mondván -hogy a te szavaiddal éljek, hogy a kenyér és a bor előző lényege nem
marad meg, hanem azok szubjektuma megsemmisülése által elvétetve, Isten magának készíti Krisztus testének és vérének részecskéjét, a szubjektum keletkezése
által, mivel Krisztus teste és vére, amelyek már ezer éve nem szenvedhetnek, nem
tudnak most úgy elkezdeni létezni, hogy ha Isten esetleg a szubjektum keletkezése
által most alkotna testet vagy vért, azt senki sem tudná bármilyen értelemben kikényszeríteni Krisztus testéről.
Ám, ha azt bizonygatod, hogy most jött létre Krisztus teste és vére, valamint,
hogy a hívek semmi mást nem vesznek az oltárról kezükkel, szájukkal, nem őrölnek meg mást fogukkal és nem bocsájtanak le torkukon egyebet, mint Krisztus
testét és vérét, úgy nem igaz, amit Ambrus ebben a könyvében ír, hogy a hívő az
oltárról a szentséget veszi, amelyet az mutatott be, aki megáldotta Ábrahám atyánk
hitét; nem igaz, amikor azt mondja, hogy az oltár szentségei régebbiek, mint a zsidók szentségei, nem igaz, midőn azt mondja, hogy az oltár szentségeinek szerzője
Melkizedek, nem igaz, midőn azt mondja, hogy a kenyeret és a bort, amelyet az
oltárra tesznek, az Úr szavai konszekrálják, miután valóban nem vétetnek el, hanem mindaz, amit konszekrálnak, az valami magasabb rendűvé lesz. Végül Szent
Ambrus A szentségekről írt könyvében, ha eltekintünk a harci kedvtől, arról tesz
bizonyságot, midőn minderről értekezik, hogy legkevésbé sem vélekedik másként,
vagyis ahogyan a keresztségben a test szemével látni lehet a vizet, ám nem lehet
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testi szemünkkel látni a Szentlelket, aki a vizet konszekrálta, nem lehet látni azon
keresztet, amelyre a zsidók fölfeszítették Krisztus testét, amelynek belemerítése
szentséggé tette a vizet, nem lehet látni Krisztus halálát és feltámadását, vagyis
az Úr halálát és feltámadását, amely által számunkra az újjászületés vize, a benne
való elmerülést és a belőle való felmerülést jelenti –úgy a konszekráció után a test
szeme a kenyér és a bor érzéki szubjektumát láthatja, de nem láthatjuk Krisztus
testét és vérét, amelyek a mennyben foglaltak helyet. Mert ha Krisztus testéről a
megújhodás ideje előtt nem azt mondom, hogy azt állítod, hogy mindenki láthatja
testi szemével máshol a földön, így ezt Dávid próféta ellen, Péter apostol ellen, az
ő apostoltársa Pál ellen, az összes hiteles írás ellen teszed. Ha viszont azt mondod, hogy nem másutt, hanem bárhol, ahová az égből lehívták -hisz egyébként
nem lehetne jelen Krisztus teste, amint te állítod, a mindenek megújhodásának
ideje előtt, mivel azt állítod, hogy a hívők semmi egyebet nem vesznek az oltárról,
mint Krisztus testét és vérét érzékileg, ami annyira a hit érdeme ellen van, hogy
a hívők közül senki sem gondolhatja másként, mint hogy az ő Urának Istenének
testét veszi teljes egészében, ám nem úgy, hogy a mennyből lehívja, hanem hogy a
mennyben marad, amit semmilyen értelem nem engedhet meg, hogy szájjal történjen. Az alázatosság által megtisztult szívet Isten látásától nem akadályozza semmilyen méltatlanság, semmilyen szorongás nem állja útját. Akarva, nem akarva,
ide vonz, vagyis a szív alázatosságához és szív általi szemlélethez, Szent Ambrus
ebben a könyvben, amelyben figyelmezteti azokat, akik az oltár szentségének vételéhez járulnak, mondván: szemléld te is szíved szemével, ahol nem hiányzik az ‘is’,
hanem a szíriai Námánra utal, aki semmit nem vett észre a Jordán folyóban, amíg
megvetette, majd a helyes tanácsra hallgatva, jobb belátásra bírva, megfontolta,
hogy Isten valami nagyobbat tud adni a víz által. Ezért mondja Szent Ambrus: te
is szíved szemével szemléld. Testi szemeddel azt láttad, ami testi, ám ami a szentségeké, azt szíved szemével nem láthattad. Nem értekezik másként a keresztségről
sem. Azt mondja: láttad, amit testi szemeddel láthattál, nem láttad, ami történik,
de nem látszik.
Az oltár szentségeiről továbbá azt mondja: ‘testi szemmel láttad, ami testi’,
szükségszerűen arra kényszerülsz, hogy feltételezd, hogy arra int, hogy ami az oltáron van, az testi, midőn senki sem fogja neked megengedni, hogy azt találd ki,
hogy az oltáron ott van Krisztus testének és vérének részecskéje. Először is azért,
mert Krisztus teste nem tud szenvedni, és már nem lehet részeire vagdalni, másodszor, ha lehetséges is volna részeire vagdalni, lehetetlen, hogy Krisztus a mindenek
megújhodása ideje előtt alászálljon a mennyből, harmadszor, amennyiben a te rögeszmédet illeti, még ha az oltárra is lehetne helyezni egyetemes megújhodás ideje
előtt, darabokra vágva, vagy teljes egészében, itt a földön kitéve a földi szemeknek.
Mégis megengedhetetlen volt, amit tettél, midőn kitartasz abban, hogy tagadjad,
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hogy Krisztus teste és vére, amelyről azt állítod, hogy a konszekráció után az áldozatban érzékelhető módon az oltáron van, a testi szemmel látható volna.
Azok után, amit előre bocsátottam, A szentségekről szóló könyvben, amelyre
figyelmeztetsz, elfogadtam Szent Ambrus álláspontját, aki arra int, hogy a szív szemével nézzük az oltár szentségeit, hogy valóban érezzük, hogy amint azt, ami az
oltár szentségeié, nem tudjuk felfogni testi szemünkkel, úgy semmilyen testi érzékkel nem foghatjuk fel az egyetemes megújulás ideje előtt. Nem is kellett volna azt
mondani, az oltár szentségeiről: ‘testi szemmel láttad, ami testi, szemléld te is szíved
szemével’, ha a tömeggel idétlenkedne, úgy tartván, hogy a konszekráció után az
oltáron nincs más, mint érzékelhető módon Krisztus testének és vérének részecskéje. S ha tényleg jelen lennének, inkább test szerint lenne szó róluk (szükségszerűen), mint a szív szerint, hacsak netán nem akarod azt állítani, hogy Krisztus Urunk
szentségtörő szándékkal meg akar valakit téveszteni. Hasonlóképpen, midőn Szent
Ambrus azt mondja az oltáriszentségről: ‘figyeld meg te is szíved szemével’, mivel
azt mondta, hogy a szentségek fényét csak a szívvel lehet látni, helyesen értettem,
hogy nem hiányoztak neki a szavak, amelyekkel azt mondhatná, mint te: noha a
látás, az ízlés, a szaglás, a tapintás nem fogják neked megmondani, hogy a test és
a vér az oltáron van, hanem sokkal inkább a kenyér és a bor, érzéki szubjektumát,
hidd el mégis, semmi egyebet nem fogsz az oltáron kezedben tartani, szájadba
venni, torkodon átereszteni, mint a test egy részecskéjét, amit Ambrus legkevésbé
sem mondhatott, mert amiről megengedte volna, hogy kézzel lehessen fogni, nem
tagadhatta volna veled, hogy testi szemünkkel nem láthatjuk. Arról, hogy Krisztus
teste különbözik a mannától, hogy az a levegőből hullott, Krisztus teste pedig az
ég Urának teste, világos, hogy senkit sem kell meggyőzni. Az elemek változásáról,
valójában annak elvetésétől kellett volna kezdened, amelyről a szerző azt mondja,
hogy az Úr asztalának áldozói részéről történik, mert a megoldás egész területén,
az összes felhozott példán át az ellenvetésből kiindulva az ellenvetés felé kell majd
irányítani a figyelmet.

—
Szent Ambrus tehát így szól: talán azt mondod: „Mást látok, hogyan mondhatod, hogy Krisztus testét veszem?” Hátramarad, hogy ezt is bizonyítsuk: Mennyi
példát hozzunk föl, hogy ez nem az, amit a természet alakított, hanem amit az áldás változtatott át, és hogy az áldás ereje nagyobb, mint a természeté, mert az áldás
által maga a természet is átváltozik. Figyeld meg: kettőt tételez: a természetet és az
áldást, és az áldásnak nagyobb, a természetnek kisebb erőt tulajdonít. Tehát nem
csak azt mondja, hogy valami van az oltáron, és nem semmisíti meg a természetet,
amely megsemmisítés ereje se nem nagyobb, se nem csekélyebb. Te itt amint mondottam, teljesen elhanyagoltad az ellenvetést, ahonnan ki kellett indulni és ahová
a mondatnak vissza kell térnie, a lélegzetvétel céljából, és azt mondod: valóban,
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a kenyér és a bor átváltozását Krisztus valóságos testévé és vérévé nyilvánvaló
példákkal mutatja ki, megfelelő érvekkel, a hasonlóság alapján bebizonyítja elbeszélvén, hogy Mózes botja kígyóvá, a kígyó bottá változott, a víz vérré, a vér
vízzé változott, és sok más ilyesfélét.
Midőn arról írsz, hogy a kenyér és a bor valóban átváltozik, s azt kérded, vajon egyszerűen kell-e venni, midőn azt mondjuk, ‘átváltozik’, meg kellett volna
írnod, hogy melyik átváltozást kell helytelennek tartani. Ugyanis átváltozik, sőt,
elváltozik valami a szubjektum megsemmisülés által, hogy ekképpen a keletkezés
által valami más jöjjön létre; ám valami nem a szubjektum megsemmisülése által
változik át, hogy megszűnjön az lenni, ami volt, és szubjektuma megsemmisülése
által megszűnvén az lenni, ami volt, a szubjektum szerint valami más jöjjön létre,
hanem sokkal inkább a szubjektumot illetőleg marad ami volt, ám nem járulékosan. Isteni rendelésre valami jobbá lép elő, vagy valami rosszabba hanyatlik: ám
hogy átváltozik, azt erre sem fogja inkább vonakodni rámondani valaki, mint arra.
Továbbá, ha feltételezzük, hogy azt mondjuk, hogy két, egy időben létező dolog
a szubjektum szempontjából az egyik a másikká változik, ám hogy ebben az átváltozásban semmi sem történik a szubjektum megsemmisülése vagy keletkezése
által: nem óvakodik az átváltozás vagy változás szavától az Írások szerint szólva
sem, és semmivel sem igazabb, amit a Szentlélek mond: vizüket vérré változtatta,
mint amit a nép elöljáróiról: gonosz íjjá változtatta őket, mint midőn azt mondja:
a Libanon Kármellé változik, mint amikor az evangélista nem hallgatja el: az atyák
szíve a fiakhoz változik.102
Tehát a kenyér és a bor kétségkívül Krisztus testévé és vérévé változik az oltár
konszekrációja által, ám fel kell figyelni arra, hogy azt mondja: „a konszekráció által”, mivel ez ennek az átváltozásnak módja. Az sem lehetne lehetséges, amit Szent
Ambrusnak tulajdonítasz, hogy úgy gondolta el magában a botot és a kígyót, a
vizet és a bort, mintha valaki azt gondolná, hogy az oltár kenyere és bora úgy változik testté és vérré, mintha a szubjektum romlása által a bot megszűnne a bot lenni,
és épp így a szubjektum létrejötte által a kígyó elkezdene létezni. Hanem, hogy
aki ebben az átváltozásban megcsodálja az isteni hatalmat, noha nem ugyanoly
módon, nem két valóban együttlétezőből, egyáltalán nem a létező dolog szubjektumának megsemmisülése által, legkevésbé azon dolog szubjektumának létrejötte
által, amely azelőtt soha nem létezett, megtanulja megcsodálni ugyanazt az isteni
hatalmat ebben az átváltozásban is. Midőn Urunk Jézus Krisztus azt mondja az
inaszakadtnak: „megbocsáttatnak bűneid”, és akik egyáltalán nem hitték, hogy ő
Isten, azt tartották, hogy káromkodik, azt mondja: „de hogy megtudjátok, hogy az
Emberfiának hatalma van a bűnöket megbocsátani, kelj föl, és járj”. nyilván mutatja, hogy a csoda meghaladja az emberi szem nagyságát, hogy akik másban hisznek,
ne tagadják meg attól az elismerést; akik attól tették függővé, hogy Istennek gon102 converteretur-hajlik
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dolják, hogy helyre tudja-e állítani a test épségét, azok legkevésbé se kételkedjenek
isteni hatalmában, hogy meg tudja bocsátani a bűnöket. Így, midőn Szent Ambrus
azt mondja ellenfelének: „hátramarad, hogy ezt bizonyítsuk”, és hozzáteszi: „mely
példákat említsük”, összehasonlításképp vitapartnerének emlékezetébe akarta
idézni, hogy egyetért a bottal és a kígyóval.
Te azt állítod „nyilvánvaló példákkal tanít, biztos és hasonló érvekkel érvel.”
Valóban műveltséged számára nagyon nyilvánvalónak kellett volna lennie, hogy
ami Mózes botjával és Egyiptom vizeivel történt, semmiféle hasonlóság alapján
nem egyezik meg az Úr asztala kenyerének és borénak átváltozásával, semmilyen
hasonlóság nincs ezen események, és aközött, ami az oltár konszekrációja által a
kenyérrel és a borral történik. Mózes kezében ugyanis csak a bot volt, a kígyó,
amellyé változnia kellett, sohasem létezett. A bot nyilván a szubjektum megsemmisülése által szűnt meg bot lenni, a kígyó pedig a szubjektum keletkezése által,
akkor kezdett el lenni, midőn a bot a földre vettetett, az oltár kenyere és bora viszont nem szenvedi el a szubjektum semmiféle megsemmisülését, hanem sokkal
inkább magára veszi a konszekrációt. Ezért mondja Szent Ágoston: amit az oltáron
látok, kenyér és bor. Ezt adja tudtotokra szemetek is; amit viszont a hit megkövetel,
hogy állítsunk: a kenyér Krisztus teste, a bor pedig vére. Midőn az oltárhoz viszik
őket, színüknek felelnek meg. Azért nyerik az áldást, hogy mást szolgáljanak, mint
amik voltak. Így lesznek Krisztus testévé és vérévé az oltár konszekrációja által.
Azt mondom: a konszekráció által, amit senki sem értelmezhet így: „a szubjektum
megsemmisülése által”. Azért nem, mert Krisztus teste és vére akár teljességében,
akár részben a szubjektum keletkezése által most elkezdhetne létrejönni; mivel
már ezer éve létezik, semmiféleképpen sem kezdhet most létezni, semmiképpen
sem jöhet most létre. Ezért nem kellett volna azt írnod, hogy „nyilvánvalókkal”
és „hasonlókkal”, ott ugyanis a bot és a kígyó esetében egyes dolgokról van szó:
az egyik, ami már-már elveszíti színét (kinézését) a szubjektum megsemmisülése
által, a másik, ami a szubjektum létrejötte által még csak most kezd létezni. -Itt,
vagyis az Egyház áldozatában, a kenyérről és a borról, amelyek nyilvánvalóan léteznek kinézetük szerint, azt állítjuk, hogy Krisztus teste és vére, amelyek mint
mondottam, már ezer éve léteztek, és semmi értelemben, esetleg őrület folytán
lehet azt állítani, hogy most kezdenek létezni.
Midőn pedig azt írtad: „és sok más ilyesmi”, azzal lehet cáfolni, hogy nagyon
elhamarkodottan és nagyon hebehurgyán jártál el. Midőn ugyanis azt írod: „és
sok más ilyesmi”, inkább azt kellett volna írnod, ha igazat akartál volna mondani:
„semmi ilyesmi”. A tenger folyása, a Jordán vize, a szikla, amelyből víz fakadt, a
Mara folyó, amely a beledobott fadarab következtében édessé vált, a balta, amely
a víz felszínén maradt, -hogy a te szavaiddal éljek, átváltozva megmaradtak előző
lényegükben, nem változtak el, mint Mózes botja, mint Egyiptom folyói, a szubjek-
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tum megsemmisülése által. Szent Ambrus kizárólag ezekről állítja, hogy a szubjektum megsemmisülése által változtak meg.
Ezért mivel te, ahol leginkább türelemmel kellett volna elidőznöd, gyorsan
akartál cselekedni, türelemmel hozzálátok, hogy utánajárjak, milyen távol áll tőled
Szent Ambrus véleménye A misztériumokról című könyvében, amelynek megvizsgálására rá akartál beszélni. Elsősorban nem szabad elhallgatni, hogy arról
akarsz meggyőzni, hogy ami az Úr asztalát illeti, hasznosan lehet hinni, de nem
lehet hasznosan vizsgálódni. Ha ugyanis nem lenne hasznos vizsgálódni, hogyan
mondhatná az ilyen nagy tanító: most fontoljuk meg, nehogy valaki a látható dolgokat látván esetleg azt mondja: „Isten a zsidóknak mannát és fürjeket hullatott. S
ez lenne az, amit szeretett Egyházának készített?” Midőn Szent Ambrus ezt mondja, különösen a néphez, hallgatóihoz szólva, nem tartotta haszontalannak, hogy
ekképpen hívja ki az értekezést, nemhiába ígérte, hogy nagy igyekezettel kell magát ennek az értekezésnek szentelnie.
Könnyű lett volna azt mondani, amit te mondasz: „hinni hasznosan lehet,
kérdezni nem lehet hasznosan.” Ha nem lehet hasznosan kérdezni, Szent Ágoston
nem mondaná A keresztény tanításról szóló könyvében: „Addig forgatjuk fáradságos szemlélődéssel amit olvasunk, míg az értelmezés el nem jut a szeretet országához.” Ha ez ugyanis eredeti értelmében hangzik el, nem tarthatjuk képletes beszédnek: ha parancsoló, amely tiltja a bűnt és a gonoszságot, vagy megparancsolja
a hasznost, vagy a jótettet, úgy nem képletes; ha viszont úgy tűnik, hogy megparancsolja a bűnt és a gonoszságot, a hasznosat és a jótettet pedig tiltja, úgy képletes.
Midőn az Úr azt mondja: ‘Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok az
ő vérét’, úgy tűnik, bűnt és gonoszságot parancsol: tehát képletes beszéd, amely
megparancsolja, hogy részesei legyünk az Úr szenvedésének és hogy kedves legyen
számunkra annak emlékezetünkbe idézése, hogy az ő testét értünk keresztre feszítették és megsebezték. Nehogy Lanfrannus őrülete eltérítsen az igazság ily világos
nyilvánvalóságától, Szent Ágoston elénk siet a Szentírás más példáival, amelyeket
nem könnyű elferdíteni: „midőn a Szentírás azt mondja: ‘Ha éhezik ellenséged, adj
neki enni, ha szomjazik, adj neki inni.” Ám ami következik: „Midőn ugyanis ezt
teszed, szénparazsat teszel fejére,” azt rossz szándéknak lehet venni. A szénparazsat
tehát úgy értsd, mint a bűnbánó siránkozást stb. Más helyen megmutatva, hogy
nem haszontalan dolog kérdezni az Oltáriszentség felől, azt mondja: bárki lelkében
felmerülhet az ilyen gondolat: tudjuk, hogy Urunk honnan szerzett testet: a Szűztől; mint kisgyermek szopott és táplálták; eljutott az ifjúkorba; a zsidók keresztfára
feszítették; a fáról levették, harmadnapra feltámadott, azon a napon, amelyen akart,
felment a mennybe, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, ott addig az Atya jobbján
ül. Miképpen kenyér tehát a teste, vagy kehely, azaz amit a kehely tartalmaz, az ő
vére? És a kérdésre nem csak azzal válaszol, ami az egyetértést szolgálja –amiért
te, amennyiben erről van szó, azt mondod: „hinni lehet hasznosan, kérdezni nem
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lehet hasznosan” -hanem azzal is, ami a megértésre ösztönöz. Azt mondja: „Testvérek, ezeket nem hiába mondjuk szentségeknek (sacramenta), hanem mivel mást
látunk és mást értünk bennük. Amit látunk, az a testi szín (species), amit értünk,
annak lelki gyümölcse van.” És hogy el ne ferdítsd, midőn azt mondja „szín”, figyeld meg, hogy hozzáteszi: „testi”. Figyeld meg mit mond A képzetlenek hitre
nevelésében: „nem úgy kell érteni, mint az áldással megszentelt színt”: nem azt
szentelik meg ugyanis, ami a szubjektumban van, hanem a szubjektumot. Aki úgy
gondolta, hogy szükség van egy ilyen sokatmondó ellenvetésre, mondhatta-e veled
röviden: „hinni lehet hasznosan, kérdezni nem lehet hasznosan”?
Az Evangélium igéiről mondott beszédében azt mondja: Mi az, hogy „Krisztust enni”? Ez nem csak annyi, mint a szentségben magunkhoz venni az ő testét.
Ugyanis sokan méltatlanul veszik, akikről azt mondja az Apostol: ‘Aki méltatlanul
eszi és issza, a saját ítéletét eszi és issza.’ Ám hogyan kell Krisztust enni? Amint ő
maga mondja: ‘Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, bennem marad és
én őbenne.’ Ha bennem marad és én őbenne, noha magához veszi a szentséget,
nagy kínokat von magára. Szent Ágoston véleménye nem tér el Ambrusétól, midőn A képzetlenek hitre neveléséről írt könyvében hozzáfog, hogy a szentségek
felől kérdezzen. Azt mondja, hogy a szentségekről a lassabb felfogásúakkal sok
hasonlattal és szóval kell élni. Midőn ezt mondta, ha veled együtt bolondozna, azt
mondhatta volna: ‘hinni hasznosan lehet, kérdezni nem lehet hasznosan.’ Továbbá
te, aki azt írod, hogy Szent Ambrus azt mondja, hogy a kenyér és a bor az oltár
konszekrációja által megszűnik a szubjektum megsemmisülése által az lenni, ami
volt, elferdíted, amit Szent Ambrus mond, hogy aki az Úr asztaláról részesül, mivel
az oltár konszekrációja által a kenyér és a bor már Krisztus testévé és vérévé lett:
„nehogy valaki a láthatókat látván azt mondja: ‘Ez az, amit Isten az ő kedvesének
készített?’ Te beképzeled magadnak (amint olvassuk: jaj a prófétáknak, akik szívük szerint prófétálnak), –hogy az oltáron Krisztus testének részecskéje létrejön, a
szubjektum keletkezése által, amit Krisztus egész teste szentségének nevezel, amely
a mennyben van. Ez nem felel meg sem az igazságnak, sem a tekintélynek: mert
ha állna, hogy most jött létre az oltáron a test részecskéje, az is állna, hogy egyszersmind Krisztus testéből van; (a tekintélynek azért nem felel meg, mert) Pál apostol
szerint az összes szentekkel eleget kell tennünk annak, hogy ne csak Krisztus keresztjének bizonyos szélességét, hosszúságát, magasságát vegye figyelembe, hanem
annak mélységét is. Ha felfogjuk, semmi esetre sem merészkedünk vakmerően
megszentségteleníteni a szentségeket.
Aki ugyanis kitartana amellett, hogy meg kell vetni az újjászületés vizét, vagy
az oltár kenyerét és borát, amint Námán előbb megvetette a Jordán vizét, nem sodorja kisebb veszélybe lelkét, mint testét sodorja veszélybe, aki viharban a nyílt
tengerre indul.
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Mint mondom, te olyasmit találsz ki, ami neked tetszik, ám Szent Ambrus,
akit nem vonakodsz tekintélyként idézni, a te alkalmatlanságod alátámasztására,
semmiképp sem tagadja, hogy mit akar láthatónak tartani az oltáron. Azt mondja
ugyanis: „a kenyér és a bor nem Ábrahámnál volt, hanem Melkizedeknél.” „Az
oltár szentségeinek Melkizedek a szerzője.” „Azt a szentséget veszed, amelyet ő
mutatott be, aki megáldott Ábrahám hitét,” és „az oltár szentségei régebbiek, mint
a zsinagógáé”, továbbá „midőn az oltárhoz járulsz, testi szemeddel azt láttad, ami
testi, ám ami a szentségekhez tartozik (quae sacramentorum sunt) nem láthattad
szíved szemével”, majd „láttad az oltárra helyezett szentségeket, és magát a teremtést csodáltad.” Ha ugyanis nem gondolt arra, hogy a konszekráció után az oltáron
nincs egyéb, mint Krisztus testének és vérének érzéki részecskéje, és hogy ez Krisztus testének és vérének szentsége, úgy nem igaz, amit Ambrus mond, hogy az oltár
szentségeinek szerzője Melkizedek, nem igaz, midőn azt mondja, hogy a hívek a
konszekráció után azt veszik magukhoz az oltárról, amit Ábrahámnak mutatott be
Melkizedek. Az pedig legkevésbé igaz, hogy az oltár szentségei régebbiek, mint a
zsinagóga szentségei, mivel ezer éve áll, hogy Krisztus testét és vérét az isteni bölcsesség alkotta magának a Szűz méhében nem a zsinagógának adott törvény után.
Még kevésbé mutatkozna Szent Ambrus igaznak, ha az volna a véleménye, hogy
a kenyér és a bor elvéttetik az oltáron a szubjektum megsemmisülése által, mint
abban, amit annak mond, aki az oltár szentségeihez járul: „ami testi, azt testi szemeddel láttad, ám, ami a szentségekhez tartozik, lelki szemeddel nem láthattad.”
Ha ugyanis úgy vélte, hogy a hívők, akik az oltárhoz járulnak, nem látják a
kenyér és a bor érzéki szubjektumát, ez a nagytekintélyű szerző semmiképpen sem
mondhatta volna, ha igazat akar mondani: „testi szemeddel láttad, ami testi”, mert
még ha úgy gondolta volna, hogy az oltáron nincs más, mint Krisztus testének
érzéki részecskéje, és a te alkalmatlanságod értelmében megerősítette volna, hogy
ami az oltáron van, testi, mégsem vélte volna, ha veled együtt valótlanságot is állít,
amit te nem szűnsz meg Ambrus szájába adni, hogy az oltáron testi szemünkkel
láthatjuk a testet és a vért. Ellenkezőleg: midőn Szent Ambrus azt mondja: „testi
szemeddel láttad, ami testi”, azt erősíti meg, hogy az oltáron a kenyér és a bor szubjektumát látod, amit ugyanezen könyvében kinyilvánít, midőn azt mondja: hogy
megmondjam neked: „nem volt Krisztus teste a konszekráció előtt az” oltár kenyere, „a konszekráció után viszont azt mondom neked,” hogy az oltár kenyere „már
Krisztus teste”. Ha nem így vélekedne, miután azt mondta. „a szentségeket láttad
az oltárra helyezve,” nem kellett volna következésképpen azt mondani: „magát a
teremtést csodáltad meg,” mivel tény, hogy Szent Ambrus ugyanezen traktátusa a
csodálkozást úgy akarja érteni, mint megvetést, Námán példájára, aki előbb megvetette a Jordán vizét; azt azonban nem gondolhatta volna Szent Ambrus, ha nem
tartotta volna úgy, hogy a konszekráció után az oltáron nincs más, mint Krisztus
érzéki teste és vére. Nem tér el Szent Ambrus véleményétől Szent Ágoston sem,
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ami azt illeti, hogy nem véttetik el a szubjektum megsemmisülése által a kenyér
és a bor színe, midőn azt mondja: amit az oltáron láttok, kenyér és bor, amiről
szemetek is tanúskodik; amit viszont a hit épülése követel: a kenyér Krisztus teste
és a bor Krisztus vére.

—
És másutt: az Úr Jézus testét és vérét olyan dolgokban kínálja, amelyek a sokból
lesznek eggyé, ugyanis az egyik sok búzaszemből készül, a másik sok szőlőszemből
csordul. Szent Ágoston azt mondja: ‘ezekben (a dolgokban) testét és vérét kínálja’,
amit nem mondhatott volna, ha miután az Úr megáldotta a kenyeret, úgy vélte
volna, hogy a kenyér és a bor a szubjektum megsemmisülése által változott át:
ugyanis nem ajánlhatott olyasmit, ami nincs. Tehát Szent Ambrus semmi láthatót
nem állít elénk az oltár áldozatában, mint a kenyeret és a bort, és semmi más láthatatlant, mint Krisztus testét és vérét az oltár áldozatában, midőn azt mondja: nehogy valaki véletlenül látván a láthatókat, mivel a láthatatlanokat nem fogadhatja
be szemmel, amiről legkevésbé sem gondolja, hogy úgy mondatott, mintha Krisztus teste és vére láthatatlan volna, ha a testi szemünk elé helyezik; ezért mondja
Szent Ágoston is: noha látható módon kell ünnepelni, mégis láthatatlanul kell élni.
Ha Lanfrannusszal együtt bolondul állítod, hogy Krisztus teste érzéki módon van
az oltáron, úgy ő lesz a csapdád, úgy, mint aki azt állítja, hogy Krisztus teste érzéki
módon van az oltáron, ám műveltségével, és mindazok felfogásával ellentétben,
akik nem őrjöngenek, azt állítja, hogy nem lehet látni.
Ugyanis mind a műveltek, mind pedig azok számára, akik nem őrjöngenek, elfogadható és áll, hogy semmiképpen sem lehet a színt látni, hacsak nem esik meg,
hogy a színt látjuk. Lanfrannus ugyanis azt írja, hogy Krisztus teste, amelynek e
részecskéje színéről és minőségeiről bolondul állítja, hogy érzéki módon van az oltáron, testi szemünkkel láthatjuk, láthatatlan. Mindarról ugyanis, ami szubjektumban van, amint van, áll az, hogy látható, nem önmagától függ, hanem a szubjektumtól, és hogy nem a látással, sem más testi érzékkel nem lehet befogadni színét
vagy minőségét, hacsak azt is be nem fogadjuk, ami színes (aminek színe). Szent
Gergely azt mondja Dialógusában a láthatóról és láthatatlanról, hogy az Egyház
áldozata egy, és abban a könyörgésben, amelyet az Úr oltáránál mondunk, ez áll:
hogy amit a látható misztériumokban magunkhoz vettünk. Vagyis ami látható, a
szubjektumra vonatkozik, és nehogy szükséges legyen arra vonatkoztatnod: ami a
szubjektumaiban van, hozzáteszi: annak láthatatlan hatását elnyerjük. És ha ezt valamiképpen valami mássá ferdítik, mit tegyünk azzal, amit Szent Ambrus ironikusan megjegyez: ez az, amit Isten az ő kedvesének készített? –Námán példájára azt
mondta volt: nem jobb az Abana és a Farfar? Ha ugyanis, amint feljebb kellőképpen
kifejtettem, az Úr asztalán nincs más, mint Krisztus teste és vére, mondhatta volna
ironikusan „azokról” mintegy megvetőleg: „Hát ez az, amit Isten az ő kedvesének
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készített?” Ezt mondván ugyanis a kenyérre és a borra gondolt. Ugyanígy, midőn
az újjászületés szentségeiről értekezik, azt mondja: „megmondatott neked, hogy ne
csak azt hidd, amit láttál, és azt mondjad: Vizet látok, amit láttam is”, hanem: „a víz
nem tisztít meg a lélek nélkül.” Így, amennyiben úgy gondolta, hogy az Oltáriszentség összehasonlítható a keresztség szentségével, a hasonlóról hasonlóan értekezve,
eléggé kimutattam feljebb, főleg, hogy amíg azokat hallom, valamire előre figyelmeztetnek, hogy ha úgy gondolja, hogy a keresztségben a megsemmisülés által
nem szűnik meg a víz, nem hiányoztak volna a szavak, amelyekkel kifejezte volna,
hogy a kenyér az oltáron megszűnik.

—
Ám megengedjük, hogy ezt is el lehet ferdíteni, de a következőket nem lehet
kifordítani: Azt mondja: ezt mutatta be Melkizedek: nem lehet kifordítani, hogy
Melkizedek kenyeret és bort mutatott be, amit Ábrahám tisztelettel fogadott, és
hozzáteszi, a hívőhöz fordulva, aki az oltáriszentséget veszi: „tehát isteni ajándék
a szentség, amit veszel, amelyet az mutatott be, aki áldást mondott Ábrahám hitére, de miután feljebb azt mondtam, hogy az ellenvetéssel kellett volna kezdened,
úgy én, ha Isten megadja, elkezdem fejtegetésemet. Így szól: talán azt mondod:
„Mást látok,” amiről előbb meg kell jegyezni, hogy Szent Ambrus nem ért egyet
veled, aki azt mondod: „hinni lehet hasznosan, kérdezni nem lehet hasznosan,”
mert ha így vélekedett volna, nem tette volna azt a felszólítást, midőn a néphez
beszélt, hogy mondjon ellent neki valaki ezzel kapcsolatban. Továbbá, midőn azt
írod, hogy Szent Ambrus ezen a helyen arra gondol, hogy az Úr asztalán nincs ott
a kenyér és a bor szubjektuma, mivel azt mondja: hogy meggyőződjünk arról, hogy
ez nem az, amit a természet formált, először is azt kell neked felelni, hogy a homályostól a nyilvánvaló felé kellene haladnod, amint legalsótól a legfelső felé kell és
erről a könyvről azt kellett volna felhoznod, ami félreérthetetlenül nyilvánvalóan
mutatja, Szent Ambrus véleményéből, hogy a kenyeret és bort nem átvitt értelemben mondja, amint te kiforgatod, hanem amint mondom a szó eredeti értelmében kenyér, amelyet sok búzaszemből készítenek, amint Szent Ágoston mondja az
evangéliumban (sic), a bor pedig, amely sok szőlőszemből csordul, legkevésbé sem
szűnik meg létezni a konszekráció után az oltáron. Tehát Szent Ambrus ugyanezen
könyvében A szentségekről azt mondja a hívőnek, ki az Úr asztalánál áldozik: a
szentséget veszed, amelyet az mutatott be, aki Ábrahám atyánk hitére áldást mondott, amiről semmilyen igyekezettel sem lehet rábizonyítani, hogy igazat mondott,
amennyiben áll, hogy az oltáron nem maradt fenn a kenyér és a bor szubjektuma. Ezért mondja ugyanezen értekezésében: kenyeret és bort mutatott be áldozatul Melkizedek, Melkizedek lett a szentségek szerzője. Úgyszintén ugyanebben a
könyvben azt mondja annak, aki az oltárhoz járul, hogy áldozzon: megcsodáltad
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az oltárra helyezett szentségeket és magát a teremtést, a teremtés pedig megszokott
és ismerős.
Íme eleget tettem annak, hogy ekképpen kell érteni a kenyér és a bor szubjektumáról mondottakat, és áll az, hogy Szent Ambrus nem mondhatta volna: láttad
az oltárra helyezett szentségeket, ha úgy vélte volna, mint te, a tömeg és Paschasius
corbiéi szerzetes tévedése szerint, hogy a konszekráció után nem marad egyéb az
oltáron, mint a test és a vér részecskéje, és hogy ezeket egyáltalán nem lehet látni,
mert te, aki ebben oktalankodsz, mégis erőlködsz, hogy az oltáron nem lehet látni
a testet és a vért. Az pedig, hogy hozzáfűzi, „a természet pedig megszokott és ismerős,” úgy ezt legkevésbé sem fűzte volna hozzá, ha úgy vélekedett volna, hogy
érzékileg van az oltáron Krisztus testének részecskéje, amelyet oly szokatlan módon, oly csodálatosan alkotott magának Isten bölcsessége a Szűz méhében. Ugyanebben A szentségekről szóló könyvében azt mondja Szent Ambrus: „Bemutatjuk
a szeplőtelen áldozatot, a vér nélküli áldozatot, ezt a szent kenyeret. Ezen a helyen
teljesen helytelenül említené a „vér nélküli áldozatot,” ha úgy gondolta volna, hogy
a kehelyben nincs egyéb, mint a vér részecskéje. Azáltal pedig, hogy hozzáteszi
az „ezt” névmással: „ezt a szent kenyeret” elhatárolandó a közönséges kenyértől
megkülönböztetendő, a konszekrálatlan kenyértől megkülönböztetendő, mint az
apostol, hozzátette az „ezt” névmást, amit legkevésbé sem tett volna hozzá, ha a te
szíved rögeszméje szerint úgy vélte volna, hogy az oltáron nincs más, mint Krisztus testének részecskéje.
S míg ezt beképzeled magadnak, mégis azt mondod, hogy nem tagadod, hogy
a kenyér ott van az oltáron a konszekráció után, mivel szerinted Krisztus teste,
amelyről helyesen írod ugyan, hogy a mennyből alászállott kenyér: ám, ha Szent
Ambrus veled együtt így vélekedett volna, egyáltalán nem gondolta volna, hogy a
névmás hozzáadásával így kell mondani: „ezt a szent kenyeret.”

—
Ismét ugyanebben A szentségekről szóló könyvben Szent Ambrus azt mondja:
tedd ezt az áldozatot elfogadottá, lelkivé, ami az Úr testének és vérének képe (figura), amely imádságban nem tekinthető önmagával ellentmondónak, hogy attól,
amit elöljáróban mondott, tőled eltérően úgy gondolta volna veled együtt, hogy a
konszekráció után Krisztus testének és vérének részecskéje van az oltáron, ám ez
mégis azon Krisztus testének szentsége és képe, amely az Atya jobbján ül. A Zsidókhoz írt levélben Szent Ambrus véleménye legkevésbé sem tér el attól, amiről
úgy vélte A szentségekről írt könyvében, hogy amellett ki kell tartani. Azt mondja
ugyanis a Zsidókhoz írt levélben: „ebben a testben és vérben az emberi lélek semmi romlandót, semmi vérzőt nem vesz észre, hanem megváltó és éltető szubsztanciát a kenyérben és a borban. Ezzel összhangban van, amit Szent Ágoston ezekkel a szavakkal mond Az újonnan megkeresztelteknek írt könyvében: „ezt vedd a
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testben, amely a kereszten függött, ezt idd a kehelyben, ami oldalából folyt ki.” A
kötelességekről írt könyvében ismét azt mondja Szent Ambrus: „bárányt és kost
mutattak be áldozatul; most Krisztus mutattatik be áldozatul, és önmagát mutatja
be, midőn mint pap, az Atyánál közbenjár értünk; itt képben, ott valóságban.” Ha
ki akarod forgatni Szent Ambrus ezen mondásában: szent „képben”, amelyről azt
képzeled, hogy a hívek az érzéki test részecskéjét veszik az oltárról, s erőlteted,
hogy Krisztus testének képe, amely a mennyekben van, Krisztus két testét vezeted
be, a hit érdeme ellenére, s nem kevésbé állana, hogy amit Szent Ambrus az előbbi
helyeken nyilván mondott, azt itt nem cáfolhatja.
Az előbb elmondottak alapján ellened kell irányulnia ennek, még akkor is, ha
mindez olyan homályos, hogy nehezen magyarázható, vagy képtelenség megmagyarázni, mégis legszilárdabban áll, hogy ugyanazon traktátusban Szent Ambrus
nem írt olyasmit, ami önmagával ellentmondó, s ha az egy traktátussal szemben
többet részesítünk előnyben, úgy aki nem enged meg valamit ily nagy tekintélynél,
de utána mégis megengedné, azt állítaná, hogy a férfi, akiről szó van, semmilyen
tekintéllyel sem emelkedik ki. Így az, aki azt tartja, hogy Szent Ambrus mondásai
ellenkeznek az igazsággal, amíg őt semmibe veszi, szükségszerűen saját kardja által
vész el, mint Góliát. Miután ezeket így előre elmondtuk, nem hallgathatjuk el, hogy
Szent Ambrus szavai, amelyekről azt mondod, hogy saját maga ellen irányulnak,
azok számára, akik azokat helyesen értelmezik, legkevésbé sem ellentmondásosak,
mivel tartja magát a világos beszéd mércéjéhez, hanem a Szentírás hasonló helyeiből vettek alapján teljesen állíthatók.
Szent Ambrus tehát ezt az ellenvetést teszi hallgatója szájába: „mást látok; hogyan mondhatod nekem, hogy Krisztus testét veszem?” Ebben az ellenvetésben a
kettő egy: az egyik, hogy mást lát, s ezért legkevésbé sem kételkedik, a másik, hogy
a hallgatóval felteteti a kérdést, mivel a pap azt mondja, hogy Krisztus testét veszi. Az egyiket megengedi Szent Ambrus, mivel nem cáfolja, vagyis, hogy valóban
mást lát az oltáron, mint Krisztus testét, vagyis kenyeret. Egyébként Szent Ambrus
semmiféleképpen sem válaszolta volna, amit te mondasz, állítván a te őrültséged
szerint, hogy az oltáron valami láthatatlan van, amint állítod: ‘mást látok” -helyesbítsd: úgy tűnik, hogy mást látok, miután a konszekráció után egyáltalán nem marad fenn a kenyér; a másik, vagyis, hogy Krisztus testét veszi, arról azt ígéri annak,
aki az ellenvetést teszi, hogy elégségesen fogja példákkal bizonyítani, hogy amit lát,
vagyis a kenyér, miután befogadja a konszekrációt, nem azzá lesz a konszekráció
által, amivé a természet formálta, vagyis nem kenyér, az oltár áldása révén, hanem
Krisztus teste, hogy amíg szájával veszi, amit lát, amit a természet formált, vagyis
a kenyeret, ha megmarad Krisztusban, nem mondjuk jogtalanul, hogy szívünkkel
vesszük, ami Krisztus teste lett a konszekráció által, maga a kenyér, amelynek az isteni áldás nagyobb erejét kell tulajdonítani, amely a kenyeret Krisztus testévé tette,
mint a természet, vagy a mesterségét, amelytől azt nyerte, hogy kenyérré legyen.
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Szent Ambrus tehát azt mondja, milyem példákkal éljünk, hogy igaznak bizonyítsuk, azaz, hogy teneked bebizonyítsuk, vagyis hogy ha másutt egyet fogsz érteni,
itt se tagadd meg az egyetértést. Ebből kihallatszik, hogy amit most látsz, vagyis
hogy a kenyér az oltáron nem annyiban, amennyiben azt a természet kenyérré
alkotta, vagyis a kenyeret, hanem az oltár konszekrációja által Krisztus teste, amivé
azt az isteni áldás tette, ám az oltár konszekrációja által: a természet szempontjából
ugyanez a kenyér Krisztus teste, amit szíved szemével, hited szemével kell meglátnod. Nem hiányzik sem a közös imádságokból, sem a Szentírás mondásaiból, amit
össze lehet hasonlítani Szent Ambrus mondásaival.
Vegyünk példának egy bizonyos Petrus Giraldus magánembert, akit a
konszekráció által főpásztorrá léptettek elő, és akit valaki figyelmeztetett, hogy
nem viselkedett elégé méltóan a felvett szent rendhez. Teljesen szokatlan lett volna,
ha az, aki őt figyelmeztette, ezt mondta volna: „Mit akarsz, Giraldus, mit csinálsz?
Nem gondolsz arra, hogy nem Giraldus vagy, hanem az Egyház püspöke? Elviselhető volt, ha így cselekedtél, amíg Giraldus voltál; már nem vagy Giraldus, vagyis
nem arra kell gondolnod, mi voltál, hanem amit neked a papszentelés hozott.” Eszerint a beszédmód szerint sok mindent találunk a Szentírásban: Az Úr azt mondja:
„az én tanításom nem az enyém”; másutt: „aki bennem hisz, nem énbennem hisz”;
másutt: „féreg vagyok és nem ember”; „akik nem vérből -mondja az evangélista-,
sem a test akaratából, hanem Istenből születtek”; az apostol azt mondja: „élek, de
nem én élek”; másutt: „már nem szolga, hanem fiú”; máshol: „nem az a zsidó, aki
nyilván zsidó”, sem pedig körülmetéltség, ami nyilván körülmetéltség; a próféta azt
mondja: „vétkeztek ellene” -majd így folytatja: „és tisztátalanságukban nem fiai”
-noha a továbbiakban ő maga mondja: „az ő fiai és leányai kihívták őt.” Az Apokalipszisben azt olvasod: „senki sem tudja az ő nevét,” ahol ezt találod a folytatásban:
„Isten igéjének hívják.” Az evangéliumban azt mondja az Úr: „nem ti vagytok, akik
beszéltek,” az apostol azt mondja: „már nem vagytok testben.” Ágoston a Rómaiakhoz írt levélben (magyarázatában -R.Z.). „már nem vagytok teremtmény, hanem
Isten fiai vagyunk.” Szent Ciprián a bűnbánatról szóló könyvében ekképpen idéz
egy fiatalembert, aki elvetette magától a szégyenletes szerelmet, s aki azt szokta
volt mondani: „noha te egyazon vagy (miután a bűn tovább élt benne), én nem
vagyok ugyanaz.” Valóban, aki odafigyel az ilyen beszédformákra a mindennapi
beszédben és a Szentírásban, azt nem lenne szabad zavarba hoznia, amikor azt
hallja, hogy Szent Ambrus ezt mondja annak, aki vele szemben felhozta az ellenvetést: bebizonyítom neked Isten más csodás tetteinek idézésével, hogy mást látsz,
vagyis hogy a kenyér nem kenyér, amennyiben az Úr asztalára vonatkozik, amelyet
a természet alkotott, hanem Krisztus teste, amelyet az isteni áldás a konszekráció
által hozott létre, amit más szavakkal, kevéssé szokatlanul így mondhatott volna:
„Kérded, hogyan mondhatom, hogy Krisztus testét veszed te, aki mást látsz -vagyis
a kenyeret. Ám ez a kenyér, miután a konszekrációt befogadta, nem tekintendő ke-
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nyérnek, amennyiben Krisztus áldozatára vonatkozik. Kenyér abból a szempontból, amennyiben a természet alkotta, ám miután az áldás Krisztus testévé tette,
sokkal több van a kenyérben az Egyház áldozatából, amit az áldástól nyert, mint
amit természeténél fogva birtokol. Ezt azáltal mondom, hogy Krisztus testét veszed az oltárról, mert az nagyobb benne.”
Midőn Szent Ambrus a továbbiakban azt mondja: „mivel az áldás által maga a
természet változik,” úgy tűnik, elferdítve értelmezed, mintha a „változtatni”-t nem
lehetne másként érteni, mint a létező megsemmisülése és a még nemlétező létrejövése.. Ezt azonnal megcáfolja Szent Ambrus a „változik” szó használatával mind
azon változással kapcsolatban, amit az előbb mondtam, amilyen a bot átváltozása
volt kígyóvá, mind a másikkal kapcsolatban, mondván: „világos, hogy a tenger árja
és a folyók folyása megváltozott.” Te azt mondod, hogy midőn Szent Ambrus előhozza a bot példáját, kinyilvánítja, hogy ugyanezt gondolja a kenyérnek Krisztus
testévé változásáról. Erre azt kell neked felelnem, hogy semmiféle harciassággal
nem tudod megcáfolni, hogy Szent Ambrus semmivel sem kevésbé hozta elő a
tenger árjának és a folyók folyásának példáját, amelyek változásában semmi sem
történt a tenger vagy a Jordán folyásának megsemmisülése által, mint ahogyan a
szikla sem szűnt meg szikla lenni, midőn víz fakadt belőle, sem a Mara (Keserű)
folyó, midőn Mózes fadarabot vetett bele, hogy megédesedjen, sem a balta nem veszítette el balta kinézetét, midőn a víz felszínén úszott, sem a tűz, melyet Illés szava
úgy változtatott meg, hogy az égből szállott alá, nem kevésbé égette el az ellenfeleket, mintha nem szállott volna alá a mennyből: Ha tehát meggyőzöl afelől, hogy
Szent Ambrus úgy tartotta, hogy a kenyér és bor változása az oltáron, mivel azt a
példát hozta fel, hogy a bot kígyóvá változott, úgy Szent Ambrus is meggyőz téged
arról, hogy azt gondolta, hogy a kenyér és a bor úgy változik át az oltáron, amint
nyilván kifejti, hogy semmivel kevésbé sem marad meg annak, ami volt, amit te
nyilván nem győzöl eléggé kiforgatni igyekezeteddel. Azt írod ugyanis, hogy midőn Szent Ambrus azt mondja: „ha Krisztus szava olyan hatékony, hogy általa elkezdjen létezni ami nem volt, sokkal hatékonyabb, hogy legyen ami volt és mássá
változzon, abból azt kell kihallani, ‘alakját (színét: specie) tekintve,’ úgy, hogy így
kell olvasni: ‘hogy alakjukat tekintve legyenek.’ Ha úgy akarsz tenni, hogy ezt akartad mondani műveltséged ellen, úgy csodálkozást keltesz: ugyanis nem lehet azt
mondani, hogy megfelelőképpen kihallatszik akár az írásokból, akár a közönséges
beszédből, hacsak az írás vagy a közönséges beszéd nem tartalmaz valamit, amiből
a leplezetlen szív meghallja, amit szívvel hallani lehet, amit az írás nem fűz hozzá,
vagy a beszéd kimondatlanul hagy. Midőn Szent Ambrus azt írja: „hatékonyabb,
hogy legyen, ami volt,” semmit sem állít, aminek tartalmából, mint mondottam,
az ‘alakját’ nyernéd, amit hozzáteszel, sem pedig a vélemény összetételéből nem
származhat, mintha egyetértene veled abban, hogy hozzá lehetne adni az ‘alakját
tekintvé’-t, amivel te kiegészíted. Ő ezt elhagyta. Ezt leginkább bizonyítja midőn
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a továbbiakban bevezeti azt, amivel olvasóját el akarja fordítani a te ferdeségedtől
mondván: „végül is te magad voltál, de régi teremtmény voltál: miután fölszenteltek, új teremtménnyé lettél. Midőn ezt mondja, kiforgathatatlanul nyilvánítja,
hogy a kenyér és bor változását ugyanannak tartja, mint amilyet, mint előhozta, az
újjászületettben meg kell figyelni.
Ugyanígy nem csekély butaság eredménye lehetett műveltségedben, hogy nem
vonakodtál előhozakodni azzal a véleménnyel, hogy egy dolog, miután megváltozik a szubjektum megsemmisülése által, annak helyébe, ami most kezd létezni
a szubjektum létrejövése által, annak a járulékai hasonlók lesznek a szubjektum
megsemmisülése által megszűnt dolog járulékaihoz. Például: ki fogja kétségbe
vonni, hacsak nem bolond, hogy Lót felesége, miután sóbálvánnyá változott, teste
ugyanaz maradt, mint ami volt, mivel a sóbálvány megtartotta hosszát, szélességét,
kecsességét, lágyságát és színét, mivel a sóoszlopnak ez a színe és a többi, nem létezik másutt, csak a sóoszlop szubjektumában, miután mindaz, ami a szubjektumban
van, nem önmagától van, s ezért úgy tűnik, hogy a testi érzék számára önmagától
nem lehet. Ki ne kételkedne abban, hogy már nem vagy az, aki az imént voltál, ha
tested isteni erővel hirtelen nem változna lélektelen márvánnyá, ha a márvány netalán nem őrizné meg tested vonásait? Ki vitatkozna, még a legbolondabbak közül
is, látva a márvány színét, amely a te testedből lett, ugyanezen test megsemmisülése által, vagy mindazt, ami annak a márványnak szubjektumában van, hogy azt
a színt látja, nem pedig a márványt, mivel a szín vagy bármi más látásának az oka,
ami abban a szubjektumban van, magának a szubjektumnak a látása ugyanannál
az Igazságnál, aki Isten. A szubjektumot és azt, ami a szubjektumban van, nem
érzékkel, hanem csak az elválasztható dolgokat felfogni képes értelemmel ragadjuk
meg. Milyen nagyobb oktalanságot lehetne mondani, mint amit te mondasz, hogy
a test érzékileg van az oltáron, és hogy ennek a testnek az a színe, ami a test szubjektumáé, a test szemével látható, s hogy maga a test láthatatlan marad?
Ugyanígy, midőn Szent Ambrus azt mondja: „aki a semmiből megteremthette azt, ami nem volt, nem tudná átváltoztatni azt, ami van, azzá, ami nem volt?”,
amikor azt mondja, ‘nem változtathatja át azt, ami van, azzá, ami nem volt,’ nem
azt mondja: ‘nem veheti el attól, ami van, azt, ami volt,’ amit minden bizonnyal
mondott volna, ha úgy gondolta volna, hogy az oltáron konszekrált kenyér és bor
átváltozását illetőleg egyet kell érteni a nép, Paschasius és a te idétlenségeddel.
Az utóbbihoz -mondod te, előrebocsátva a szűztől való születés csodáját,
Ambrus ezt mondja: amit létrehozunk a szűztől való test, és nehogy előnyben
részesítsd az isteni erővel szemben a természetét, mintha Isten nem tudná bármely dolog természetét megváltoztatni, hozzáteszi mondván: miért kutatod a
természet rendjét Krisztus testében, ha egyszer az Úr Jézus maga a természettől
eltérően született a szűztől? A hatodik könyv a szentségekről, amelyben azt hazudod, hogy ezt hazudta, így kezdődik: Amit Urunk Jézus Krisztus Isten való-
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ságos fia, nem úgy, mint az emberek a kegyelem által, hanem természete által,
úgy valóságos test, amit magunkhoz veszünk és valóságos vére, amit iszunk.
Legyen elég ez a kevés, amit sok mindenről mondtam, hogy nyilvánvaló legyen,
hogy milyen csalással találsz ki olyasmit, amit nem találsz, mily ravaszul elferdíted, amit találtál, mily körmönfont módon akarod kificamítani, amit sértetlenül hagysz, amelyhez fogható gonoszság Lucianus és Isitius eretneksége óta
nem volt, akik közül mindkettő a maga érdekének megfelelően elferdítette a
prófétai és apostoli írásokat.

—
Én azt mondom: amit a végén mondasz, valóban nem az isteni Igazság irgalmáról, hanem a magad rágalmának hazug voltáról mondod, nem hiába válaszolom, hanem annak vigaszára, aki a dolgok szerzője: démonod van -amire minthogy
nem válaszolt egyebet, mint: nincs démonom, elég kell hogy legyen számomra,
hogy ne kelljen cáfolnom a tévedéseket, hanem hogy mindazok, akik szeretik az
igazságot, hogy higgyenek nekem, ha netán ezeket olvassák, hogy azt kínálják
nekem, hogy dicsőségemre válik, hogy lelkiismeretem tesz mellettem tanúságot,
hogy soha semmit nem állítottam a katolikus igazság ellen, a Szentírás egyetlen
helyét sem ferdítettem el, így valóban soha nem írhattam, hogy te hasonló vagy
Lucianus-hoz vagy Istius-hoz.
Miután ezt előre bocsátottam, nem hallgathatom el, hogy te, aki nem rettentél
vissza attól, hogy énrólam hazudj, Szent Ambrus írásait kifordítva értelmezted,
nagy kapkodással nem olvastad, hanem félreolvastad (non lecta sed neglecta), ellenem irányuló rágalmaiddal illettél. Ezt nem tehetném nyilván, ha nem törekszem
a rövidségre és azt az ellenvetést, amelyet Szent Ambrus maga ellen irányulónak
akart tekinteni valamint az ellenvetésre irányuló válaszok egész sorát nem követem, ami ellen te nem egészen jogtalanul jársz el, hogy akik a te írásodat olvassák,
ebből kevéssel beérjék, midőn azt mondod: „s ez a test, amelyet létrehozunk, a
szűztől van,” mintha cseppet sem figyelnél arra, hogy mind a beszédben, mind
írásban mit írnak elő az előzmények a következményeknek, hogyan függnek a következmények az előzményektől, mivel tartozik minden rész az ő egészének, és
amint Szent Ambrus figyelmeztet: vedd figyelembe a megkülönböztetéseket és az
egyes szavak sajátosságát, Szent Ágoston pedig: függeszd fel a szót, s ebből nyerj
tanácsot. Amit ugyanis Szent Ambrus ír: „amit pedig létrehozunk, test a szűztől” a
hozzá tartozó előzményektől függ, s azoktól nem lehet elszakítani.
Tehát Szent Ambrus föntebbi szavaival kell kezdeni. Azt mondja ugyanis az előzőekben: „hogy pedig érvekkel élünk,” mintha azt mondaná: miután sokmindent,
amit azért hoztunk fel, hogy mintegy távolból, mint egy idegentől idéztem fel a
hallgató megértése érdekében, miután a csekélyebből kiindulva a következő érvet
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javasoltam mondván: ha ilyen ereje volt Illésnek, aki kisebb, hogy megváltoztassa
a tűz természetét, vajon Krisztus szavainak nem lesz akkora ereje, hogy megváltoztassa az elemek színét (kinézetét: species) (A kenyér ugyanis a föld elemére, a bor
a vízére vonatkozik.) Miután megerősítettem, hogy aki a semmiből teremtett mindent, ami több, mint valami már meglévőt átváltoztatni valamivé, ami még nem
volt, ami kevesebb, ami pedig kétféleképpen történik, amit Szent Ambrus mint
nyilvánvalót kihagy: először úgy, hogy nem marad meg, ami volt (innen van az:
„vizeiket vérré változtatta,” meg a bot átváltoztatása kígyóvá), másodszor oly módon, hogy megmarad, ami volt, és mássá változik, ezért fogja a továbbiakban azt
mondani: „hogy az legyen, ami volt,” ezért van az: „gonosz frigyládává változtak,”
valamint amit Szent Ambrus az előzőekben mondott a tenger és a Jordán hullámairól, a szikláról és a fejszéről mondván: „elhagyva saját érveit, éljünk példákkal.”
Afelett sem lett volna szabad elsiklani, amit úgy tűnik műveltséged ellenére tettél,
és oda kell figyelni a „saját” névmásra. Ugyanis ez a „saját” névmás minden fent
említettet felülmúl, mintha messziről vezetett volna le, s onnan figyelné az ellenvetést, amelyet már úgy szemlél, mint közvetlen itt levőt, a közvetlen közelből, ami a
kérdés megoldására vonatkozik.
Mintha azt mondaná Szent Ambrus: sok mindent emlékezetbe idéztem fentebb, érveket hoztam fel, hogy megnyerjem a hallgató egyetértését, végül szem előtt
kell tartanod, kinek vagy minek a „sajátja”, és rákényszerülsz szükségszerűen, hogy
a tartalomból arra következtess, hogy midőn azt olvasod: „saját,” a „saját testéről”
van szó, amiről az ellenvetés beszél: „hogyan mondhatod, hogy Krisztus testét veszem,” ezt úgy vedd: végül is az „övé”, amely vitában, ami Krisztus testéről támadt
„példákkal éljünk”: számomra ugyanis közel álló, hogy aki azt mondom, hogy
Krisztus testét veszed, abban hogy mást látsz a konszekrált kenyérben, amelyet
látsz, azt ugyanezen Krisztus testének létrejövése példájával, mint a tenger vizének,
vagy a Jordán folyónak, a fejszének, a sziklának, a folyónak mintegy távoli példájával akarta megvilágítani, amelyek ugyan ugyanúgy átváltoznak, mint a kenyér és a
bor, hogy ami átváltozik az maradjon, ami volt. A legtávolabbi példa viszont a boté
és a kígyóé, amelyek a szubjektum megsemmisülése által változtak át. Mintha azt
mondaná: a testtől a testig vonom meg a párhuzamot, Krisztus testének létrejöttétől a kenyérnek Krisztus testévé változásáig: ahogyan ugyanis Krisztus teste a mindenki számára ismert módtól függetlenül jött létre, úgy az oltár kenyere Krisztus
testévé változik, hogy kenyér legyen, ami volt is, és Krisztus teste is, ami nem volt,
eltérően attól az ismert átváltozástól, amely szerint valami el kezd lenni, ami nem
volt, annak megsemmisülése által, ami volt. A kenyérnek ezen átváltozása Krisztus
testévé érthető, de nem ismeretes mindenki számára, és ilyen értelemben van írva:
„gonosz frigyládává változtak,” és: „hogy az atyák szívét a fiúkhoz hajlítsa”103, és: „a
Libanon Kármellé változik”.
103 Convertere: hajlítani, odafordítani, megváltozni
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Ambrus azt mondja: „a természet rendjétől eltérően hozta létre” és joggal tes�szük magunkévá Krisztus teste keletkezésének példáját, hogy válaszoljon annak,
aki felhozza az ellenvetést: „hogyan mondhatod, hogy Krisztus testét veszem?”,
hiszen „amit készítettünk, a szűztől való test, ezért joggal mondhattam, hogy a
hívő, aki azt veszi „amit készítettünk”, Krisztus testét veszi. Szent Ambrusnak ezen
szavaiban, amelyeket így sző össze: „amit készítettünk, a szűztől való test”, aligha tartózkodnak a kiáltástól, nem az olvasók, hanem az írások kiforgatói, mintha
Szent Ambrus a tömeg tévedésének megfelelő véleményének adna hangot, mondván: „és ez, amit készítünk, a szűztől való test”, ám a te műveltségednek észre kellett
volna vennie midőn ezt olvastad, hogy Szent Ágoston figyelmeztet: „függeszd fel
a szót, és innen meríts tanácsot”, Szent Ambrus pedig: „lásd az egyes szavak megkülönböztetését és sajátosságát”: nem elhanyagolandó ugyanis a kötőmód hatása, a
névmás hatása abban, amit Szent Ambrus mond: „és ez, amit készítettünk, a szűztől való test”. Midőn ugyanis azt mondotta: „a szűz a természet rendjétől eltérően
szült”, hozzáfűzi az „és” szócskát, mintha azt mondaná: Krisztus testének létrejövésére figyelek, miután amiatt kellett vitatkozni Krisztus testéről, aki ellenvetette:
„hogyan mondhatod, hogy Krisztus testét veszem?” Hozzáfűzi az „ez” névmást
is, amely valóban az előző főnévhez tartozik, mivel a mindennapi beszédben is,
és az írásban is, szükséges, hogy mind az előzmény, mind a következmény, mind
a mondottak, mind az elgondoltak megegyezzenek, mind a beszélő, mind az író
számára összhangban legyenek egymással, egymást alátámasszák. A legközelebbi
pedig, amit föntebb konszekrálunk, amit elkészítünk, Szent Ambrus nem hallgatta
el, hogy mi, mondván: „a szentséget, amelyet magadhoz veszel, Krisztus igéje készíti el,” a továbbiakban pedig: „ahová azért jövünk, hogy létrehozassék a tiszteletreméltó szentség”.
Amiről, vagyis a szentségről műveltségeddel igencsak ellenkezőleg azt állítod,
hogy a test részecskéje, a vér részecskéje, amiről nem vonakodsz azt állítani, hogy a
kenyér és a bor szubjektumának megsemmisülése által jön létre, ám anélkül, hogy
erre valamilyen tekintélyt fel tudnál hozni. Az igazság az, hogy Isten most sem tesz
semmit, és nem is tett semmit a szubjektum létrejötte nélkül, ami már előzőleg ne
létezett volna. Ezért midőn azt állítod, hogy a test részecskéje most a szubjektum
létrejövése által keletkezik, midőn a kenyér a szubjektum megsemmisülése által elvétetik, be kell látnod, hogy Krisztus testének a részecskéje a test, amely most kezd
létezni, mivel Krisztus teste ezer éve mind részében, mind egészében felbonthatatlan volt. Tehát nem kezdhet most létrejönni a szubjektum keletkezése által, mint
ahogy az is vitathatatlanul áll, hogy Krisztus testét nem lehet konszekrálni: a külsők, a kenyér és a bor tulajdonsága az elkészítés, konszekrálás; ezek elkezdhetnek
olyasmi lenni, ami nem voltak, Krisztus teste és vére, ám a konszekráció által, nem
pedig a kenyér és bor megsemmisülése és Krisztus testének és vérének létrejövése
által, amiről áll, hogy csak egyszer jöhet létre.
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Végül, ami a tekintélyt illeti, Szent Ambrus nem tagadja, mit gondol a szentségről, midőn azt mondja a Misztériumokról szóló ama könyvében: „Melkizedek
kenyeret és bort mutatott be Ábrahámnak áldozatul.” Melkizedek lett a szentségek
(szentségi jelek) szerzője, majd ezt követőleg: „az által bemutatott szentséget veszel
magadhoz, aki áldást mondott Ábrahám hitére.” Másutt pedig: „hogy tehát válaszoljak neked: a konszekráció előtt nem volt Krisztus teste,” ahol szükségszerűen
magától értetődik: az oltár kenyere. „A konszekráció után azonban -mondja Szent
Ambrus- azt mondom, hogy már Krisztus teste,” ahol ismét teljes szükségszerűséggel ki kell hallanod: az oltár kenyere.
Máshol: „az oltár szentségei régebbiek, mint a zsinagóga szentségei,” mivel
amint fentebb eléggé kifejtettem, a zsinagógának adott törvény után ezer évvel
még nem öltött magának Isten bölcsessége testet és vért a szűz méhében. Másutt:
„lássuk, hogyan lehet az, ami kenyér Krisztus teste,” ahol nem azt mondja Szent
Ambrus: ami kenyér volt, hogyan szűnik meg kenyér lenni, és hogyan kezd Krisztus teste lenni, hanem azt mondja: „hogyan lehet az, ami kenyér Krisztus teste,” azt
sem mondja: „hogyan lehet kenyér, ami Krisztus teste” a te idétlenséged szerint,
aki azt mondod, hogy nem tagadod, hogy a kenyér az oltáron van, azért mert ott
van a test részecskéje, amelyre te azt mondod, hogy a mennyből alászállott kenyér.
Másutt azt mondja Szent Ambrus annak, aki az oltár szentségeihez járul: „ami testi,
testi szemeddel láttad, ami azonban a szentségeké, nem láthattad lelki szemeddel.”
Midőn azt mondta: ’ami testi, testi szemeddel láttad,’ semmiképpen sem érthetett
egyet veled, aki azt mondod, hogy a konszekráció után nincs más az oltáron, mint
Krisztus testének részecskéje, amelyről nem félsz azt állítani, hogy láthatatlan, lelki, amit nem lehet látni testi szemmel, és nem kevésbé őrülten állítod, hogy testi
szemmel lehet látni, mintha azt állítanád, hogy homlokod színét és minőségeit,
vagy orrodét, ujjadét vagy bármely testrészedét, testi kezeddel meg lehet kenni,
borogatni, ám homlokod, orrod, ujjad nem látod, nem kened, nem borogatod. Ez
úgy van, amint mondtam magára az Igazságra, aki Isten: a szubjektum, és ami a
szubjektumban van, az hozzá tartozik, s hogy a színt és bármely milyenséget nem
lehet látni a test szemével, a színes és az ilyen nélkül, úgy láthatók a színesben és
az ilyenben, ugyanúgy áll, amit Isten egybekapcsolt, a szubjektumra gondolok, és
ami a szubjektumban van, csak értelemmel lehet elkülöníteni, de legkevésbé sem a
látással, vagy a test más érzékével, amint ugyancsak őrültségedben állítod, hogy a
szín látható, noha az, ami színes, láthatatlan marad, és ez ellen nagyon találóan fel
lehet hozni azt az evangéliumi mondást: „amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza” -vagyis: amit Isten az ő alkatukban mint elválaszthatatlant határozott meg a
test érzékei számára, azt Lanfrannus őrületének nem kellett volna szétválasztani.
Nem kevésbé nyilvánítja ki Szent Ambrus a Zsidókhoz írt levélben, hogy a
kenyér és a bor az oltár szentségei, midőn azt mondja: „az emberi értelem semmi
véreset, semmi romlandót nem érzékel ebben a testben és vérben, hanem az üd-
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vözítő és éltető szubsztanciát a kenyérben és a borban, amit Szent Ágoston mond:
„azt vedd a kenyérben, ami a kereszten függött, azt idd a kehelyből, ami oldalából
ömlött;” Ha ezen a helyen veled együtt a katolikus hit igazságával ellenkezőleg azt
akarta volna, hogy átvitt értelemben vegyük, midőn azt mondja: ’a kenyérben és
a borban,’ egyetértve veled abban, hogy Krisztus testének és vérének részecskéje tapintható az oltáron a konszekráció után, miután a kenyér és a bor elvétetett
a szubjektum megsemmisülése által, és nem kevésbé akarta volna mondani a te
idétlenséged szerint: „a kenyérben és a borban,” mivel magát Krisztus testének és
vérének részecskéjét a szó átvitt értelmében kell venni: „a kenyér, amely a mennyből szállott alá,” és „a bor, amely az ember szívét vidámítja,” midőn azt mondja:
„hanem az üdvözítő és éltető szubsztanciában, amit, ha mondott volna, valóban
nem mondta volna alaposságához és műveltségéhez méltóan.
Másutt, ugyanezen Zsidókhoz írt levélben Szent Ambrus azt bizonyítja, hogy
nagyon távol áll Lanfrannus véleményétől, mondván: „hogyhogy egy az Egyház
áldozata és nem sok?” Mivel Krisztus egyszer áldozta fel magát, az Egyház áldozata
pedig ennek képmása (exemplum); és kissé tovább: „nem más áldozatot mutatunk
be, hanem mindenkor ugyanazt, ám inkább az áldozat megemlékezését végezzük.” Ha igaz, minthogy igaz, hogy Krisztus az ő egész testét mutatta be áldozatul, és hogy az Egyház nem más áldozatot mutat be, hanem ugyanazt, téves, amit
Lanfrannus kigondol magának, hogy az Egyház a test részecskéjét mutatja be áldozatul, amely most jött létre a szubjektum keletkezése által: egyébként semmiképpen sem jönne létre, még csak most a kenyérből, maga a kenyér megsemmisülése
által a testnek azon részecskéje a szubjektum keletkezése által. Nagyon is igaz, és
semmilyen nemtörődömséggel nem lehet tagadni, hogy más lenne Krisztus egész
teste, amelyet az isteni bölcsesség ezer évvel ez előtt alkotott magának a szűz méhében, és más testének részecskéje, amelyet te maga a kenyér megsemmisülése által
akarsz létrehozni ma az oltáron, magának a testnek keletkezése által. Nem tér el
Szent Ambrustól Szent Ágoston sem, nyilvánvalóan kimutatva az Egyház áldozatában a kenyér és a bor szubjektumát: „az oltár kenyerében az van, amit szemetek
is hirdet nektek” A kenyérről, amelyet eredeti értelemben kell kenyérnek mondani,
erről mondotta nyilván. Az átvitt értelemben vett kenyérről, amelyet nem lehet
nem lelkinek is nevezni, képtelen a test szeme valamit is hírül adni, azt mondja
ugyanezt beiktatva a szentség meghatározásába: „a szentség a láthatatlan kegyelem
látható formája.”
Őrületed eléggé nagy, kiváltképpen amit egy Ágostonnal szemben elkövetsz,
midőn beképzeled magadnak, hogy aki így írt, veled együtt idétlenkedik állítván,
hogy miután a kenyér elvétetik a szubjektum megsemmisülése által, az oltáron érzéki módon ott van a test részecskéje. Különösen, mivel azt állítod, hogy a testnek
ezen részecskéje szentség is, meg láthatatlan is, Szent Ágoston viszont félreérthetetlenül erősíti, hogy szentség is és forma, vagyis hogy szentség is és látható is.
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Te itt valószínű megpróbálnád kiforgatni, amit Szent Ágoston mond: „a látható formát,” mintha bizony látni lehetne a formát, midőn az, ami formált láthatatlan. Messze elbolyongva műveltségedtől, azt találod ki, hogy a test részecskéjének
színét, vagy más járadékát lehet látni testi szemmel, noha maga a test részecskéje
láthatatlan marad. Ám valójában midőn Szent Ágoston azt mondja: „a szentség
a láthatatlan kegyelem látható formája” nem szabad azt gondolni, hogy másként
vélekedne, mint ahogyan A képzetlenek hitre nevelésében, ahol azt mondja: „nem
a kenyér és a bor jelei láthatók, hanem az isteni dolgoké, a láthatatlan dolgokat
pedig tiszteljük bennük.” Az Egyetlen keresztségről szóló könyvében azt mondja:
„Ha figyelmünket a dolgokra irányítjuk, amelyekről a szentségek beszélnek, ki ne
tudná, hogy romlandók? Ezért midőn azt mondja: „a szentség a láthatatlan kegyelem látható formája, nem állítja, hogy a forma a formától elkülönített -amit csak az
értelem tud megtenni - a láthatóról nem azt állítja, hogy a formálttól független, hanem, hogy a láthatatlan dolog láthatóvá formálódott át (transformatam), és a láthatóvá vált dolog a láthatatlan formájára emlékeztet. Ezért mondja Szent Ágoston
másutt az ariánusok ellen: „Ha hiszed, hogy az Ige magára öltötte a testet, úgy az
oltáron az átváltozott testet mutatod be.” Szent Gergely pedig azt mondja húsvéti
homíliájában: „a jó pásztor életét adta, hogy a szentségeinkké változtassa testét és
vérét, és nyáját testének étkével táplálja.”
Ezért, midőn Szent Ambrus ama negyedik beszédében azt mondja: „a test formája van az oltáron,” azt akarja, hogy „az oltárt” annak vegyük, ami az oltáron a
kenyér és a bor matériája (anyaga) mintha azt mondaná: a kenyér és a bor, amely
az oltáron van, a test és a vér formája. Ugyanezekkel a szavakkal él Szent Ágoston,
mondván: „ezt a kenyeret jelöli a manna, ezt a kenyeret jelöli Isten oltára, s hogy
mit jelent az oltár, másutt magyarázza, mondván: „nézzétek, a hit megmarad, a
jelek változnak: a zsidóknak a szikla volt Krisztus, nekünk az Krisztus, amit az
oltárra teszünk.” S ha az igazság mellett kitartasz, amint tudod, hogy a szikla más
volt, mint Krisztus, noha a szikla valóban Krisztus volt, ám a jelben (s ezért mondja
maga Szent Ágoston is: a szikla Krisztus, a jelben, a valóságos Krisztus testben és
Igében), úgy, amit az oltárra teszünk, nem kell tagadnod, hogy más mint Krisztus,
vagy Krisztus teste, a szentség érzékelhető voltát illetőleg, mivel nem tagadhatod,
hogy legkevésbé sem Krisztus egész testét, vagy testének részecskéjét teszik az oltárra érzékelhető módon, noha a kenyér és a bor a konszekráció után Krisztus teste
és vére, lelkileg, vagy a szentséget magát (res sacramenti) illetőleg.
Ezért ugyanez a Szent Ágoston azt mondja Az evangéliumról szóló beszédében: „aki eszik e kenyérből, nem hal meg -ami a szentség hatását illeti, nem ami a
látható szentséget.” Afelett elsiklom, hogy önmagadnak ellentmondasz, s cáfolod,
amit állítasz, mondván, hogy az elemek kinézete (vagyis színe) megmarad a test
és a vér részecskéjében, mivel a szubjektum nem semmisülhet meg azon változás által, amelyet az oltáron elképzelsz, mivel a megsemmisületlen szubjektumban
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marad. Mózes botjának megsemmisülésekor, amely változás értelmében szerinted
az oltár kenyere változik, az semmisül meg, ami magának a botnak alkotó eleme
volt: ezért semmi esetre sem lett volna szabad úgy gondolnod, hogy nem tagadod,
hogy az oltáron két szentség van: az egyik szentség ugyanis a kenyér színe, amelyről azt gondolod, hogy eltakarja a test részecskéjét, ami a szentség (res sacramenti),
Krisztus teste, amelyről nem azt tudod, hogy legkevésbé sem lehet konszekrálni,
hanem hogy sokkal inkább konszekrálható, miután semmi sem lesz szentséggé
konszekrálás nélkül, mint magad is jól tudod, a konszekráció pedig, ami a szubjektumban megy végbe, nem történhet a szubjektum nélkül, ami kétség kívül ismeretes műveltséged számára.
Nem volt kisebb őrültség, különösen a te műveltségedet tekintve, midőn azt
írod, hogy testi szemmel látjuk, ami a szubjektumban van, és közben a szubjektum
láthatatlan marad, mivel a szubjektumot és ami a szubjektumban van, csak az ész
tudja elválasztani, amint bárki számára a tömegből világos, hogy az arcom színét
csak akkor láthatja, ha látja az arcomat is. Azt írtad ugyanis, hogy Krisztus teste,
amelyet úgy veszel az oltárról, hogy a kenyér formája eltakarja, láthatatlan, maga
a forma azonban, amelyről áll, hogy vagy nincs, kivéve, az intellektuális képesség
szempontjából, vagy az alárendelt (subiecta) testrészecskében van, amiről azt állítod szíved hamisságában, hogy az oltáron van a konszekráció után, és azt nem
vonakodsz megerősíteni, hogy látható. Miféle őrültséggel engeded magad elsodortatni, midőn azt állítod, hogy a test részecskéje, amelyről azt írod, hogy érzéki módon ott van az oltáron, láthatatlan, és mégis Krisztus testének részecskéje, amely a
mennyben, amelyről nem tagadod, hogy látható és tapintható. Ezért mondja Szent
Ágoston, visszautasítva a manicheusokat, akik megdöbbentő őrületükben azt állították, hogy Isten lényegének részeit elvegyítette az emberi lelkekkel, a sötétség
nemével, amely ellene küzd: „ha gonosszá válhattatok, ha elromolhattatok, Isten is
legyőzhette természetének darabkáját és részecskéjét. Amilyen az, amit ide küldött,
olyan az, ami ott megmarad.”
Ami pedig azt illeti, amit arról mondottam, hogy ekképpen kell figyelned
Szent Ambrus szavait, figyeld meg, nem ugyanezt mondja-e, ami azon negyedik
beszédében következik. Midőn ugyanis azt mondta: „a test formája az oltár, Krisztus teste az oltáron van,” mintha kérdezted volna: „csak nem Krisztus teste van az
oltáron, amely az atya jobbjáról leszállva majd csak ítélni jön el?” S Szent Ambrus
hozzáfűzi: „az oltárhoz jöttél, és a szentségeket láttad az oltárra helyezve.” Midőn
azt mondja: „láttad a szentségeket”, szükségszerűen testi szemedre gondolsz, mivel
maga Szent Ambrus mondja A szentségekről harmadik könyvében, annak, aki az
oltárhoz járult, miután előbb a vakon születettről beszélt, aki előbb vak volt, majd
utána látott: „figyeld meg te is szíved szemével.” Testi szemeddel láttad, ami testi,
ami szentségé, azt nem láthattad lelki szemeddel. Mintha azt mondta volna: amint
a vakon született először testileg vak, utána testileg megvilágosított, úgy te is, az
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újjászületés előtt vak voltál, az újjászületés által szíved szerint megvilágosított, a
keresztség után az oltárhoz járulva, „figyeld meg te is,” ám „szíved szemével.” És
midőn hozzáfűzi „ami a szentségeké szíved szemével most,” vagyis mint hitetlen
„nem láthattad,” minden bizonnyal megmutatta, hogy a szentségeket testi szemmel
láthatjuk, s ezért fűzi hozzá: valóban az újjászületés előtt azt láttad, ami testi: vagyis
a kenyér és a bor érzéki szubjektumát, testi szemeddel. Szent Ambrus ezen szavait
nem tudtad ahhoz idomítani, amit önmagaddal is ellentmondásban kiforgattál.
Az egyik helyen a szentséget a test részecskéje minőségének nevezed, amilyen a
kenyérben volt, amelyről írásod azt hazudja, hogy az oltáron van. Ismét másutt azt
találod ki, hogy a test, amely most érzékileg az oltáron van, a szubjektum keletkezése által jön létre, Krisztus testének szakramentuma, amely a mennyben az Atya
jobbján ül.
Mindkét elképzelésed azt állítja, hogy Krisztus testének az az általad állított
részecskéje láthatatlan, viszont Szent Ambrus és Szent Ágoston, amit szentségnek
neveznek, azt láthatónak is mondják és nem csak láthatónak, hanem változandónak és időbelinek állítja Szent Ágoston; azt nem merészelted felfuvalkodottságodban gondolni, hogy Krisztus teste változandó és időbeli. Ez azonban nem tartott
vissza attól, hogy leírjad, hogy a konszekráció után az oltáron semmi mást nem
törünk meg kezünkkel és őrölünk meg fogunkkal, mint Krisztus testének részecskéjét, akiről az apostol azt mondja, hogy test szerint már nem ismerte.

—
Ám hogy az undorodásig ismételjem, ami már eléggé megtörtént, és hogy tovább feszítsem a húrt, mint ameddig őrületed terjed -nem tagadod ugyanis, hogy
az oltáron Krisztus egész teste jelen van érzékileg -ha ugyanis valaki azt szándékozik állítani, hogy Krisztus egész teste az oltáron van érzékileg, annak ellentmond a
Szentlélek a próféta által, aki azt állítja, hogy Krisztus test szerint fog az Atya jobbján ülni, amíg zsámolyul nem alázzák Krisztus ellenségeit Krisztus lábához (ami
nem szűnik meg, amíg egymást követik a korok). Ellentmond Péter apostol által is,
aki így az Apostolok Cselekedeteiben: „akit be kellett fogadnia az égnek egészen az
egyetemes megújhodás koráig” apostoltársa, Pál által pedig, aki azt mondja Krisztusról: „akit meg fog mutatni a szent és egyedül hatalmas,” nem minden nap, hanem „a maga idejében,” továbbá „várva a nagy Isten dicsőségének eljöttét.” A többi
apostol által szintén ellentmond, akik meghagyták, hogy a hívők ezt mondják: „az
Atya jobbján ül, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat.”
Elhagyom amit az emberi ész hallásra visszautasít, amiről legkönnyebben észreveheti bárki, hogy nem méltó Istenhez: mindaz, aki beképzeli magának, hogy
Krisztus egész teste érzékileg az oltáron van, midőn az Úr asztalát ünnepeljük.
Ennek a beképzelésnek megfelelően ezerszer ezer Krisztus Teste száll a földre, hiszen nem tagadhatja, hogy az Egyház naponta ezerszer és ezerszer ünnepli az Úr
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asztalát. Nem kevésbé naponta ezerszer és ezerszer lehívja az égből Krisztus testét, ezzel a játékkal méltatlanságot követve el Krisztus teste ellen, ami megfelel az
értelemnek, hogy ha amíg a korok egymást követik az Atya jobbján ül. Nem kevésbé ellentmond az egész Egyház véleményének, aki úgy akar vélekedni Krisztus
testéről, mint fent mondottuk. Az Egyház ugyanis azzal dicsekszik, hogy az egész
földkerekségen bemutatja Krisztus testét. Ezért mondja Szent Ambrus: „az a főpap
olyan áldozatot mutatott be, amely megtisztít bennünket. Mi nem más áldozatot
mutatunk be, hanem ugyanazt.” Ezekkel a szavakkal Szent Ambrus azt bizonyítja,
hogy az Egyház a világ minden táján Krisztus testét mutatja be. Hogy ekképpen is
nyilvánvaló legyen annak őrülete, aki azt állítja, hogy a konszekráció után Krisztus
egész teste érzékileg jelen van az oltáron, ha azt tételezzük, hogy egy időben ezer,
vagy bármennyi pap egy időben ünnepli az Úr asztalát; amíg ez történik, addig
csak egyetlen egy tudná bemutatni Krisztus áldozatát, mivel mindössze egy számára lehetne jelen érzékileg Krisztus egész teste. Ezért ugyanez a Szent Ambrus
ugyanabban a Zsidókhoz írt levélben ezt mondja: „egyébként, mivel sok helyen
bemutatják, sok Krisztus van: semmi esetre sem: mindenütt egy Krisztus van, itt is
teljes egészében, ott is teljes egészében.” Azt hogy a test különböző helyeken, teljes
egészében létezik, nem lehet másként, mint lelkileg érteni, mivel egyébként nem
létezik.
Nem marad más hátra, mint hogy azt mondja, annak esztelensége szerint, aki
úgy véli, hogy az oltáron érzékileg van jelen az egész Krisztus teste, hogy azok
közül, akik egy időben celebrálják az Úr asztalát, mivel arra a testre, amely egy
időben külön helyeken van érzékileg, arra érvényes, hogy nem test. Nem kevésbé
áll, hogy aki úgy véli, hogy Krisztusnak égből lehívott teste érzékileg jelen van
az oltáron, önmagát cáfolja, mivel őrültség, hogy amíg azt állítja, hogy kezünkkel
megtörjük, fogunkkal megrágjuk Krisztus testét, ugyanakkor ne tagadhassa, hogy
nem képes szenvedni, és hogy romolhatatlan; az is igaz lesz, hogy aki így vélekedik, hogy Krisztust, aki az Igazság, hazugsággal vádolja, midőn ő azt állítja, hogy
a konszekráció után az oltáron van a kenyér és a bor, noha nincs bennük egyéb
érzékileg, mint teste. Továbbá, midőn te azt mondod, hogy az oltáron van érzékileg
a test részecskéje részben ellent mondasz önmagadnak, hogy a többi összeegyeztethetetlenségről ne is beszéljek, -azt írod ugyanis, hogy úgy jön létre az oltáron a
test részecskéje a szubjektum keletkezése által, mint a kígyó létrejött, amely soha
nem létezett Mózes botjából. Miután nem tagadod, hogy mindaz, ami Krisztus
testében van, romolhatatlanul létezik ezer éven át, ezért nem állíthatod, hogy a
test, amely csak az imént keletkezett, Krisztus teste. Ugyanakkor részben ellentmondasz a hitnek is, amely szerint a katolikusok mind vallják, hogy Krisztus teste
már nem szenvedhet, sem pedig vágni nem lehet Krisztus testét. Ezért mondja az
apostol: „noha Krisztust test szerint ismertük, most már nem úgy ismerjük.” Szent
Ambrus pedig A Szentháromságról szóló könyvében azt mondja: „Krisztus már
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nem érezhet sebet.” -mivel azt állítod, hogy Krisztus testének részecskéje van az
oltáron. Ez pedig lehetetlen, hacsak Krisztus testéből a mennyben nem vágnak le
egy részecskét és a levágott részecske alá nem száll az oltárra.

—
Végül megállapítom, amit legelőször megállapítottam: végtelen balgaságról tanúskodik, hogy nem vonakodsz bevezetni, hogy Krisztusnak két teste van. Már
pedig ezt teszed, midőn azt írod, hogy Krisztus teste, amely még csak most jött
létre a szubjektum keletkezése által, Krisztus testének szentsége, aki több mint ezer
éve létezik. Midőn Krisztus testéről, amelyről azt képzeled, hogy szentség, nem
vonakodsz őrülten azt állítani, hogy láthatatlan, szellemi, lelki. Krisztus testéről
pedig, amely a mennyben van, amely testnek húsáról azt írod, hogy érzékileg jelen van az oltáron, azt mondod, hogy szentség, arról nem tagadod, hogy látható
és tapintható. Ezáltal menedékhelyet készítesz magadnak, és azt mondod, hogy
elfogadható állításod, miszerint Krisztus teste Krisztus testének szentsége, mivel
nem helytelen Krisztus testét Krisztus teste szentségének nevezni. Ezt, amit nem
valamely igazságból merítettél, úgy nem is valamely tekintélytől, hanem noha valamely értekezésre bukkantál, annak megfelelően tűnt úgy, hogy idézzél valamely
írást vagy véleményt. Ám ez legkevésbé sem használható arra, aminek érdekében
bátorkodtál magadévá tenni: idézni ugyanis úgy kell, hogy a hasonló megfeleljen
a hasonlónak, te viszont egymástól messzemenően eltérőeket akartál egyeztetni,
ahogyan ezt nem kell tenni.
A test ugyanis, amelyről azt véled, hogy Krisztusé, amelyről azt gondolod,
hogy a szubjektum keletkezése által jön létre a kenyérből, vagyis most kezd létezni
az oltáron, és amelyet a mennyben lévő Krisztus teste szentségének nevezel, és
amelyről nem mered tagadni, hogy a mennyben van és már ezer éve romolhatatlanul létezik, nem tagadhatod, hogy két különböző dolog. Senki sem fogja bolondul
tagadni, hogy két különböző dolog, a test, amely most kezd létezni a szubjektum
keletkezése által, és alá van rendelve a romlásnak, amelyről nem tagadod, hogy
tapintható és megtörhető, azt megdöbbentő őrülettel nem vonakodsz láthatatlannak és lelkinek nevezni, amint föntebb írtam, s Krisztus testét, amely már ezer éve
romolhatatlan, te nem tagadod, hogy tapintható és látható.
Joggal írtam, hogy „megdöbbentő őrülettel,” mert műveltséged tudja, mi a
szubjektum és tudja, mi az, amit a szubjektumban csak értelemmel lehet elválasztani, úgy hogy a szubjektum nem azáltal lesz, ami a szubjektumban van, ám ami
a szubjektumban van, azt a szubjektumról nevezik úgy, ahogyan nevezik, mivel a
szubjektumban van. Ezért tudnod kell, hogy a szín, és minden más, ami a szubjektumban van, mivel nem önmagától létezik, semmi esetre sem önmagától látható a
testi szemnek. Te pedig azt írtad, hogy a test és a vér, amely az oltáron a kenyérből
és a borból jön létre a szubjektum keletkezése által, megtartja a kenyér színét, és
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hogy a te szavaiddal éljek, a kenyér és a bor valamely más minőségét. Attól nem
vonakodtál, hogy amiről most nem tagadod, hogy a szubjektumban van Istentől,
amint véled, az oltáron keletkezése által jön létre, amint mondom a testben és a
vérben, a test szemével látható. A test és a vér az oltáron viszont, amelyekben mint
szubjektumokban azt állítod, hogy Istentől el van helyezve a kenyér és a bor kinézése (species), vagyis színe és más járulékai, legkevésbé sem látható a testi szemnek.
Különösen nem kerülheti el műveltségedet, hogy nem kisebb őrültség ilyesmit
állítani, mint azt, hogy látja homlokod színét, vagy hogy ráncolod, testi szemével,
s ugyanakkor a homlokod láthatatlan. Azt sem teheted, hogy tagadod, hogy a fehérséget, vagy pirosságot, vagy más ilyesmit lehet látni testi szemünkkel, a fehéret
és a pirosat viszont lehet látni.
Nem kevésbé összeegyeztethetetlennek kellett volna tartanod, hogy Krisztus
Urunk, aki egy személyben Isten és ember, valamit tenni szándékozik, s arra később mindenféleképpen figyelmeztet. Ha ugyanis Krisztus Urunk előre figyelmeztette, szavakkal vagy valamely jellel azt a két tanítványt, hogy fölmegy a mennybe,
őrület lenne azt állítani, hogy Krisztus ehelyett alapította volna Krisztus szentségét.
Mivel nem állíthatod, hogy két Krisztus van, viszont nem fogod tagadni a kettőt:
a szentségi jelet (sacramentum) és azt, aminek a szentsége (res sacramenti), leginkább te, aki őrjöngsz, mondván, hogy Krisztus testének részecskéje most kezd
létezni az oltáron, nem tagadhatod, hogy Krisztus testének szentsége, amely már
ezer éve a mennyben van? Hogyan lehet ezt vonatkozásba hozni a szentséggel, és
azzal, aminek a szentsége, amit te, hogy eltekintsek azoktól, akik erről helyesen
gondolkodnak, annyira eltávolítottál egymástól, hogy az egyiket láthatatlannak
mondod, a másikat láthatónak.
Erre vonatkozólag mondja Szent Ágoston: „akkor eljövendő volt Krisztus,
most jön.” Az „eljövendő” és a „jön” különböző igék, de Krisztus ugyanaz. Azonban nem állíthatod, elméd rögeszméje szerint, hogy szám szerint ugyanaz a test,
amelyet az oltáron kezedben tartasz és fogaddal megrágsz, azonos Krisztus testével
a mennyben, amely már nem szenvedhet. Ugyanaz a Krisztus most nem megy
föl (a mennybe), végül föl fog menni. Midőn marasztalták vendégségbe, Krisztus
tagadta, hogy befejezte volna az utat. Nem tudták, hogy ezt miért mondta. Vajon
ezért Krisztust szentségnek kellett volna tartani? Azt sem tagadta, hogy nem megy
föl az ünnepre, hanem azt tagadta, ami felől meg akarták győzni, hogy azért menjen föl, hogy e világ dicsőségét megszerezze magának. Ezt azzal jelöli, hogy hozzáfűzi a névmást: „én nem megyek föl erre az ünnepre.” Vajon, mivel tagadta, hogy
ekképpen menne föl, akkor azt hagyta volna meg, hogy úgy kelljen érteni (ha nem
volna értelmes ember, aki felfogná, hogy másképpen megy föl), hogy Krisztus, aki
ekképpen nem megy föl, hanem másképpen, annak a Krisztusnak a szentsége, aki
föl fog menni? Szent Ambrus, nyilvánvalóan veled ellenkezőleg vélekedve, aki azt

– 187 –

állítod, hogy az, ami szentség, az láthatatlan is, ezt mondja: „láttad a szentséget az
oltárra helyezve.” Midőn azt mondja: „láttad a szentséget,” legkevésbé sem tagadja,
hogy ami szentség, az látható. Hogy te beképzeled magadnak, hogy a test, amely
most kezd létezni az oltáron a szubjektum keletkezése által, Krisztus azon testének
szentsége, amely a mennyben van, azt nem kevésbé zárja ki Szent Ambrus azzal,
hogy midőn azt mondta: „láttad az oltárra helyezett szentségeket,” hogy midőn azt
mondta: „láttad az oltárra helyezett szentségeket,” hozzáfűzi: „és magát a teremtményt csodáltad; a teremtmény pedig megszokott és ismeretes.”
Ha ugyanis egyetértett volna veled, vagy sokkal inkább veled együtt értetlenkedett volna, úgy gondolva, hogy a konszekráció után nincs más az oltáron,
mint a test részecskéje és a vér részecskéje, nem mondaná: „magát a teremtményt
csodáltad,” amit A misztériumokról vagy A szentségekről mondott beszédeiben
majdnem mindenütt úgy tüntetett fel Szent Ambrus, mint amit le kell nézni ama
Námán szerint, aki lenézte a Jordán vizét. Ezért ama 3. beszédében, miután azt
mondta: „megcsodáltad a teremtményt,” Szent Ambrus azonnal hozzáfűzi: „mintha valaki azt mondaná: ’Isten ily sokat adott a zsidóknak, mennyivel adott többet
azoknak, akiknek többet ígért?’”
Valóban, ha egyetértett volna veled, gondolva, hogy a konszekráció után az
oltáron nincs más, mint Krisztus testének részecskéje, semmi sem lehet nagyobb
abból, amit a zsidók kaptak, amit össze lehetne hasonlítani a testtel, amit az Isten
bölcsessége alkotott magának a Szűz méhében. És, amit hozzáad: „a teremtmény
pedig a megszokott,” azt legkevésbé se adná hozzá, ha a te szíved elgondolása szerint azt tartotta volna, hogy Krisztus teste érzékelhető módon van jelen az oltáron,
mivel az emberi nemben semmi szokatlanabb nincs, mint hogy a test a férfi hozzájárulása nélkül szűztől szülessen. Valóban, A szentségekről mondott ugyanazon
negyedik beszédében, amelyben azt gondoltad, hogy Szent Ambrus a te oldaladon
van, Szent Ambrus veled ellenkezőleg azt állítja, hogy az oltár szentségeit szemmel
lehet látni, és hogy azok a kenyér és bor szubjektumai, amelyek, mivel bővelkednek
Isten bőkezűségében és az egész emberi nem számára közösek, olykor a csodálkozásnak megvetésül szolgálhatnak, amint megvetéssel csodálkozott Námán, midőn
a próféta azt parancsolta neki, hogy merítkezzen a Jordán folyóban, mivel azt gondolta, hogy Damaszkusz folyói nem alábbvalók, mint a Jordán.
Ugyanebben, A misztériumokról szóló negyedik beszédében, Szent Ambrus megmutatja, hogy ellenkezőleg gondolkodik, mint te, midőn azt mondja:
„Melkizedek kenyeret és bort mutatott be Ábrahámnak,” és mintha kényszerítene,
hogy ne tagadd a kenyér és a bor tulajdonságait, azt mondja: „kinél volt a kenyér
és a bor? Ábrahámnál nem volt. Hanem kinél volt? Melkizedeknél. Tehát ő volt a
szentségek szerzője.” Ezt -vagyis, hogy az oltár szentségeinek szerzője Melkizedek
volt, Szent Ambrus teljesen helytelenül írná, ha Krisztus testét és vérét, amelyek
még ezer évvel Melkizedek után sem voltak, Krisztus teste és vére szentségének
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tekintette volna; majd később, hogy elvegye a Szentírás kiforgatásának lehetőségét tőled és mindazoktól, akik a Szentírást elferdítik, azt mondja annak, aki az Úr
asztalánál áldozik, hogy a kenyér és a bor konszekrációja után nem fogod tagadni,
hogy amit magadhoz veszel, előrevalóbb szentségek, mint Mózeséi.
Midőn azt mondja: „ezek a szentségek, amelyeket veszel, előbbre valók,” szükségszerűen nem vezet semmire, amit te beképzelsz magadnak, hogy a hívek, miután a kenyér szubsztanciája megsemmisül, s nem vonakodsz állítani, hogy Krisztus
testének részecskéjét veszik a hívek az oltárról, mint annak a testnek a szentségét,
amely a mennyben van. Ugyanis bármilyen csekély is a részecske Krisztus testében,
szükségszerűen Mózes szentsége után való, és a test, amelyről azt állítod, hogy az
oltáron van, miután alá van rendelve a romlásnak -kezünkkel ugyanis megtörjük
és fogunkkal megrágjuk, Krisztus teste szükséges, hogy ne ilyen legyen, mivel a halál után nem látott romlást. Ha ugyanis megengedjük, hogy a részecske, amennyiben valami romolhatatlannak a része, romolhatatlan, akkor szükségszerűen nem
fogod tagadni, hogy a romlandó részecskéje romlandó.
Kevéssel odébb Szent Ambrus, hogy megerősítse amit a kenyér és a bor szubjektumáról mondott, ezt írja: „tehát Melkizedek kenyeret és bort mutatott be,”
mintha azt mondaná: az oltárról a kenyeret és a bort veszed, mint szentséget, és
joggal mondja előbbrevalóknak, mint Mózes szentségeit, mivel Melkizedek Mózest megelőzően mutatta be a kenyeret és a bort. Igencsak el kell csodálkozni, hogy
éberséged nem figyelt föl ugyanezen negyedik beszéd folytatásában arra, amit
Szent Ambrus mond arról, hogy a kenyér és bor tulajdonsága legkevésbé sem véttetik el a szubjektum megsemmisülése által. Azt mondja ugyanis: talán azt fogod
mondani: „Az én kenyerem mindennapos,” ám ez a kenyér a szentségi igék előtt.
Midőn hozzájárul a konszekráció, a kenyérből Krisztus teste lesz. Ezt tehát hozzáfűzzük, hogyan lehet az, ami kenyér, Krisztus teste.
Ezt hallva, emlékezetedbe kell vésned, hogy miért nem tagadhatod, hogy Szent
Ambrus ezekben a beszédekben A misztériumokról, vagy A szentségekről arra
hívja fel hallgatói figyelmét, hogy a már konszekrált kenyérről szólva, valaki ellene vetett valamit annak, amit mondott. Azért, amit itt az ellenvető mond: „az én
kenyerem közönséges” azt szükségszerűen úgy kell venni, hogy a szent kenyérre
mondja, amely a konszekráció révén már Krisztus teste, s Szent Ambrusnak ki kellett volna őt javítani: „nem azt kellett volna mondanod: ’az én kenyerem’, hanem ’az
enyém, amit látok, noha legkevésbé sem kenyér.’” Miután ezt az ellenvetést cáfolja,
helyesli a véleményt. Következik: „ám ez a kenyér a szentségi igék előtti kenyér:
ahol hozzájárul a konszekráció, a kenyérből Krisztus teste lesz,” mintha azt mondaná, nem tagadom, hogy amit az oltárról veszel, az kenyér, hanem állítom, hogy
nem csak kenyér, hanem a konszekráció által Krisztus testévé előléptetett kenyér.
„A szentségi igék előtt,” vagyis mielőtt a kenyér és a bor külsőségéhez hozzájárulnának a szavak, amelyekkel konszekráljuk. Ezért mondja Szent Ágoston is, midőn
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a keresztségről beszél: „Mi más a víz, mint elem? Az ige hozzájárul az elemhez,
és szentség lesz.” Szent Ambrus pedig első beszédében A szentségekről, midőn a
keresztségről beszél, ezt mondja: „Láttad a vizet, de nem csak a vizet.” Akik nem
figyelnek erre, s veled együtt, amint az apostol mondja, nem tartják magukat az
egészséges tanításhoz és mesékhez fordulnak, felkelnek, és azt tartják, hogy Szent
Ambrus ezen a helyen a tömeg helytelen nézetét vallja. Azt tartják, hogy a szentségekről szóló negyedik beszédében ezt a nézetet vallja. Ám ott ez áll: „ a világosság
világít a sötétben, de a sötétség nem fogadta őt be”: ugyanis, akik így vélekednek,
nem úgy olvassák, amint azt maga Szent Ambrus előírja, mondván: „lásd a megkülönböztetéseket és az egyes szavak sajátosságát.” Fontolóra kell ugyanis venned,
amit mond: „a kenyérből Krisztus teste lesz,” és azon szavak erejével, amelyek ezt
megelőzik: „midőn hozzájárul a konszekráció,” szükségszerűen arra kényszerít
Szent Ambrus, hogy ne csak arra figyelj, ami hozzájárul, hanem arra is, amihez
hozzájárul. Ezért ugyanő, midőn a keresztségről beszél, azt mondja: „más az elem
és más a konszekráció.” Hasonlóan fel kell figyelned ugyanezen tekintély és más
tekintélyek más mondásaira. Ahogy itt írja: „a kenyérből Krisztus teste lesz,” úgy a
következőkben azt írja: „a rossz szolgából jó fiú lett,” és ahogyan ott nem szabad azt
gondolni, hogy a szolga teste vagy lelke szubjektumának megsemmisülése által lett
jó fiú, úgy itt sem szabad azt gondolni, hogy a kenyér elveszett volna a szubjektum
megsemmisülése következtében.
Nincs ez másként ott sem, amit annyiszor mondunk: Saulból Pál lett, ami
csak akkor történhetett meg, ha megmaradt mind a test, mind a lélek szubjektuma. Hogy azonban eltekintsünk attól, amit előzőleg mond a negyedik beszédnek
ezen a helyén, midőn így szól Szent Ambrus: „ahol hozzájárul a konszekráció,
a kenyérből Krisztus teste lesz,” fel kellett figyelned arra, ami következik, midőn
Szent Ambrus azt mondja: „azt állítjuk tehát, hogyan lehet az, ami kenyér, Krisztus teste.”
Nem azt mondja ugyanis, amit mindenféleképp mondott volna, ha veled
együtt értelmetlenkedett volna: hogyan szűnik meg a kenyér, amely volt. Megdöbbentő őrültségről tanúskodik, hogy különösen te, aki nem szűnsz meg oly
nagy jártasságot tulajdonítani saját írásodnak, midőn azt tartod, hogy ő úgy vélte, hogy a kenyér az oltáron elvétetik a szubjektum megsemmisülése által, aki
azt mondhatta: „aki a kenyér,” amit nem lehet tagadni, hogy a már konszekrált
kenyérről mondott. Ha ez számodra nem tűnik elég biztosnak, figyeld meg, mit
tesz hozzá kissé lejjebb Szent Ambrus mondván: „ahová azért jövünk, hogy a
tiszteletreméltó szentséget létrehozzuk.” Arra kényszerülsz ugyanis, hogy ezt
Szent Ambrus szerzővel együtt így olvasd: „ahová azért jövünk, hogy a kenyér
magára véve a konszekrációt ne szűnjön meg kenyér lenni, hanem a kenyér elkezdjen oltáriszentség lenni.” Maga Szent Ambrus nyíltan és félreérthetetlenül
mutatja, hogy a kenyeret és a bort valódi értelemben kell szentségnek nevezni
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a konszekráció után, nem pedig képletes értelemben, amint te önmagadat ámítod (a gonoszság ugyanis önmagát ámítja). A test és a vér részecskéjét, és nem a
kenyeret és a bort kell képletesen érteni, midőn azt mondja: „kenyér és bor volt
Melkizedeknél, az oltár szentségeinek szerzője Melkizedek volt,” és ugyanezen
negyedik beszédében, midőn azt mondja: „értsd meg tehát, hogy ezek a szentségek, amelyeket magadhoz veszel, előbb voltak, mint Mózes szentségei,” s nem
kevéssé célozza ezt annak a szónak ereje: „elkészíteni” (confici) abban, amit a
következőkben hozzáad: „és Krisztus beszéde készíti el ezt a szentséget.” Mintegy
ujjal mutat arra, hogy az elkészítés a szentségé. A látható dolgok: a kenyér és a
bor, a konszekráció által, azzal, amivé lesznek, amint Szent Ágoston mondja, a
tápláló étel a vallás szentségévé is legyen. Ezért mondja ugyanez a Szent Ágoston: „Mi más a víz, mint elem? Hozzájárul az ige, szentséggé lesz. Szent Ambrus
ugyanezekkel a szavakkal, ugyanezen negyedik beszédében azt mondja: ”ahol
hozzájárul a konszekráció, a kenyérből Krisztus teste lesz.” Hogy amint ahhoz az
elemhez hozzájárulván az ige, amely a víz, a víz megmarad, úgy ne gondold, hogy
midőn a kenyérhez hozzájárul a konszekráció, hogy a konszekrálás annyi, mint a
kenyér elvétele a szubjektum megsemmisülése által. A konszekráció ugyanis vagy
a szubjektum konszekrálása, csak a szubjektumban lehet. Azt sem fogod elvitatni Krisztus Urunktól, hogy Krisztus teste inkább konszekrál, semmint igényli a
konszekrációt. Nehogy ezt is megpróbálja valaki kiforgatni, a következőkkel előzi
meg Szent Ambrus: „ha eléggé hatékony Krisztus szava ahhoz, hogy elkezdjen
lenni, ami nem volt, mennyivel hatékonyabb, hogy legyenek amik voltak, és mássá változzanak.” Ki az, aki kevélységtől vagy irigységtől elvakítva tettetné magát,
hogy nem lát ekkora világosságot? Azt mondja: „hogy legyenek, amik voltak.”
Nem azt mondja: „hogy legyenek, ami volt,” nehogy lehetővé tegye, hogy bárki
kiforgassa. Azt mondhatja ugyanis valaki, noha nagyon következetlenül: Mózes
botja, amely magától lett kígyóvá, azzá lett, ami volt, miután a bot is szubsztancia
és a kígyó is szubsztancia. Hanem mintegy személyre szólóan mondja: „ami volt.”
Szent Ambrusnak nem hiányoztak a szavak, amelyekkel azt mondhatta volna:
„mennyivel hatékonyabb arra, hogy megszűnjenek lenni, amik voltak,” ha veled
együtt értelmetlenkedett volna. Ami pedig a te őrültségedet illeti, az ellenkezőjét
kellett mondani: a beszéd, amely elég hatékony volt ahhoz, hogy elkezdjen lenni,
ami nem volt, elég hatékony ahhoz, hogy megszűnjön lenni, ami volt. Csakhogy,
ha így gondolta volna, nem kellett volna hozzátenni: egyformán nem volt ugyanis
Isten számára nehéz, hogy megalkossa azt, ami még nem volt, és hogy elvegye
azt, ami volt.
Szent Ambrusnak ezen szavaiból, amelyekkel azt mondja: „hogy legyenek, ami
volt,” te azt képzeled be, hogy azt kell kihallani: „színében,” vagyis, hogy így kell
olvasni: mennyivel inkább hatékony, hogy legyen (színét tekintve). Ebben a dologban azonban a te szádból ítéllek meg. Teneked ugyanis, aki azt írod ellenem,
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hogy sehol sem lehet Szent Ambrusnál ilyen fejtegetést találni, óvakodnod kellett
volna, nehogy én felhozzam ellened, mégpedig sokkal jogosabban: mindabban,
amit Ambrus írt, nem találhatsz olyasmit, ami előírta volna, hogy így kell érteni,
hogy a kenyér és a bor ezen változásából ezt lehetne kihallani. És: „jaj a prófétáknak, akik szívükből prófétálnak!” Midőn ugyanis azt állítod, hogy abból kihalljék,
hogy „színe alatt,” vagyis hogy úgy kell olvasni: hogy színek alatt az legyen, ami
volt, azt nem vetted sem az igazságból, sem a tekintélyektől. Az igazság ugyanis
az, hogy minden matériából és formából áll, akképpen, hogy benne más az, hogy
van, és más az, hogy valami. S nem lehet valami, ha megtörténne vele, hogy nincs.
Vagyis ami szubjektuma szerint nincs, az legkevésbé sem lehet akcidens szerint;
ezért ha aszerint, amit te szívedből írsz, hogy az oltár kenyerével az történik, hogy
a szubjektum megsemmisülése által elvétetve, a konszekráció után a szubjektum
szerint már nem osztatlan kenyér, amelyet az oltárra helyeztek. Való igaz, hogy
akcidenseit tekintve legkevésbé sem kenyér, amely akcidensek nem valahol másutt
voltak, hanem benne magában, ezért midőn a szubjektum elvétetett, semmi esetre
sem történhetett meg, hogy azok ne vétessenek el.
Így senki sem győz csodálkozni, aki téged műveltnek tart, hogy a művelt embertől annyira eltérhess, hogy úgy gondold, ki kell hallani azt, hogy „színében”
midőn Szent Ambrus azt írja: „hogy azok legyenek, amik voltak,” mert ha Szent
Ambrus egy véleményen lett volna veled, nem mondhatta volna: „sokkal hatékonyabb.” A te őrületed ugyanis abban van, hogy amit Szent Ambrus mond, nem
teszi lehetővé, hogy a kenyér szubjektuma a konszekráció után elvétessen. Nem is
hatékony Isten mindenhatósága olyan értelemben, hogy vagy a szubjektum által,
vagy az által, ami abban a szubjektumban van, hogy valójában már nincs benne,
mint ahogy nem is olyan értelemben hatékony, hogy lettek volna, amíg nem voltak, amik még el sem kezdtek létezni: nem sokkal inkább, vagy sokkal kevésbé,
hanem egészen semlegesen nincsenek, amik nem kezdtek el lenni, és nincsenek,
amik megszűntek lenni. Sokkal inkább fel kell figyelnie arra, hogy sokkal kön�nyebb valamit valamiből csinálni, mint valamit semmiből. Ilyen értelemben kell
venni, amit Ambrus mond: „sokkal inkább hatékony.” Amennyiben ugyanis Istenről van szó, teljesen egyenértékű valamiből valamit csinálni és valamit a semmiből
csinálni.
És mivel, ha veled együtt tévedett volna, nem mondta volna: „amik voltak,”
hanem: amilyenek voltak, és amint mondtam, hogy a te szavaiddal éljek, ha a kenyér és a bor előző lényegüktől megfosztva megsemmisültek volna, semmi sem
maradhatott volna fenn abból, ami szubjektumukban volt. A testhez pedig, amelyet véleményed szerint az oltáron Isten hoz létre, a szubjektum keletkezése által,
könnyen hozzáadhatta volna azokat a járulékokat, amelyek előzőleg a kenyérben
voltak, amennyiben ez szükséges volna. Így azt lehetne mondani, hogy nem kenyér
színét tekintve, hanem sokkal inkább test, amelyet Isten a szubjektum létrejövése
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által most teremt, megadva neki azokat a járulékokat színével és más járulékokkal, amelyek a kenyérben voltak, hogy kenyér legyen. Való igaz a kifejezésmód, és
értelemszerű, hogy amennyiben valaki kitartóan állítja a szigorú Cato erkölcseit,
annak állítania kell, hogy Cato, aki ilyen erkölcsökkel rendelkezik, létezik, nem
pedig, hogy Cato, aki egyáltalán nem létezik, ilyen és ilyen erkölcsökkel, vagy színnel rendelkezik. És hogy még pontosabb legyen, név szerint kettőt állít elénk: Cato
kivétel az emberi dolgokban. Brutus, Cato követője és tanúja, és mindkettő kopasz.
Helyes és megfelelő azt mondani: Brutus megfelel Catónak a kopaszsága alapján,
de nem helyes, nem megfelelő azt mondani: Cato megfelel Brutus-nak a kopaszság
alapján.
Így igencsak ellenkezett műveltségeddel, midőn azt írtad: a kenyér és a bor
(amint ki lehet hallani), amelyekről tagadod, -hogy szavaiddal éljek, hogy megmaradnak előző lényegükben, mivel, ami nincs a saját szubjektumában, mivel abban a
szubjektumban volt, nem létezhet. Például: nem marad fenn Szókratész abban, ami
Szókratész volt. Semmiféleképpen sem marad fenn az, hogy kopasz volt.
Ugyanúgy, ha Szent Ambrus így írta volna: hatékonyabb, ha alakját (színét)
tekintve az lenne, amik voltak, és nem kell kihallani belőle, hogy fennmaradt az
„alak” (species), amint igen bolondul véled róla, még akkor sem teszi számodra
lehetőé, hogy elvétessék az Úr asztaláról a kenyér.
Ha ugyanis Szent Ambrus így mondaná, szükségszerűen rákényszerülnél,
hogy ne tagadd, hogy az ige személyének megfelelő eset „hogy legyenek” (sint),
s hogy kénytelen légy elismerni, hogy midőn azt mondja: hogy alakjukat tekintve
legyenek, amik voltak, úgy kell olvasni: hogy legyenek, amik voltak, vagyis kenyér
és bor. S midőn így olvasod, meg kell állapítani, hogy Szent Ambrus szerint az
Egyház áldozatában nincs ott a kenyér.
Tegyük fel, hogy valaki így mondja: ez Tullius ékesszólása, az Catilina gonoszsága. Ahogyan midőn ezt halljuk, nem tartjuk szem előtt Tullius-t és Catilinát,
úgy az is igaz lesz, hogy sem az egyik, sem a másik nem vétetett el, mivel mint
mondottam, ami nem azonos önmagával, az mással sem lehet azonos, mindaz,
ami nem tartozik valamely szubjektumhoz, nem lehet annak kinézete, színe vagy
egyéb járuléka. Ha azt állítod, hogy ezt Tullius és Catilina életében kortársaik közül
valaki állítja, például: Lelius olyan ékesszóló, mint Tullius, Cetegus olyan gonosz,
mint Catilina, úgy az is áll, hogy Lelius és Cetegus is létezik. Ám nem csak Lelius,
hanem amint áll, hogy Lelius a személyes Lelius (Lelius személy), úgy az is áll,
hogy Lelius Cicero, nem személy szerint, hanem tehetségét tekintve. Ha igaz, hogy
Lelius szorgalma révén lett a tehetségtelenből tehetséges. Így, aki megtehette, hogy
a nem létező dolgok elkezdtek létezni, úgy megtehette azt is, amint áll, hogy Lelius
Ciceróvá változzon, aki nem volt tehetségtelen.
Megengedjük, hogy te mindazt, amit mondottunk, megsemmisíted: hová tűnt
műveltséged, midőn olvasván, amit Szent Ambrus következetesen mond ebben a
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A szentségekről szóló negyedik könyvében, a magad véleményének megfelelőnek
mondod. Azt mondja ugyanis: hogy tehát válaszoljak neked: a konszekráció előtt
nem volt Krisztus teste, mondom neked, hogy a konszekráció után már Krisztus
teste. És hozzáteszi: ő mondta, és lettek, megparancsolta és teremttettek, mintha
azt mondaná: ha nem éred be azzal, hogy azt mondom: „a kenyér, amelyet magadhoz veszel Krisztus teste, s nem vagy képes eszeddel felfogni, kövesd az én tekintélyemet, aki azt mondom neked, hogy így van, amit a próféta szavai is megerősítenek, aki a dolgok első teremtéséről szól: ő mondta, és lettek, megparancsolta és
teremttettek.
Amíg vég nélkül másra ügyelsz, kövesd a tekintélyt, ha nem vagy képes az
észt követni. Azt mondja Szent (Ambrus): „Hogy válaszoljak neked,” mintha azt
mondaná: azt az ellenvetést hozod fel ellenem, hogy a kenyér, amely a pusztában
az atyáknak adatott, csodálkozást érdemel, mivel igen szokatlan csoda által adatott, az én kenyerem viszont, vagyis az a kenyér, amelyet én veszek az Úr asztaláról -miután Szent Ambrus egynek az ellenvetését mindenki nevében hozza fel,
-az én kenyerem közönséges: a búzaföldről a csűrbe, a csűrből a malomba került,
a malomból pedig vagy közönséges asztalra, vagy az Úr asztalára: mit kell ezen
csodálkoznom? Azt mondja Szent Ambrus: „Hogy ellenvetésedre válaszoljak: A
konszekráció előtt nem volt Krisztus teste, a konszekráció után, azt mondom neked, hogy már Krisztus teste. Ki próbálkozna azzal, hogy az így mondottakat sötétséggel elhomályosítsa? Ki próbálná tagadni, hogy Krisztus teste már ezer évvel
ezelőtt létezett, mielőtt a mi időnkben ünnepelnénk az Úr asztalát? Ki lenne az a
legesztelenebb, aki úgy vélekedne, hogy Krisztus testének, amelyről Szent Ambrus
a Zsidókhoz írt levél kommentárjában azt mondja, hogy üdvözítő és éltető étel
(substantia), szüksége lenne konszekrációra: Ő szentel meg ugyanis bennünket és
általa élünk. Az apostol is azt mondja: „ha egykor test szerint ismertük Krisztust,
most már nem úgy ismerjük.” A dolog világos, bárhogy csűröd-csavarod a szavakat. Szent Ambrus véleménye a Napnál is világosabb. Egyszóval: ha el akarod
olvasni, hogy megértsd -amire a Szentlélek figyelmeztet, mondván: aki olvassa,
értse meg, úgy akképpen fogod olvasni, amit szent Ambrus ír: „nem volt Krisztus
teste a konszekráció előtt,” hogy a „kenyér” főnév nem hiányozhat a mondatból,
s úgy egészítsd ki a szavakkal, hogy ügyelj arra, amit Szent Ambrus a vele ellenkezőnek mond: „Hogy tehát megfeleljek neked, nem volt (a kenyér, amelyről azt
az ellenvetést hozod fel: „az én kenyerem közönséges,” azt a kenyeret mondom,
amelyet az Úr asztaláról vettél, az a kenyér, amelyet látván csodálkozol, hogy látván oly sokra kell tartani, hogy arra intelek, hogy most nem szabad méltatlanul
venned, mert Krisztus testét veszed), „nem volt Krisztus teste a konszekráció
előtt” (nem Krisztus testének konszekrálását mondom, amelynek nincs szüksége konszekrációra, hanem sokkal inkább megszenteli a híveket, hanem a kenyér
konszekrációját, amelyre azt mondtad, hogy „közönséges”, a te kenyeredet, vagyis
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azt a kenyeret, amelynek konszekrációja kapcsán azt az ellenvetést hozod föl nekem, hogy konszekráció előtt, vagyis amíg konszekrálatlan kenyér, közönséges
kenyér, amilyent a madaraknak, halaknak, marháknak vetsz oda, nem Krisztus
teste), „a konszekráció után azonban” mondja Szent Ambrus (az ő maga kenyere):
„azt mondom, hogy már Krisztus teste” (maga a kenyér). (Midőn azt mondja: „a
konszekráció után,” akarva, nem akarva rákényszerülsz, hogy észrevedd, és hogy
mást ne képzelhess be magadnak, mint a kenyér konszekrációját, mert csak így van
értelme az egésznek.)
Így kell olvasni, amint mondom. Nincs hová fordulnod, nincs hová menekülnöd. Ezt követeli a határozószó ereje is. Nem véletlenül teszi hozzá: „már”: az átváltoztatás után. Vagyis nem vétetett el a szubjektum a megsemmisülés által, hanem
konszekráltatott. A kenyér már maga Krisztus teste, vagyis ami azelőtt még nem
volt. A konszekrációt sem tagadhatod, midőn bemutatod azt, ami konszekrált, miután tudod, hogy mindaz, ami a szubjektumban van, nem létezhet anélkül a szubjektum nélkül, amelyben van.
Lásd, milyen szükségszerűen rákényszerülsz, hogy ezt beismerd, mily állhatatosan erre sarkall Szent Ambrus a felhozott példával, midőn azt mondja: „te magad
voltál, de régi teremtmény voltál; miután megszenteltettél, új teremtmény lettél.”
Midőn te Szent Ambrussal együtt felhozod ezt a példát, s beilleszted írásodba, a
következő legközelebbi helyen, szentségtörő agyafúrtsággal nem a közepébe akartad illeszteni, mivel ez az idézet önmagában véve az egésznek a lényegét alkotta,
amiről szó volt. Ugyanis arról, amit Szent Ambrus előrebocsátott, a kenyér és bor
átváltozásáról: „hogy legyenek, amik voltak,” saját érvelésében megismétli: „régi
teremtmény voltál,” mintha azt mondaná: ha úgy gondolod, hogy anyagilag elvétetett a kenyér és a bor a szubjektum megsemmisülése által, amelyek átváltozásáról
előzőleg azt mondtam, „hogy legyenek, amik voltak,” úgy magadat is tekintsd úgy,
hogy elvétettél a szubjektum által, akiről azt mondom: „régi teremtmény voltál.”
Amennyiben a keresztségben megszentelve nincs emberi tested és lelked, Szent
Ambrus szerint nem lenne az Úr asztalán a konszekráció után a kenyér és a bor
anyaga sem.

—
Hogy azonban hosszabbra nyújtsam, ennek a műnek első beszédében Krisztus
testének szentségéről értekezve a változások különböző fajtáinak példáit hozza föl.
Valami ugyanis a szubjektum megsemmisülése által változik, hogy valami más létrejöjjön, amilyen a bot átváltozása volt kígyóvá és a kígyóé bottá. És van olyan változás, amelynél fennmarad az, ami változik, amint fennmaradt a Jordán és a tenger
vize. Tehát Szent Ambrus azért hozza föl a bot átváltozását kígyóvá, mint példát,
más átváltozásra, ami a szubjektum elvétele által történik, nem pedig, hogy ezt
ugyanolyan átváltozásnak tartsák. Látszik, hogy Lanfrannus úgy vélte, hogy Szent
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Ambrus azt gondolta, hogy a kenyér úgy változik Krisztus testévé, amint az isteni
erő a botot kígyóvá változtatta. Úgy tűnhetett, hogy a botot kígyóvá változtatta.
Nagyon kell csodálkozni azon, ha ez valakinek így tűnt. Először mivel képtelenség
volt, amint már gyakran mondtam, így gondolni, mivel az igen különböző dolgokról nem kellett ugyanazt az ítéletet hozni -márpedig nagyon különböző, ami a
botról szól és ami az oltár kenyeréről: Mózes botja ugyanis létezett, a kígyó pedig
sohasem létezett, amely belőle keletkezett. A kenyér viszont létezett, és éppúgy létezett Krisztus teste is. Ezért fel kellett volna keltenie éberségedet, hogy ne gondold,
hogy Szent Ambrus ilyesmit mondott volna ebben a negyedik beszédében.
Ebben a negyedik beszédében ugyanis ugyanarról értekezik, amiről a többiben, amelyekben példákat hoz azokra a változásokra, amelyek a szubjektum elvétele által történnek. Itt viszont egyedül arra hoz fel példát, ami kétség kívül úgy változott meg, hogy ami megváltozott, az fennmaradt. Nem kell úgy vélekedni, hogy
Szent Ambrus ebben a negyedik beszédében ellent mondott volna önmagának,
hogy midőn ebben a negyedik beszédében a kenyér és a bor átváltozásáról beszél,
amennyiben úgy gondolta volna, hogy ez a szubjektum elvétele által történik, a
változásnak ettől a változástól idegen példáit csempészte volna be a beszéd kellős
közepére.
A változásnak ugyanis mindkét másik fajtájára hoz példát. Arra, amelyik nem
a szubjektum elvétele által történik, és arra, amelyik a szubjektum elvétele által történik. Ebben a negyedikben viszont a közepén csak arra hoz föl példát, amely, hogy
a te szavaiddal éljek, ami megváltozott, az megmaradt az előző lényegekben.
Ha nem menne a dolog a végtelenbe, felhozhatnám Szent Ambrus írásait annak bizonyítására, hogy hamisíthatatlan igazság, hogy ami a kelyhet illeti, a bor
legkevésbé sem vétetik el. Ő maga írja elő, hogy megértsük, hogyan kell olvasnunk,
midőn azt mondja: „lásd a megkülönböztetéseket és az egyes szavak sajátságait.”
Ezt nem kellett kihagynom, noha alig föltételezem, hogy ne akadna valaki, aki a
következőt ne olvasná gondosan, amit Szent Ambrus következetesen hozzáfűz,
arra sarkallván a hallgatóját, hogy éberen vizsgálódjon a vér szentségéről is, aki
nem vonakodott ellenvetni: „az én kenyerem közönséges”. Ez az ellenvetés ugyanis
cáfolhatatlanul bizonyítja, hogy azokkal vitatkozik, akik tévelyegnek az Úr asztalát
illetőleg. Így szól: „Talán azt fogod mondani, nem látom a vér színét (kinézetét).”
Itt is szem előtt kell tartani, mi az, amit az ellenvetőjétől elvitat, midőn kihívásának
enged. Az ugyanis, hogy legkevésbé sem láthatja a kehelyben a vér színét, midőn az
Úr asztalánál áldozik. Egyébként, ha a tömeggel együtt idétlenkedett volna, mint
te, midőn azt mondod, „nem látom a bor színét”, így szólt volna: inkább azt kellett
volna mondanod: „úgy látszik, nem látom”. Ha ugyanis a konszekráció után nincs
más a kehelyben, mint vér, amit Szent Ambrus ellenfele tagad, midőn azt mondja:
„nem látom a vér színét”, ami viszont a kehelyben van, ki van téve az érintésnek,
ízlésnek és szaglásnak, a te őrültséged értelmében vagy semmi, vagy vér, amiről
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azonban önmagadnak ellentmondva tagadod, hogy a kehelyben látni lehet. Szent
Ambrus tehát így válaszol: „hasonlít,” mintha azt mondta volna: tagadom, hogy a
vér színét legkevésbé sem látod, mivel valóban bor, amit látsz a kehelyben a testi
szemeddel, ám „nem csak”, amint szintén Szent Ambrus mondja midőn a keresztségről beszél: „láttad a vizet, de nem csak.” Mert, amint Szent Ágoston mondja
Faustus ellen: a bor, amely a konszekráció előtt táplálék (alimentum refectionis)
volt, a konszekráció után nem csak táplálék, hanem a vallás szentsége. Ide kényszerít téged, akarod, vagy sem, a „hanem” ellentétes kötőszó ereje, mintha azt mondaná ellenvetőjének Szent Ambrus: te azt mondod, hogy nem látod a vér színét; én
nem is állítom, hogy te azt mondod, hogy látod. Hanem azt mondom, hogy hasonlóságát látod, mivel ezen traktátus szerint amit szentségnek neveznek, az annak a
dolognak a hasonlósága, amelynek a szentsége.
Szent Ambrus ezen mondását azonban akképpen forgatja ki Paschasius
corbiéi szerzetes, hogy azt mondja, hogy midőn Szent Ambrus azt mondja: „hasonlít” (habet similitudinem), abból azt kell kihallani: „a borra”. Szent Ambrusnak a Szentségekről írt negyedik könyvének ezen helyéről végül Lanfrannusszal
és Paschasiusszal köveket gyűjtenek az őrültek, amelyeket a mindenható Igazságra dobálnak, de amelyek végül visszahullanak rájuk, azt gondolván, hogy midőn
Szent Ambrus azt mondja „hanem hasonlít”, az Úr asztalán a szubjektum, az anyagi tulajdonság szerint legkevésbé sem marad fenn a bor, hanem csak akcidense
szerint, viszont anyagi tulajdonsága szerint ott van az oltáron a vér, ám elrejtve a
testi szem elől, nehogy a ránézés rémületet keltsen.
Mindez annyira ellenkezik, mivel ha mindaz, ami a szubjektumban van, elvétetik, amennyiben ő maga volt, semmiféleképpen sem maradna fenn annak, ami
volt. Ezért fentebb igen sokat tárgyaltam arról, hogy az emberi méltósághoz, vagyis az értelemmel rendelkező emberhez az illik, hogy még ha híjával is van a testi
szemnek, először és leginkább ésszerűen rettegjen mindattól, ami bűnös és vétkes
(mivel ezek az őrjöngők úgy beszélnek az emberi szem látásáról, hogy miután az
megszűnik, az is megszűnik, ami félelmetes), és hogy Szent Ambrus világos szavakat használ, s ha itt valamit kevésbé mondott volna, úgy a következőkben kiegészíti. Idézi azt, aki ellenkezvén vele azt mondja: „nem látom a vér színét”, ahol
arra kényszerülsz, hogy a színt a vér tulajdonságának, vagyis a kiömlő vérnek kell
venned. S legkevésbé sem tagadja az ellenvetést, mintha azt mondaná: igaz, amit
mondasz, hogy nem látod a kehelyben a kiömlő vért, amitől joggal rettennél meg,
ám „a kehely hasonlósággal bír”, ahol szükségszerűen ki kell hallanod: a „vérével”,
mintha azt mondanád: „a vér hasonlóságával,” s annak szókapcsolata, aki az ellenvetést teszi, nem engedi meg, hogy azt halljad ki: „a boréval.” (Az ellenvető ugyanis
előrebocsátja: „nem látom a vér színét.”)
Szent Ambrus egyetért az ellenvetővel abban, hogy legkevésbé sem látja a kehelyben a kiömlő vért. És mi mást látna a kehelyben, ha nem látja benne a vért,
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nem hallgatva el, mondván: a kehelyben nincs a vér színe, „hanem hasonlósága”. S
szükségszerűen meg kell ismételni: „a véré”, hogy ekképpen álljon össze az egész: „a
kehely nem bír a vér színével, hanem a vér hasonlóságával, vagyis a borral, amely
magának a vérnek hasonlatossága lett.” Mintha azt mondaná: ha az üdvösség szerzője a vér használatát érzékileg megmutatná, joggal rémülnél meg tőle, mint gonosztettől és bűntettől, márpedig megrémülnél, nem csak amennyiben szemeddel
látnád, amint Lanfrannus és Paschasius corbiéi szerzetes oktalanul mondja, hanem
minden testi érzékre vonatkozóan, leginkább és elsősorban, amennyiben a belső ember méltóságát, az értelem tekintetét illeti, amelyet elsősorban és leginkább
érint minden kívánság vagy félelem.
Ahogyan eléd tétetik az Úr Krisztus vére, de nem érzéki módon, hogy megfürösszön, úgy tétetik eléd, de nem érzéki módon, hogy igyad. Ha a te Urad Istened azt rendelte volna el, hogy ezt a külső ember szerint érzékileg tedd, először
és legfőképpen az ésszerűség méltósága következtében rémülnél meg. Ám semmi
olyasmi nem tétetett eléd, amitől joggal rémülnél meg. Az Úr Krisztus azt várja
tőled, hogy elhidd, hogy az emberiség iránti legirgalmasabb érzésből tette, hogy
vérét ontotta. S midőn ezt elhiszed, vére minden bűnödet lemossa. Azt várja tőled,
hogy Krisztusnak ugyanezen vérére gondolva, mint útravalóval életed útján, amelyet meg kell tenned, úgy tartsd fönn benső életedet, amint külső életedet étellel és
itallal fönntartod.
Nem kell semmitől sem félned, hacsak nem akarsz szíriai Námán lenni, aki
előbb megvetette a Jordán vizét.. Semmit sem fogsz ebből méltónak tartani a megvetésre. Azt is elvárja tőled, hogy amint bensőleg hiszed, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta engesztelő áldozatul a bűnökért, külsőleg is
alámeríttetsz az elemben, s így Krisztus halálát képezed le magadnak a víz eleme
által, a külső dolog révén, míg mintegy beleesve elmerülsz, mígnem mintegy az
újjászületésre kihúzatol belőle: Krisztus halála ugyanis olyan volt, hogy test szerint
halandó, lélek szerint, istensége szerint mentes maradt a haláltól. Elvárja tőled,
hogy az evés és ivás által, amely test szerint, külső dolgok, a kenyér és a bor által
történik, a lelki evés és ivás részesévé tedd magad. Ez a lélekben Krisztus teste és
vére által történik, midőn belsődben az Ige megtestesülése és szenvedése által megújulsz, hogy az alázatosság révén, amely által az Ige megtestesült, és a béketűrés
révén, mely által vérét ontotta, megvalósítsd belső életed, hogy lásd, mennyi alázatosságra, mennyi türelemre van szükséged ahhoz, hogy bennük megnyugodj, hogy
bennük örvendezz, mint ahogyan külső emberednek szüksége van ételre és italra
a megnyugváshoz. Itt nincs miért megvetned az alámerítkezést a víz szerzőjének
akarata szerint, mint ezt Námán tette. Nincs miért visszariadnod a kenyér és a bor
kínálatától, mivel amint Szent Ambrus ugyanezen értekezésében A szentségekről
mondja: a teremtmény megszokott és ismerős.
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Az oltár tápláléka kapcsán úgyszintén utal a tisztulásra, amely az újjászületésben Krisztus vére árán történik. Azt mondja: „amint felvetted a halál hasonlóságát,
úgy iszod a drága vér hasonlóságát, hogy ne rémítsen meg a vér ömlése.” Mintha
azt mondaná: midőn azt mondom ’iszod’, meghatározom neked az ivás módját.
Úgy mondom, hogy iszod, hogy semmit se félj a vérontástól, ami képtelenség lenne, ha nem mondanám, hogy a te Urad vérét igyad, hanem bárkiét.

—
[Hézag a kéziratban.]
És nem látjuk őket. Ugyanúgy nem kevésbé a táplálék szentségében is van,
amit testi szemeddel látsz, és van, amit szíved szemével.
Ezért maga Szent Ambrus A szentségekről mondott harmadik beszédben, midőn az Oltáriszentségről tárgyal, azt mondja: „oda kell jönnöd az oltárhoz, látnod
kell, amit azelőtt nem láttál” -majd a következőkben bővebben azt mondja: „testi
szemeddel láttad, ami testi, ám ami a szentségeké, azt eddig nem láthattad szíved
szemével.” Ezzel nyilván állítja, hogy amit az oltáron testi szemünkkel látunk az testi, és teljesen megdönti a te rögeszmédet, amely szerint nem vonakodsz azt állítani,
hogy a test részecskéje az oltáron, amire azt kell mondani, hogy Krisztus testének
szentsége, aki a mennyben van, amelyről nem hallgattad el, hogy láthatatlan, lelki,
midőn Ambrusnál azt olvasod: „láttad”, amiről akarva - nem akarva azt kell együtt
hallanod: a konszekráció után, az oltáron. Ugyanis maga Szent Ambrus mondja:
„az oltárhoz jöttél (vagyis azt nem fogod tagadni, hogy a hívek a konszekráció után
az oltárhoz mennek, hogy áldozzanak az Úr asztalánál -ut communient). Testi szemeddel láttad ami testi, ám ami a szentségeké, azt mindeddig nem láthattad szíved
szemével.
Midőn Szent Ambrusnál azt olvasod: „a drága vér hasonlóságát iszod,” Szent
Ágostonnál is olvasod Bonefacius (sic!) püspökhöz írt levelében: „ha a szentségek
nem hasonlítanának arra, aminek szentségei” (nem azt mondja: amely dolgoké
voltak), te őrülten azt állítod, hogy az oltár szentségeiben a kenyér és a bor hasonlósága van, aminek megerősítésére azt írod, hogy a hasonlóság határozói nem elégségesek az azonosság vagy hasonlóság meghatározására -műveltségedhez eléggé
méltatlanul. Ha ugyanis azt állítottam, hogy a hívők az oltárról nem a bor hasonlóságát veszik (amint te bután állítod), hanem a vér hasonlóságát, miért akartad
azt válaszolni, hogy az azonosság határozói nem elegendők az azonosságra? Evangéliumi helyeket hozol fel, amelyek azonban semmiben sem cáfolják azt, amit én
írtam. Midőn ugyanis az Úr azt mondja: Legyetek irgalmasok, úgy amint atyátok,
azt jelenti, hogy az embereknek irgalmassággal kell rendelkezniük, mert Istenben
is irgalmasság van, amint az is áll, hogy az oltáron ott van a vér hasonlósága, aho-
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gyan a halál hasonlósága ott van az újjászületés kútjában, ha igaz amit Szent Ambrus mond: „amint halála hasonlóságát vetetd, úgy iszod drága vére hasonlóságát.”
Az nem igaz, amit te legkevésbé sem vonakodsz mondani: nem lehet ugyanaz Isten
és ember irgalmassága. Ezért csodálkozni kell, hogy nem tetted hozzá írásodhoz
azt, amin az egész evangéliumi mondás függ, hogy így félrevezesd olvasóidat. Midőn ugyanis azt mondja az Úr: ’amint atyátok irgalmas’, hozzáteszi mondván: ’aki
felkelti napját jókra és rosszakra, esőt ad igazaknak és gonoszoknak.’ Ha ugyanis az
ember szeretni tudja ellenségeit, ha jót tud tenni azokkal, akik gyűlölik, valóban,
amint maga az Úr Krisztus meghatározta, az ember ugyanolyan irgalmas lehet,
mint Isten, hogy az ember is irgalmasnak bizonyuljon jók és rosszak, igazak és
gonoszok iránt. Nem kevésbé, midőn az Úr azt mondja: „A dicsőséget, amelyet
nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek”, nem tartotta méltóságon alulinak meghatározni, mit mond, hozzátéve: „amint én tebenned és te énbennem,
hogy ők is egyek legyenek bennünk,” amit te nagyon nem akartál idézni írásodban,
amikor idézni kellett volna. Ezekben a szavaiban az Úr egyáltalán nem tagadja,
hogy az emberek dicsőséggel rendelkezhetnek, amint maga meghatározta, vagyis,
hogy „ők is egyek legyenek”, ami után a kegyelem által a lelki teremtmény sóvárog,
„bennünk,” vagyis az irántunk való szeretetben. Ezért olvassuk: „Krisztusban nincs
sem férfi, sem nő, sem szolga, sem szabad,” továbbá: „a hívők egy lélek és egy szív
voltak” Istenben, amint a dicsőség is Istenben van, mivel a Szentháromság kizárólagos tulajdonsága, hogy egy legyen aki szül, és akit szül.
Ezt a helyet is idézed írásodban: „szeretted őket, amint engem is szerettél.” A
Szentírásban végtelen sok hasonló hely van, amit ha írásodban idéztél volna, csak
egy csekélységet kellett volna hozzáadnod, és semmit sem hoztál volna fel az igazság ellen.
Igaz ugyanis, amint Szent Ambrus fejtegeti, mondván: „amint halála hasonlóságát vetted, úgy drága vére hasonlóságát is veszed,” hogy a hívek az oltárról nem
a bor hasonlóságát vagy színét veszik, hanem „drága vére hasonlóságát”, amint
az újjászületésben Krisztus halálának hasonlóságát, hogy a hívek, midőn táplálkoznak, ne rettegjenek az ömlő vért inni, ugyanúgy, amint az újjászületésben sem
szabad rettegniük a testi haláltól. Ugyanígy a szentírási idézetek segítségével azt
sem fogod tudni kimutatni, hogy az „ahogyan” határozó egyáltalán nem alkalmas
a hasonlóság kifejezésére.
A legnagyobb őrültség azonban az volt, midőn azt írtad, hogy valami átveszi
a bor színét, de nem a bort, noha műveltséged jól tudja, hogy a bor valamilyen
szubjektum, a bor színének pedig nem sajátossága, hogy önmagától legyen, hanem
a feltételezett borban, amint mindaz, ami van, a szubjektumban van. Ami pedig
nem önmagától van, annál semmilyen értelemben nem feltételezhetjük, hogy van
valami tulajdonsága, amely önmagától lenne. És amint mondottam, tagadhatatlan, hogy anélkül, ami színes, vagyis a szubjektum nélkül, nem lehet látni a színt,
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és mindazt, ami a szubjektumban van. Ezért, amíg azt állítod, hogy az oltáron a
kenyér elvéttetése után a test a szubjektum, amely testnek mégis kenyér színe van,
vagyis olyan, mint a kenyéré, képtelenség, hogy ez a szín, amely a kenyéré volt, a
feltételezett testé is legyen, amelyről te beképzeled magadnak, hogy az oltáron van,
hacsak nem a látott testben látod.
Szent Ambrus beérte azzal, hogy ennyit foglalkozzon ebben a negyedik beszédében az oltár szentségeiről, amely könyvről azt gondoltad, hogy bámulatra méltó
őrületed megerősítésére használhatod. Ám így fejezi be: „Megtanultad, hogy amit
magadhoz veszel, Krisztus teste.” Szent Ambrusnak ezen mondásában nem vonakodnak maguknak biztosítékot keresni, akik veled együtt menekülnek attól, hogy
gondosan kutassák az írásokat. Ám ha ki akarod olvasni belőle, hogy megértsd,
mire indít Isten Lelke, midőn azt mondja: „aki olvassa, értse meg,” s Szent Ágoston:
„hagyd a szavakat, fogd föl az értelmét,” Szent Ambrus pedig: „vedd észre a megkülönböztetéseket és az egyes szavak sajátosságait.” Szent Gergely pedig: „Jegyezzétek
meg a szavakat.” Szent Ambrus mondásaiból ki kell szűrni, mi az, amit magadhoz veszel, mi az, amit konszekrálunk, ami a konszekráció után valóban Krisztus
teste. Maga Szent Ambrus mondja: „Az oltárhoz jöttél, hogy magadhoz vedd a
szentséget,” és hogy mit ért a szentség alatt, amit a hívők az oltárról magukhoz
vesznek, azt másutt félreérthetetlenül megmondja, kijelentvén: „az isteni ajándék
szentsége, amit magadhoz veszel, amit az mutatott be, aki megáldotta Ábrahám
atyánk hitét, kenyeret és bort mutatott be, Melkizedek, aki e szentségnek szerzője.”
Ha tagadni tudod, hogy Melkizedek kenyeret és bort mutatott be Ábrahámnak,
úgy azt is tagadhatod, hogy a hívők kenyeret és bort vesznek magukhoz az Úr
asztalánál áldozva: Szent Ambrus ugyanis félreérthetetlenül azt mondja ezekkel a
szavakkal, hogy a hívő azt veszi magához az oltárról, amit Melkizedek bemutatott
Ábrahámnak. Nyilván azt állítja, hogy a kenyér és a bor szentség, midőn azt mondja: „Melkizedek kenyeret és bort mutatott be” (majd megismétli: Nem Ábrahámnál
volt a kenyér és a bor, hanem Melkizedeknél”), „Melkizedek a szentségek szerzője”
és következetesen ezt a konklúziót vonja le: „tehát a szentségek, amelyeket magadhoz veszel.” Nem lehet tagadni, hogy Szent Ambrus mondta, hogy az Úr asztaláról
ezt vesszük, amint azt sem lehet tagadni, hogy Szent Ambrus azt állítja, hogy az
Egyház szentségei régebbiek, mint a zsidók szentségei, noha igaz, hogy Krisztus
testének asztala tagadhatatlanul későbbi, mint a mózesi törvény.
Azt mondja a következőkben: „Ha működött a (kereszt-)kútban, ha a men�nyei szózat működött más dolgokban, vajon a mennyei szentségekben nem fog
működni? Itt arra is fel kell figyelni, mit ért Szent Ambrus szentségek alatt, midőn azt mondja: „Melkizedek volt a szentségek szerzője,” vagy midőn azt mondja,
hogy az Egyház szentségei régebbiek, mint a zsidók szentségei, valamint arra is
ugyanígy fel kell figyelni, hogy a hasonló megfelel a hasonlónak és így függ ös�sze: ha fennmaradt a kút, amelyben a mennyei szózat működött, ha más mennyei
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dolgok fennmaradtak, fennmaradtak a szentségek, amelyekben a mennyei szózat
működött, úgy Szent Ambrus ebben a negyedik beszédében A misztériumokról,
valamint az előbbiekben is, nyilván a kenyeret és a bort az oltár konszekrációja
után szentségeknek nevezi.
Ezt pedig azért követtem nyomon, nem mintha nem működne a mennyei szózat abban is, ahol az egyik megsemmisülése által létrejön a másik, hanem nehogy a
működés más fajtájára figyelve, csökönyösen kerülje azt, hogy a másikat figyelembe vegye. Ezért folytatja Szent Ambrus, és azt mondja: „tehát megtanultad, hogy a
kenyérből Krisztus teste lesz.” Nem az írások olvasói (lectores) akarják, hogy úgy
kelljen érteni, mint az egyik megsemmisülése és a másik létrejötte által, hanem akik
nem törődnek az írásokkal (neglectores). Nem törődnek ugyanis azzal, hogy figyelembe vegyék, hogy ugyanez a Szent Ambrus írja, hogy a gonosz szolgából jó fiú
lesz, s ehhez nem szükséges, hogy a szubjektum megszűnjön, vagy létrejöjjön. Föl
kell figyelni a „tehát” szócskára is, ami következtetést jelöl, mintha azt mondaná:
ha megengeded, hogy a mennyei szózat ebben, vagy abban, ezt vagy azt eredményezi, úgy tehát el kell fogadnod hittel, ha már egyszer nem vagy képes a következtetésre, hogy a mennyei szózat működik a kenyérben és a borban, ám nem azért,
hogy megszűnjenek lenni, amik voltak, hanem hogy valami másba vétessenek föl,
mint amik voltak, s hogy a konszekráció által Krisztus teste és vére legyenek, amik
a konszekráció előtt nem voltak. „Tehát megtanultad” –mondja, mintha azt mondaná: ebből azt tanultad meg, úgy tartsd, hogy amik az oltár konszekrációja által
az oltár szentségeivé lesznek, azok fennmaradnak, amint láttad, hogy a többi dolog
is fennmarad, különösen, miután ebben a negyedik beszédében csak azoknak a
változásoknak a példáját hozza fel, amelyek úgy történnek, hogy ami megváltozik,
az megmarad.
Ezért törekszik arra Szent Ambrus, hogy gyökerestől kiirtsa a tömeg és
Lanfrannus őrjöngését, s azt mondja: „akarod tudni, hogy mennyei szavak
konszekrálják?” Midőn ugyanis azt mondja: „konszekrálják,” szükségszerűen arra
kényszerülsz, hogy odafigyelj, mire mondja, hogy „konszekrálják.” És nem találhatsz ki mást, amit konszekrálnak, mint a kenyeret és a bort. Végül is azt mondani,
hogy a kenyeret és a bort konszekrálják annyi, mintha azt mondaná: semmiféle
nemtörődömséggel, semmiféle okoskodással nem fogod tudni elérni, hogy igaz,
hogy a szubjektum megsemmisülése által elvétetik a kenyér és a bor. Így tehát a
kenyeret és a bort veszed az Úr asztaláról, nem mint a konszekráció előtt közönséges kenyeret és bort, hanem felszenteltet, ahogyan Szent Ambrus írja, mennyei
igékkel felszenteltet. Sokkal inkább Krisztus teste szentel meg és éltet és nem is lehet sehol a hiteles Szentírásban azt találni, hogy Krisztus a konszekráció által megszenteltetik. Hacsak nem akképpen, hogy a dolog nevével a szentség a dolgot jelző
szentséget jelöli, amint Szent Ambrus értelmezi ezt az apostoli mondást: „nem különböztetve meg az Úr testét,” vagyis az Úr testének szentségét. Szent Ambrus azt
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mondja: „nem különböztetve meg ezt az ételt, amelyet egyedül illet tisztelet a többi
ételtől.” Ezért ebben a negyedik beszédében A szentségekről, amelyről Lanfrannus
őrülete azt vélte, hogy a maga szolgálatába állíthatja, azt nyilvánítja, hogy továbbra sem szűnik meg az Úr asztalának kenyere és bora, midőn azt mondja: „tedd
kérünk számunkra, hogy ez a bemutatott áldozati adomány.” Midőn ugyanis azt
írja: „ez a bemutatott áldozati adomány,” szükségszerűen arra kényszerülsz, hogy
megmondjad, mi ez az áldozati adomány, s ezt nem is mulasztja el megmondani
maga Szent Ambrus, hogy elkerülje a te rögeszmédet. Azt mondja ugyanis könyvének föntebbi részében: „kenyeret és bort mutatott be Melkizedek Ábrahámnak.”
Ugyanott lejjebb azt mondja: „Tedd, hogy ez a bemutatott áldozati adomány, mely
az Úr testének és vérének képmása.”
Ezekkel a szavaival Szent Ambrus nyilván ellentmond a rögeszmédnek, amelyet magadnak kieszelsz, miszerint Krisztus teste Krisztus testének a szentsége. S
hogy milyen értelemben akarja, hogy vegyék, midőn azt mondja: „ezt a bemutatott áldozati adományt,” nem hallgatja el, amikor máshol azt mondja: „kenyeret és
bort mutatott be Melkizedek Ábrahámnak. Melkizedek volt a szentségek szerzője.”
Vagy: „az isteni ajándék szentsége tehát, amit magadhoz veszel, amelyet az mutatott be, aki megáldotta Ábrahám hitét. Midőn tehát azt írja: „ezt az áldozatot,” arra
kötelez, hogy ezt nem vonatkoztathatod másra, mint amit előzőleg leszögezett,
mondván: „kenyeret és bort mutatott be Melkizedek Ábrahámnak. Melkizedek
volt a szentségek szerzője.” Azt sem tudod kiforgatni, hogy midőn maga Szent
Ambrus azt mondja, „az áldozatot,” amivel arra kényszerít, hogy azt valljad, hogy
ez maga a kenyér és a bor, s hogy azt mondjad, hogy Krisztus testének és vérének
képmása, amit minden bizonnyal az evangéliumi igazságból vesz, ahol ezt találod:
„(kezébe) vette a kenyeret és megáldotta” (-szükségszerűen a kenyeret): „megtörte”.
És nehogy a kenyér tárgyesetét, amelyet az evangélista az előző szóhoz hozzátett,
midőn azt mondja: „vette a kenyeret”, elvitasd a hozzájuk kapcsolt igéktől, amelyek:
„megáldotta, megtörte”, Szent Ambrus igen alkalmasan megelőz, és azt mondja
(nem az evangélista ugyanezen szavaival): „és a megtört kenyeret odaadta.” Nincs
mire vonatkoztatni a „megtört”-et, ha a „kenyeret” elveszed. Midőn ugyanis az Úr
ezt tette és mondta a vacsorán, az ő teste ép és sértetlen maradt, s ami következik:
„egyetek ebből mindnyájan”, abban az „ezt” névmást nem lehet elkülöníteni attól a
főnévtől, amelyre a „megtört” vonatkozik.
És nehogy megkíséreld ugyanazon másik „ez”-t kiforgatni, ahol azt mondja:
„ez az én testem” hasonló módon megelőz Szent Ambrus, mondván: „amely sokakért megtöretik,” mintha erővel kényszerítene a dologra és azt mondaná: ’ez’, vagyis
ez a dolog, amely kenyér most csak kevésért, vagyis tizenkettőtökért töretett meg,
’sokakért fog megtöretni’, az egész világ híveiért, ’az én testem’. Az evangéliumban ezt olvasod: „amely értetek adatik,” itt nem találod azt, hogy ’amely sokakért
megtöretik’. Ugyancsak azok őrültségének eltörlésére szolgál, akik azt hazudják,
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hogy az Úr asztala kenyerének és borának érzéki anyaga nincs jelen, az, amit Szent
Ambrus ebben a negyedik beszédében mond A misztériumokról a kehelyre vonatkozólag, midőn az evangéliumi történetet követve azt mondja: „hasonlóképpen,
miután megvacsoráztak, vette a kelyhet, megáldotta,” szükségszerűen nem áldhatott meg más kelyhet, mint amely megmaradt (a kehely pedig szükségszerűen arra
vonatkozik, ami a kehelyben van), „mondván: igyatok ebből,” szükségszerűen a
kehelyből, „ez” -szükségszerűen a kehely, azaz bor „az én vérem”. Amit a kehelyről
ekképpen mond, nem lehetne igaz, ha tagadod, hogy az Úr asztalán ott marad a
bor, amelyet nem képletesen nevezünk bornak a te őrületed szerint, hanem a szó
eredeti értelmében. Nem lehet ugyanis igaz az állítás, amely azt mondja: ez a bor
az én vérem, ha kihagyná a szubjektumát jelölő terminust, amely: ’ez a bor’. Ugyanezt ismételve, hogy még inkább emlékezetünkbe vésse, azt mondja alább az Úr
asztalán lévő kenyér és bor érzéki tulajdonságáról: „kezébe vette a kenyeret,” majd
hozzáfűzi: „mielőtt konszekrálnánk kenyér, midőn hozzájárulnak Krisztus szavai,
Krisztus teste.”
Szükségszerűen rákényszerülsz, hogy Szent Ambrusnak ezen szavaiban
felfigyelj arra, mi az, amit konszekrálunk, s nem tagadhatod, midőn azt mondja: ’mielőtt konszekrálnánk,’ azt kell kihallanod: a kenyér, ha megengeded, hogy
konszekráltatni, valami egészen más, mint elvétetni a szubjektum megsemmisülése által. Majd midőn hozzáfűzi: „midőn hozzájárulnak Krisztus szavai,” tagadhatatlanul rákényszerülsz, hogy megfigyeld, mihez járultak hozzá Krisztus szavai, s
nem engedi meg neked, hogy kiforgasd, hogy a kenyérhez járulnak hozzá. S midőn
azt fűzi hozzá: ’Krisztus teste’, minden szükségszerűséggel kényszeríttetsz, hogy
ebből kihalljad: maga a kenyér. És miután ezt így mondja, minden bizonnyal helytelennek kellene minősíteni, ha azt mondanád, hogy az Úr asztalán nincs ott a kenyér. A kehelyről szólva így folytatja: „Krisztus szavai előtt kehely volt” -értsd: csak.
„Midőn elhangzottak Krisztus szavai, lett vér” -szükségszerűen maga a kehely, illetve a bor, amely a kehelyben van, s hogy nehogy azt gondold, hogy kiforgathatod,
midőn azt mondja „lesz”, halljad magát Szent Ambrust, aki közvetlenül följebb azt
mondja „ez -a kehely- az én vérem.”
Ez a hely Szent Ambrus írásában nem ad helyet a kiforgatóknak, mivel egyik
szó a másik nélkül, az állítmányra és az alanyra gondolok, nem állhat meg.
A továbbiakban azt mondja: „Bemutatjuk neked a vérnélküli áldozatot, ezt a
szent kenyeret.” Jó Isten, mennyi nyomorúság, mennyi gonoszság, amely ama isteni parancs elhanyagolásából származik: vizsgáljátok meg az írásokat! A gőgből
és irigységből, a nyilvános világosság ködösítése, a mindenki számára nyilvánvaló
falba, vagy bármi másba való botlás! Aki önmagának sötétséget kíván, mennyire
megérdemlik, hogy a Világosság elutasítsa őket! Szent Ambrus azt mondja: „Bemutatjuk a vérnélküli áldozatot.” Vajon azt gondoljuk, hogy midőn ezt mondja,
úgy véli, hogy a kehelyben semmi más nincs mint vér? Azt mondja: „ezt a kenye-
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ret,” ahol az „ezt” névmást azért fűzte hozzá, hogy megkülönböztesse a közönséges, nem konszekrált kenyeret, nem pedig, képletes értelemben véve -s akkor
azt véljük, hogy az Úr asztalán egyáltalán nem maradt fenn a kenyér? Azoknak,
akik a sötétséget világossággá teszik, s a világosságot sötétséggé, joggal mondjuk:
jaj. Szent Ambrus azt mondja: „hogy elfogadd magasságbeli oltárodon ezt az áldozatot.” Midőn azt mondja: „ezt az áldozatot” vissza kell térned oda, ahol mint
mondottam, megmutatja, mi ez az áldozat, ami a külső dolgokat illeti, midőn azt
mondja: „Melkizedek kenyeret és bort mutatott be Ábrahámnak. Melkizedek volt
a szentségek szerzője.” Valamint: „isteni ajándék a szentség, amelyet magadhoz veszel, amelyet az mutatott be, aki áldást mondott Ábrahám atyánk hitére,” továbbá:
„Az Egyház szentségei régebbiek, mint a zsinagóga szentségei.”

—
Miután ezt Szent Ambrusnak A szentségekről írt negyedik beszédében mondottakat a megundorodásig kifejtettem, bocsánatot kérek az igazság kedvelőitől,
akik inkább verejtékeznek az igazság szabatos és helyes elfogadása körül, sem hogy
tunyaságból megnyugodjanak valamely tévedésben. Biztos vagyok ugyanis benne,
hogy Lanfrannus-nak eme őrületét ezen igyekezetemmel minden értelmes ember
előtt aláástam, ha csak egy kicsit is művelt, ha méltóztatik figyelmesen olvasni mind
azt, amit követtem Szent Ambrusnak A szentségekről mondott negyedik beszédében, mind pedig azt, amit ugyanezen Szent Ambrus hatodik beszédében ki fogok
fejteni Isten irgalmából. Ezeket Lanfrannus, hogy tévedést tévedésre halmozzon,
nem vonakodott beleszőni írásába, hogy megerősítse őrültségét, noha Szent Ambrusnak ezen hatodik beszédében, éppúgy, mint a negyedikben, amennyiben nem
hiányzik: „mérlegelve a törvény igéit,” amire a próféta által int a Szentlélek, arról
tanúskodik, hogy a konszekráció által, nem hiányzik az oltárról a kenyér és a bor
szubjektuma.
Ezért szükségesnek gondoltam, hogy ezen hatodik beszéd szavainak és véleményének nyilvánvaló voltát is napfényre hozzam, ha maga az Igazság is megadja,
s ugyanakkor az ember legőrültebb gőgjét is, aki nem vonakodik ezt kiforgatni.
Ezen hatodik beszédét Szent Ambrus úgy akarta kezdeni, hogy abban mind az
ariánusok, mind a manicheusok ellen vitatkozzon. Tehát azt mondja: „Ahogyan
valóságos Isten Isten fia, Urunk Jézus Krisztus, nem a kegyelem által, mint az emberek, hanem mint Fiú az Atya lényegéből, úgy Krisztus valóságos teste, amint ő
maga mondja, amelyet magunkhoz veszünk, és valóságos vére, amelyet iszunk. Midőn Szent Ambrus azt írja: ’valóságos test, amelyet veszünk, valóságos vér, amelyet
veszünk,’ azt úgy véli Lanfrannus, hogy nem másként kell érteni, mint testi ételt,
amelyet foggal és szájjal eszünk és iszunk, mintha nem szokta volna meg, hogy a
mindennapi beszédben és még inkább az írásokban a lélek nem testi evéséről és
ivásáról halljon. Ezért mondja maga Krisztus: aki engem eszik, az énáltalam is él.
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Biztos azonban, hogy midőn ezt mondta, semmit sem rendelt el az oltár szentségeiről, s midőn azt mondta: van egy ennivalóm, amelyről ti nem tudtok, ahol kétség
nélkül azt akarta, hogy az ő evését úgy értsék, mint a szamaritánus asszony és a nép
megtérését. Ez az evés minden bizonnyal szívvel és nem foggal történik.
Szent Ágoston egyik beszédében azt mondja: „Testvérek, ezt ragadjátok meg,
ami bőségesebb és szükségesebb: egyétek, igyátok, erősödjetek meg, fussatok, érjetek célba.” És az Evangéliumi kérdések-(című írásá)ban így szól: „Krisztus Urunk
azt akarja, hogy egyék, vagyis, hogy testében, mintegy elfogyasztva és elköltve átvigye a híveket.” Ugyanitt: „Az Úr szenvedéseit testének és vérének szentségében
már az egész földkerekségen ízlelik.”
Nem csekélyebb őrültséggel forgatná ki valaki az Írásnak eme helyét: „legyen
világosság,” ha úgy vélné, hogy Isten a tüdő, a torok és száj segítségével mondta ki
e szavakat. „legyen világosság,” mivel a Szentlélek nem vonakodik a „mondta” igét
odatenni.
Amint azonban Isten valóban „mondta”, ám, nem írja körül, hogy ez az isteni
mondás hogyan történik, úgy igaz, amit Szent Ambrus ír, hogy a hívők Krisztus
testét veszik az oltárról, ám ahogyan nem méltatlan Isten számára az, hogy veszik,
vagyis amennyiben szentség(i jel), annyiban nem méltatlan, a szentséget magát
illetőleg sem. Ezért Szent Ágoston azt mondja Az evangéliumról szóló beszédében:
„aki szívvel eszi,” és Az evangéliumi kérdésekben: „akik Krisztus alázatosságát és
szenvedését követve mintegy jóllaknak testével.” Máshol: „midőn Krisztust esszük,
nem daraboljuk föl; a szentségben ugyanis ez történik: a részei szerint esszük a
szentségben, és osztatlan egész marad a mennyben.” „Osztatlan egész marad” nem
szájadban, nem gyomrodban, hanem „szívedben.” Ugyanerről tanúskodik Szent
Ágoston másutt, ahol az ellenkezőjével érvel: „feláldozták Krisztust, a mi húsvétunkat, akit nem kint, hanem egy házban, és bent fogyasztunk el.” Így tehát, amint
Krisztus testét, amennyiben szentség(i jel) részeiben esszük, amint Szent Ágoston
mondja, kezünkkel megtörünk, amennyiben az, aminek szentsége (res sacramenti)
egész és osztatlan marad a szívben, szívvel esszük. Ne gondolja Lanfrannus őrültsége, hogy Szent Ambrus ezen véleménye ellenkezik Szent Ágostonnal, mivel nem
vonakodik Szent Ambrus ezen hatodik beszédének elején leszögezni: ’a kenyér,
amelyet veszünk,’ ’a bor, amelyet iszunk,’ mivel nem kevésbé mondjuk átvitt értelemben, hogy a lélek eszi és iszza, mint eredetiben a test.
Midőn pedig Szent Ambrus ezt az összehasonlítást teszi: ’ahogyan Urunk Jézus
Krisztus valóságos Isten, nem úgy, mint az emberek, a kegyelem által, hanem mint
Fiú, az Atya lényegéből, úgy valóságos teste és vére,’ ezt nem Krisztus testének és
vérének nem test szerinti fogyasztására vagy ivására vonatkoztatja, hanem amint
mondottam, azt akarta, hogy megmutassa, hogy az ellenség az igazsággal ellenkezik, mintha azt mondta volna: ahogyan Urunk Jézus Krisztus valóságos Isten, az
Atyaistennel, ami semmiképpen sem lenne, ha istenségét tekintve kisebb lenne,
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mint az Atya, amit az ariánusok hazudnak, ugyanúgy valóságos ember az emberekkel, vagyis az emberi anyával (cum homine matre), amit a manicheusok tagadnak, akik azt állítják, hogy Krisztus teste látszat volt. Mintha valóban azt mondták
volna, hogy Krisztus hiába rendelte volna el, hogy a nép test szerinti fogyasztásával és ivásával megemlékezzen az Ige megtestesüléséről és szenvedéséről, mivel a
megtestesüléssel és szenvedéssel a test valóságos voltát állítjuk. Ezt mondja Szent
Hilarius is a manicheusok ellen: „Ha az Ige valóban testté lett, s ha valóban a testté
lett Igét vesszük az Úr ételében…”
Amennyiben valaki Szent Ambrusnak A misztériumokról szóló hatodik beszédéről kifejtett ezen értelmezésemmel oly módon ellenkezne, hogy Szent Ambrus
semmire sem vállalkozik ezen művében az igazság ezen vagy azon ellenségeivel
szemben, úgy én kitartóan azt válaszolom: semmivel sem kellett inkább szembeszállnia a manicheusokkal A misztériumokról szóló fenti traktátusban, ahol a
galambról szólva, amely megállapodott az Úr fölött, azt mondja: „mint galamb”
állapodott meg az Úr fölött, és hozzáteszi: „emlékezzél rá, mit mondtam: Krisztus
nem látszólagos testet öltött, hanem valóban a mi természetünk testét. Krisztusra
viszont nem a galamb szállott alá, hanem ’mint egy galamb’.” Ezt Ambrus minden bizonnyal a manicheusok ellen említi. Noha azoknak, akik azt állítják, amint
mondottam, hogy Szent Ambrus ezen művében semmire sem vállalkozik az ariánusok és a manicheusok ellen, elég lett volna azt válaszolnom, hogy elviselhetetlen
igazságtalanságot követ el Szent Ambrus ellen az, aki azt gondolja, hogy magának
Szent Ambrusnak a traktátusában egyik vagy másik helyen az lenne a szándéka,
hogy amit e kiváló férfi lerombolt, azt ismét újra akarná építeni, és saját kardja által
akarna elveszni, mint Góliát. Ezért mondja az apostol: „Ha lerombolom, és újra
felépítem, önmagamat teszem törvényszegővé.”104 Az evangélista pedig így szól:
„az önmagában meghasonlott ország összeomlik.”105 Ha tehát Szent Ambrus mind
ebben a művében, mind más műveiben nyilvánvalóan a kenyér és a bor szubjektumáról beszél, úgy eleget tettem annak, hogy nem kell úgy vélni, hogy ha valaki
Krisztus előírása szerint fogja vizsgálni Szent Ambrus szavait, bármilyen értelemben, mintha a konszekráció szavai után is nem maradna az Úr asztalán (a kenyér
és a bor szubjektuma - R.Z.). Ezt kellett valamiféle példaként szemünk elé állítani.
Ha valaki kitartana a zsidókkal azon állításban, hogy a mindenkor Szűz Mária
Józseftől foganta Jézust, és ezt az evangélium tekintélyével erősítené meg, mondván: mi sem nyilvánvalóbb annál, amit az evangélista nem hallgat el: „Jézus atyja
és anyja,” elég azt válaszolni az ellenfélnek: az ilyen esetekben mind a részt, mind
az egészet meg kell figyelni: te azt állítod, hogy ’az evangélista azt mondja: Jézus
atyja és anyja’. Én viszont azt állítom: az evangélista azt írja: „mielőtt egybekeltek
volna, úgy találtatott, hogy áldott állapotban van nem Józseftől, hanem a Szent104 Gal 2,18
105 Lk 11,17
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lélektől.” Ha így mondom, az evangélistát úgy hallod, hogy amit ezen a helyen
lerombol, azt másutt felépítse. Ám hogy az evangélistáról ne beszéljek, magad ellen
cselekszel, midőn úgy tűnik, hogy akinek tekintélyére támaszkodni akarsz, semmi
olyant nem állítasz, ami erre a tekintélyre érdemes volna. Saját gyengeelméjűségedet varrod a nyakába, midőn ilyen következetlenséget tulajdonítasz neki, hogy
újból építi, amit lerombolt. Épp így, amennyiben Szent Ambrus, midőn ezen hatodik beszédének ez az alapja, amit mond: ’valóságos test, amit veszünk, és valóságos
vér, amit iszunk,’ mégis azt mutatná ki, hogy Krisztus testét romlandó étkezéssel,
testi evéssel fogyasztanánk. Amit az imént felépített, azt a következőkben, őrületed
szerint, teljesen lerombolná.
Ugyanezen hatodik beszédében ugyanis a következőkben hallgatójától ezt az
ellenvetést hozatja fel: „Hogyhogy valóságos test, hogyhogy valóságos vér? Aki a
hasonlóságot látom, nem látom a test és a vér valóságát.” Lanfrannus úgy véli, hogy
mivel így áll a dolog, ki tudja facsarni saját őrültsége szerint azt, amit az ellenvető mond: ’aki a hasonlóságot látom’ azt úgy kell gondolni, hogy azt mondta: aki
látom a kenyér és a bor hasonlóságát [ezen a helyen hiányos a kódex], ám azok a
szavak, amelyek következnek, ezt teljesen kizárják. Amikor ugyanis azt mondja az
ellenvető: ’aki látom a hasonlóságot,’ hozzáfűzi: ’nem látom a test, nem látom a vér
valóságát.’ Az ilyen mondat szükségszerűen rákényszeríti az olvasót, hogy azáltal,
hogy az előrebocsátott ’hasonlóságot’ összekapcsolja a következő genitívuszokkal:
’a testét’ és ’a vérét’. Ezt követeli a szavak ilyetén való egész összefüggése. Ha például
valaki azt mondja: megtalálom ugyan a tanítót, de nem találom a mestert, semmiképp se lehet azt mondani, hogy megengedte hallgatójának, hogy azzal, hogy azt
mondta: ’a tanítványokat,’ másrészt egy bizonyos ’mestert’, az másra vonatkozzon,
mint arra, akiről azt mondta, ’a mestert nem találom’; aki azt mondja: ’figyelj a
részre, az egészre kellett figyelni,’ arról semmiképpen sem szabad azt gondolni,
hogy a ’részt’ más ’egészre’ vonatkoztatná, mint ugyanarra, amelyről azt állította: ’az
egészre kellett figyelni’. Így Szent Ambrus midőn azt írja: ’hogyhogy valóságos test,
hogyhogy valóságos vér? Aki a hasonlóságot látom, nem látom a test és a vér valóságát,” semmilyen kötekedésnek sem teszi lehetővé, hogy másra vonatkoztassuk
azt a hasonlóságot, amit az előzőekben mondott, mint arra ’a testnek és vérnek’-re,
amit a továbbiakban mond.
A kenyér és a bor ugyanis az oltár konszekrációja után szentségek. Ezért mondja
Szent Ágoston Faustus ellen: „a kenyér (és a bor) nem akármelyik, hanem a biztos
konszekráció által lett, nem született misztikus kenyér és bor. Ami tehát nem így
lesz, az étel és táplálék, nem pedig a vallás szentsége. Amit szükségszerűen ki kell
egészítened, hogy nyilvánvaló legyen értelme: a kenyér és a bor, amelyek biztos,
misztikus konszekrációval jönnek létre, a vallás szentségei.” S míg Szent Ágoston
így következtet, kétség kívül nem vezet a te rögeszmédhez, aki azt mondod, hogy
a test részecskéje van az oltáron, s azt hazudod, hogy az Krisztus egész testének
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szentsége, aki a mennyben van. Sem Krisztus egész testének, sem részecskéjének
nincs szüksége konszekrációra. Egyik sem jöhet létre misztikus konszekráció révén.
Péter diakónusnak ugyanő ezt írja: „akinek az atyával bemutatjuk a kenyér és a
bor áldozatát.” Az Evangéliumi kérdésekben pedig azt mondja: „a borban Krisztus
saját vérét kínálja,” amit semmilyen kötekedés nem tud kiforgatni, mivel azáltal,
ami nincs, épp úgy nem kínálhatja magát, mint ahogy konszekrálni sem lehet, ami
nem marad fenn. Továbbá, mivel a kenyér és a bor Krisztus testének és vérének
szentségei, Krisztus testének és vérének egyszersmind képmásai is. Szent Ágoston
ugyanis azt mondja Szent Bonifác püspöknek: „ha a dolgok szentségei egyáltalán
nem hasonlítanának a dolgokra, amelyeknek a szentségei, egyáltalán nem lennének szentségek.” Nem azt mondja a te őrületed szerint: azokra a dolgokra, amelyek
voltak (vagyis a kenyér és a bor hasonmásai) és a szubjektum megsemmisülése
által elvétettek, hanem azt mondja: ’azoknak a dolgoknak hasonmásai, amelyeknek szentségei.’ Ugyancsak ő másutt azt mondja ugyanerről: „azokban a dolgokban
ajánlotta nekünk testét és vérét, amelyek sokból lesznek eggyé. Az egyik ugyanis a
sok búzaszemből lesz egy, a másik a sok szőlőszemből csordul.” Ez a mondás sem
ad lehetőséget senkinek a szavak vagy írások kiforgatói közül. Midőn ugyanis Szent
Ágoston azt mondja: ’azokban a dolgokban ajánlja, semmiféleképpen sem szabad
azt tartani, hogy azt gondolta, hogy minden kenyérben ajánlja testét, hanem csak
a konszekrált kenyérben és borban. Midőn tehát azt mondja: ’az egyik sok búzaszemből készül, a másik sok szőlőszemből csordul’, azt csak úgy lehet érteni, hogy
a már konszekrált kenyérről és borról mondta, amint magától értetődik: az az egy,
amit konszekráltan az oltárról veszünk. S ha ez áll, akkor az is áll, hogy aki így irt,
biztos volt abban, hogy más a kenyeret és a bort konszekrálni az oltáron, és más
elvenni a kenyeret és a bort a szubjektum megsemmisülése által. Amikor Faustus
ellen azt mondja: „nem akármilyen kenyér és bor, hanem a biztos konszekráció által misztikus”, nem lehet félremagyarázni, hogy ezt a már konszekrált kenyérről és
borról mondja, amint biztosnak kell lenned abban, hogy akiről azt mondjuk Szent
Isten, arról azt is mondjuk, hogy Isten. Így ha azt mondja valaki: ’misztikus kenyér’,
azt sem kell tagadni, hogy azt mondta, hogy kenyér. S amit te szofisztikusan teszel,
hogy nem tagadod, hogy a konszekráció után az oltáron van, mivel abban van
Krisztus testének részecskéje, amelyről képletesen mondjuk, hogy a mennyből alászállott kenyér, teljesen megsemmisül, mivel Szent Ágoston azt mondja, ’a biztos
konszekráció által misztikus (test)’. Ugyanis ama képletes kenyeret, Krisztus testét
nem a pap konszekrálja valójában, hanem ő szenteli fel a papokat. Nagyon is eltér
véleményed Szent Ágostonétól, aki azt mondja, hogy Krisztus azokban a dolgokban ajánlja testét és vérét, amelyeket sokból gyűjtenek egybe. Te ugyanis azt mondod, hogy Krisztus teste és vére Krisztus testében és vérében ajánltatik, vagy hogy
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a te szavaddal éljek, képeztetik, amiről esztelenül azt állítod, hogy érzéki módon az
oltáron vannak, miután képtelen vagy kimutatni, hogy azok a sokból lettek eggyé.
Azáltal tehát, hogy Szent Ambrus, midőn ezt hozatja fel önmaga ellen: ’aki látom a test hasonlóságát’, és megengedi, mivel nem cáfolja, hogy test hasonlóságát
látjuk az oltáron, leleplezte a te őrületedet, aki azt állítod, hogy a konszekráció után
nincs az oltáron a kenyér, mivel a konszekráció által a misztikus kenyér az oltáron
egyedül a test hasonlósága, amivel ellentétben te azt képzeled be magadnak, hogy
a kenyér nem Krisztus testének hasonlósága, hanem testének részecskéje, amely
érzéki módon jött létre az oltáron a szubjektum keletkezése által. A mennyben
lévő testnek hasonlósága és szentsége. Ügyet sem vetsz arra, mennyire ellenkezik
a vallással, ellenkezik veled magaddal, amit írtál. Ellenkezik a vallással, mivel két
testet tulajdonítasz Krisztusnak. Az egyik, amely most jött létre az oltáron, a másik,
amely a mennyben, az Atya jobbján ül. Ám való igaz, hogy Krisztusnak egyetlen
teste van, amelyet eredeti, nem átvitt értelemben nevezünk testnek. Ezért mondja
Szent Ambrus: „amint Krisztusnak egy teste van és nem sok, úgy az áldozat is egy.”
Amint pedig Krisztus teste egy, úgy szétszakíthatatlan is, mivel nem képes szenvedni és romolhatatlan. Ezért mondja a próféta: „nem fogod megengedni, hogy a
te szented romlást lásson.” Hogy ezt már a feltámasztott testről értsed, az apostol
azt mondja: „noha Krisztust test szerint ismertük, most már nem aszerint ismerjük.” És ugyanez a Szent Ambrus a Szentháromságról írt könyvében azt mondja:
„Krisztust nem lehet megsebezni.” Ágoston pedig: „és midőn Krisztust esszük,
nem daraboljuk fel: darabonként esszük a szentségben, és egy marad a mennyben;
teljes és egész marad a szívedben.” -Ez ellened van, mivel te magad erősítetted meg
írásodban, hogy az elemek kinézetéről beszélsz, midőn akarva, nem akarva a kenyér és a bor színéről szólasz. A te őrültséged szerint ugyanis Krisztus testének és
vérének részecskéje van az oltáron, amely a szubjektum keletkezése által, szerinted
most kezd létrejönni az oltáron. Ez teljesen az igazság nyilvánvaló volta ellen van.
Nyilvánvaló ugyanis, hogy Krisztus teste akár teljességében, akár részletében kezdjen létrejönni, ellenkezik mind a prófétai, mind az evangéliumi, mind az apostoli
tanítás hajlíthatatlan súlyával, hogy a többiről ne is beszéljünk. Erről elég volt en�nyi.

—
Őrületedben azt sem lett volna szabad mondanod, hogy a kenyér és a bor színét látjuk, amelyekről azt állítod, hogy eltűntek az oltárról a konszekráció által,
hacsak ez nem azt jelenti, mintha azt mondtad volna, hogy a kenyérnek olyan a
színe, mint Krisztus testének és vérének részecskéjének a színe. Arról hallgatok,
hogy ellentmondasz nemcsak minden tekintélynek, amely azt állítja, hogy az Egyház áldozatában a szentség látható, aminek pedig szentsége, az láthatatlan. Ezért
Szent Ágoston, aki azt mondja, hogy az oltár szentsége változó és ideiglenes, azt
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mondja Faustus ellen, azt az evangéliumi helyet tárgyalva: ’hogy aki belőle eszik,
meg ne haljon örökre’: „belőle eszik, ám ami a szentség erejére vonatkozik, nem
pedig a látható szentségre.” Ezt te ellened is mondja, akinek bámulatos az őrülete műveltségében. Te ugyanis, aki írásodban előbb azt állítottad, hogy az Egyház
szentsége láthatóból és láthatatlanból, szentségből és abból áll, aminek szentsége,
s azt mondtad, hogy a látható az elemek kinézete és Krisztus teste és vére, s midőn ezt mondottad, nem hallgattad el, hogy a szentség látható, utóbb azt állítod,
hogy Krisztus teljes testének szentsége, amely test a mennyben van, nem az elemek
látható kinézete, hanem test, amely most keletkezett az oltáron, a szubjektum létrejövése által, s amelyet kezeddel megtörsz, fogaddal megőrölsz, ám minden nyilvánvaló igazság ellen. Midőn ugyanis azt állítod, hogy kezeddel érinted, fogaddal
megőrlöd, úgy szükségszerűen azt is állítod, hogy szemeddel látnod kell a láthatatlant, azt, ami lelki. Ebben a dologban mind Ágoston, mind Szent Ambrus ezen
hatodik beszédében a misztériumokról, megtöri őrületedet. Amíg ugyanis Ambrus megengedi annak, aki vele szembeszegül, hogy nem látja az oltáron Krisztus
testét, ám megengedi, hogy a test hasonlóságát látja, és nem lehet megmutatni,
hogy ha elvesszük a kenyeret, amely az oltáron a test hasonlóságát birtokolja, ám az
oltáron szentségnek kell nevezned, ami a konszekráció által szentséggé lesz. Ezért
mondja Szent Ágoston Faustus ellen: „a biztos konszekráció által titokzatos kenyér,
amely egykor táplálék volt, a vallás szentségévé lett.” Ugyanis Krisztus testét, vagy
Krisztus testének valamely részecskéjét nem lehet konszekrálni. Tehát semmit sem
ér amit magadnak kiötlesz, hogy Krisztus teste Krisztus testének szentsége, s ekképpen Krisztus testének hasonlósága. Tőled egészen eltér Ambrus, aki azt írod,
hogy az oltár teste lelki és láthatatlan, s mégis azt állítod, hogy a mennyben lévő
Krisztus testének a szentsége. Ez az agyrémed nem kevéssé ellenkezett az igazság
nyilvánvaló voltával, mint műveltségeddel.
Azt írod ugyanis, hogy a konszekráció után nincs más az oltáron, mint Krisztus testének részecskéje érzékelhető módon, s hogy ezt a részecskét legkevésbé sem
lehet látni. Viszont lehet látni a test ezen részecskéje szubjektumának színét. Ez
viszont azért helytelen, mert mindaz, ami a szubjektumban van, nem önmagától
van, hanem a szubjektumtól, amelyben van. Így hát nem önmagától látható, hanem a szubjektumnak köszönhetőleg, amelyben van. Ezért tagadhatatlanul látni
lehet a test részecskéjét, ha, amint írod, látható a test részecskéje szubjektumának
színe, éppen úgy, mint ahogy valóban nem lehet testi látással látni a színt, vagy
bármilyen minőséget, hacsak nem látjuk azt, ami színes (aminek a színe), illetve
amié a minőség. És mit jelentsen az, hogy azt írod, hogy Krisztus teste most jön
létre a konszekráció által, és láthatatlan meg lelki, midőn legkevésbé sem tagadod,
hogy Krisztus teste látható és tapintható? Ki tudná elviselni, kivált műveltséged
mellett, hogy egyrészt azt állítod, hogy valami láthatatlan és lelki, amiről mégsem
tagadod, hogy kezünkkel megtörjük, fogunkkal megőröljük, hogy a test láthatatlan
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részecskéje, amely az oltáron van, Krisztus tapintható testének darabkája, amelyről
nem tagadod, hogy látható?
Ezt is az unalmasságig ismételtem, hogy aki nem retten vissza attól, hogy gondosan és pontosan olvasson, az tagadhatatlanul láthatja, milyen méltatlanságot követsz el írásoddal műveltséged ellen. Követem, amit Szent Ambrus hozzáfűz ahhoz,
amit ellenvetőjének mond. Azt mondja: „Mondottam neked, hogy Krisztus szava
meg tudja változtatni a természet nemeit és rendjét. Mintha azt mondaná: igazat
mondasz, hogy nem látod a test és a vér valóságát, ám mégis hinned kell, hogy
Krisztus testét és vérét veszed az oltárról, mivel Krisztus szava megváltoztathatja
a természet törvényeit, amint e könyv előző részében tanúsítottam neked, s hogy
senki se merészelje azt állítani, hogy Szent Ambrus véleményével ellentétben ezt
helytelenül értelmezem, vissza kell térni azon helyekhez, amelyeken nyilvánvaló,
hogy Szent Ambrus az átváltozás mely nemére gondol, midőn arról beszél, hogy
a kenyér Krisztus testévé, a bor pedig Krisztus vérévé változik. Ugyanis nem egyértelmű az „átváltozik” szó. Egyes dolgok ugyanis a szubjektum megsemmisülése
által változnak át azzá, amik nem voltak. Ám egészen más, ha valami szubjektumának konszekrációja által változik át, mint szubjektumának megsemmisülés által.
Ezen egész írás tanúsága szerint a konszekráció által változnak Krisztus testévé és
vérévé. És áll, hogy mindaz, amit konszekrálunk, amit Isten megáld, az nem vétetik, és nem vitetik el, az nem romboltatik le, hanem megmarad, és szükségszerűen
valami jobbá léptettetik elő, mint ami volt.
Ezért mondja Szent Ambrus is az Úr oltára kenyerének és borának átváltozásáról: „Krisztus szava hatékonyabb, hogy valami az legyen, ami volt, és hogy
mássá változzon.” S nehogy valaki kifordítsa azt, amit Szent Ambrus így mondott,
gondosan ekképpen folytatja: „végül is voltál, de régi teremtmény voltál: miután konszekráltak (felszenteltek), új teremtménnyé lettél.” Amint lelked és tested
szubjektumának megmaradása mellett valami új teremtménnyé lettél, ugyanúgy
szubjektumuk megmaradása mellett változik a kenyér és a bor Krisztus testévé és
vérévé. Nem tér el a józan észtől, aki az imádságban azt mondja: „hogy miután elnyertük a bocsánatot, mindig örvendjünk áldásodnak.” Vagyis: képtelenség, hogy
az mindig örvendezzen, aki nem maradt meg. Vagy a másik (könyörgésben): „A
hívő nép nyerje el áldásodat, amely testben megváltva, lélekben kedves szolgálatot
fejezzen ki neked.”
„Ezért” -mondja Szent Ambrus, mintha azt mondaná: figyelmeztettelek, hogy
tekintélyemtől függj, aki oly sokszor megmondtam neked, hogy ’Krisztus szava át
tudja változtatni a természet nemeit és törvényeit,’ „ezért” figyelmeztetlek, hogy ne
tagadd meg, hogy egyetértesz Péter apostollal, hogy az apostoli tekintélytől függesz.
Aki midőn a többiek megrémültek, hogy Krisztus azt mondta, hogy testét egyék
és vérét igyák, nem rémült meg a mester szavaitól, amelyek nem a halál szavai,
akik azt gondolták, hogy azt parancsolja, hogy gonosztett vagy bűntett útján egyék
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testét, testi étkezéssel, mivel ellenkezik az emberi törvényekkel, hogy emberi húst
egyen. Ezért mondja Szent Ágoston A keresztény tanításról szóló könyvében: „úgy
tűnik, gonosztettet parancsolt”, ám azt bizonyítja, hogy ezek az örök élet igéi.
S nehogy valaki ismét másként értelmezze, amit Szent Ambrus előre bocsátott,
hozzáteszi: „nehogy sokan ezt mondják, s nehogy a vértől való valamiféle irtózat jelentkezzen, ezért hasonlóság szerint veszed a szentséget, ám a valóságos természet
dicsőségét és erejét nyered el.” Mintha azt mondaná: „tehát”, vagyis: „mivel” előre
bocsátottam, hogy függened kell Péter apostol és az én tekintélyemtől, ezt előre bocsátva azt is hozzáfűzöm, ami a következtetésre vonatkozik, nehogy többen legyenek, mint voltak, akik elhagyták az Urat, midőn hallották, hogy azt mondta, hogy
testét kell enni, nehogy azt mondják, amit amazok mondtak, vagyis, hogy Krisztus
beszéde kemény beszéd. S joggal, mert ha azt parancsolja, hogy fogunkkal együk,
noha kisebb lenne a félelem, mivel az Úr parancsolja, noha senki sem riadna vis�sza az emberi törvények következtében, amelyek a gyilkossággal járó emberevést
büntetik, ám mégis ott lenne a vértől való irtózat. Azt mondom: ’Ezért a szentséget
mint hasonlóságot veszed, ám a valóságos természet dicsőségét nyered el.’ Vagyis
az Úrnak úgy kellett rendelkeznie, hogy amit vérének ivásáról elrendelt, azt nem
úgy kell venned, mint azon tulajdonságát, amelyet szájaddal és gyomroddal veszel,
hanem mint hasonlóságot, mint szentséget, ami hasonlóság. Ebben nincs mitől
joggal félned. A szájaddal veszed, gyomrodba veszed, ám mégis magát, Krisztus
teste valóságos természetének erejét.
Ezért maga az Úr mondja: „aki engem eszik, énáltalam (propter me) is él”, ami
a szív táplálkozását illeti, akiben az Ige valóságos megtestesülésében és szenvedésében eléred a nyugalmat és a dicsőséget. Ezért mondja Ágoston: „sértetlen és egész
marad a mennyben, sértetlen és egész marad a szívedben.” Ezen szavak ilyetén való
összekapcsolásának tulajdonságát nem szükséges, hogy bárki is félremagyarázza.
Midőn ugyanis ekképpen ír Szent Ambrus: ’hasonlóságképpen veszed a szentséget, ám a valóságos dicsőséget nyered el’, szükségszerűen kényszeríti az olvasót,
hogy amit előre bocsátott: ’hasonlóságot’, azt az azt követő genitívuszokra vonatkoztassa: ’a valóságos természeté’. Hogy ekképpen függjön össze: szentséget veszel
magadhoz, amely a hasonlóságra irányul, vagyis arra ügyelve, hogy a szentség mag
hasonlóság, mármint a valóságos természeté, vagyis testé. Mert Krisztusnak nem
látszólagos teste volt, amint ezt a manicheusok akarják, hanem valóságos.
Nem kevésbé, midőn azt mondja: ’szentség’, szükségszerűen rákényszerít, hogy
valamit feltételezz azon túl, ami, még valami legyen, vagyis szentség. Szentségnek
lenni ugyanis nem annyit tesz, mint önmagának lenni. Viszont igaz, hogy mindaz,
ami anyagból és alakból áll, más abban a tekintetben, hogy van, és abban, hogy
valami. Más ugyanis Szókratész amennyiben van, és más amennyiben igazságos
(iustus est). A te képzelgésed sem ér semmit, amint mondtam, midőn azt mondod: Krisztus testének részecskéje az oltáron, Krisztus testének szentsége, amely
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a mennyben van. Mert konszekrálás nélkül semmi sem lesz szentséggé. A test részecskéje pedig, amelyről azt képzeled, hogy érzékelhető módon az oltáron van,
amennyiben Krisztus testéből van, noha Krisztus testét már nem lehet fölvagdalni,
s ezért eleget beszéltem föntebb arról, hogy (Krisztus megdicsőült testének) nincs
szüksége konszekrációra, s ezért nem teszi lehetővé a konszekrációt, amennyiben
ezt a traktátust illeti, semmiképpen sem lesz szentség.
Szent Ambrusnak ugyanezen mondásaiban nem elhanyagolandó, hogy mindenben oda kell figyelni az Írásra. Ez pedig azt jelenti, hogy nem szabad minden szerző kijelentését a magad szíve szerint értelmezned. Különösen, ha annál a
szerzőnél világosabb mondásokat találsz, amelyek az igazságra vonatkoznak, mint
azok, amelyeket egyesek esetleg megkísérelnek kiforgatni.
Mivel tehát Szent Ambrus ezen a helyen azt mondja: ’a valóságos természet
dicsőségét szerzed meg,’ vissza kell térni ahhoz, amiről ugyanezen Szent Ambrus
a fentiekben értekezett. Ott, miután a neki tett ellenvetésekre válaszol, nem kellett kutatnia a természetes változást abban, amiről maga Szent Ambrus mondotta,
hogy megváltozik, hanem hogy a konszekráció által a kenyér és a bor Krisztus
testévé és vérévé változik, mivel Krisztus testének létrejövésében sem a természetes
rendet kutatjuk. Ezért odaveti az ellenvetések megoldásához: „igenis Krisztus valóságos teste, amelyet keresztre feszítettek, amelyet eltemettek; tehát valóban ennek
a testnek a szentsége.” Ebből ki lehet hallani: amit te ellenvetsz, midőn ezt veszed
(márpedig valóban a kenyeret vetted): „mást látok, hogyan mondhatod nekem,
hogy Krisztus testét veszem?” Mivel tehát Szent Ambrus az előzőekben különbséget tesz Krisztus teste és Krisztus testének a szentsége között, úgy figyelj föl arra,
hogy ez utóbbi traktátusában A szentségekről, szintén azt mondja: ’hasonlóképpen
veszed a szentséget, de a valóságos természet erejét és dicsőségét nyered el’ (ugyanígy a Zsidókhoz írt levél kommentárjában: „az üdvözítő és éltető szubsztanciát.
Nagy dicsőség: egyedül annak a testnek ereje, amelyet az Ige vett fel, hogy valaki ez
által üdvözüljön, hogy valakit ez keltsen életre).
Légy biztos benne, hogy a szentség jön létre a konszekráció által, s hogy Krisztus testének semmilyen konszekrációra nincs szüksége. Krisztus testét semmiképpen sem lehet felvagdalni, s ha megengednéd, hogy föl lehet darabolni, ellentétben
az apostollal, aki azt mondja: „már nem test szerint ismerjük Krisztust”, és Szent
Ambrussal, aki azt mondja Gratianus-hoz írt könyvében A Szentháromságról:
„Krisztus már nem érezhet sebet,” akkor sem lehet azt mondani, hogy Krisztus
testének bármilyen, bármekkora részecskéje szentség lenne, mivel semmilyen további konszekrálást nem tesz lehetővé -amit oly gyakran megismétlek őrületed ellen, aki azt állítod, hogy Krisztus teste érzékileg van az oltáron, és mégis Krisztus
mennyben lévő testének a szentsége. Ezért légy bizonyos afelől, amit Szent Ambrus
mond: ’hasonlóságképp veszed a szentséget’. Nem a kenyérről mondja, hogy hasonló, ahogyan őrültséged állítja, sem pedig a kenyérről, amelyet képletesen ne-
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veznek kenyérnek, amiről azt mondod, hogy nem tagadod, hogy a kenyér Krisztus
áldozatában ott van, amelyről azt mondja: „a kenyér, amely a mennyből szállott
alá.” S azt akarod, hogy ezt Szent Ambrus ilyen értelembe vegye. Hanem a kenyérről, amelyről eredeti értelemben mondjuk, hogy kenyér, amely lehetővé teszi, hogy
konszekrálják és hogy szentséggé legyen. Midőn hasonlósággá lesz, ugyanakkor
Krisztus testének kenyere is lesz: biztos lehetsz tehát benne, amint mondom, nem
szükséges, hogy önmagában meghasonlott országot alkoss, valamint a pusztulás
borzalmát, vagyis nem kell úgy beállítanod a dolgot, mintha Szent Ambrus önmagának ellent mondana, hogy a magad őrületére fordítsd, amit ez utóbbi beszédében mond: ’hasonlóságként veszed a szentséget,’ hogy midőn azt mondja:
’hasonlóságként’, úgy kell venned, hogy ez alatt az értendő: a kenyér, úgymond: a
kenyér hasonlóságát, hanem inkább, ahogyan azt minden szentírásnál tenni kell,
Szent Ambrus ez utóbbi szavait, ugyanezen Szent Ambrus előzőekben ugyanerről
mondott szavai értelmében mérlegeld.
Amint ugyanis ezen hatodik beszédében felkelti maga ellen az ő ellenfelét a
szentségről és arról, aminek szentsége, hogy azt mondja: „hogyhogy valóságos
test, hogyhogy valóságos vér?”, ugyanúgy ugyanezen értekezésének előbbi részében, felkeltette hallgatóját, hogy ugyanerről kérdezze, hogy ellenfele ezt mondja:
„a vér kinézetét (speciem) nem látom,” s Szent Ambrus erre azt feleli: „ám hasonló”, mintha azt mondaná: igazat mondasz, hogy nem látod a vér kinézetét, mivel
nem vérzik érzékileg, hanem a kehelynek van hasonlósága. És nehogy azt gondold,
hogy azt kell kihallanod, ’a boré’, hogy így legyen: a bor hasonlóságát, -a te őrületed
szerint a kehelyben nem bor van, Szent Ambrus megelőz, hozzáadva a következőt:
„amint ugyanis a halál hasonlóságát vetted, úgy iszod a drágalátos vér hasonlóságát is.” Nem azt mondja: a bor hasonlóságát, hanem ’a drágalátos vér hasonlóságát’.
Az előzőekben pedig azt mondta: Krisztus halála az Egyház keresztsége „nem a
testi halál valóságában, hanem hasonlóságában”, hogy szükségszerűen ki kelljen
belőle hallanod: ’a haláláé’.
És amazt (is hozzáadja – R.Z.): „Eleget tett Isten ítéletének azáltal, hogy a halál
érzéketlensége nélkül alámerülj”, -úgy értsd: ahogyan a megkeresztelt a halál érzéketlensége nélkül hal meg -úgy aki az Úr asztalánál áldozik, a vérontás borzalma
nélkül issza a vért. Amint a külsőleges szentség nem teszi a megkereszteltet érzéketlenné, úgy azt sem rémíti meg a vér ivása a külső szentség által, hanem ahogyan
a halál érzéketlensége nélkül hal meg, úgy a hívő a vérontás rémülete nélkül táplálkozik, mivel belsőleg veszi azt, amit a szentség jelöl, vagyis Krisztus halálát, aki
csak test szerint tapasztalta meg a halált, s egyébként minden haláltól mentes maradt. Ahogyan mindaz, aki megkeresztelkedik, meghal a régi embernek, hogy az
új éljen, úgy, aki belsőleg táplálkozik, ugyanezt, vagyis Krisztus testét és vérét teszi
magáévá; önmagának eszi és önmagának issza, önmagát megújítva, megpihenve az
Ige megtestesülésében és szenvedésében meghal, hogy életben maradjon.
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Krisztus Urunk ugyanis így halt meg. Ezért mondja az apostol: mindannyian,
akik Krisztusban keresztelkedünk meg, az ő halálában keresztelkedünk meg. Úgy
issza a hívő, hogy nincs vérontás, miután Krisztus Urunk semmilyen gonosztettre
nem vezeti övéit.
Azt mondom tehát, ne hagyd figyelmen kívül Szent Ambrus efféle előző mondásait. Ne merészeld kiforgatni, amit ugyanerről a véleményről kifejt ezen utolsó
beszédében, mondván: ’ezért hasonlóságként veszed a szentséget.’ Önmagával ellentmondóvá se tedd a mestert ugyanezt a véleményt illetőleg, hogy aki az előző
értekezésben azt mondta, hogy a kehely ’hasonlít a drágalátos vérre’, ezen második
értekezésében A misztériumokról azt akarná, hogy kihalljék, ’a boré’, midőn azt
mondja: ’hasonlóságképpen veszed a szentséget’. És, amit az előzőekben találsz:
„hogy ne legyen semmilyen félelem a vérontástól, és mégis megvalósuljon a megváltás ára,” azt arra alkalmazd, amit Szent Ambrus művének vége felé mond: ’nehogy sokan ezt mondják, s a vérontás valamilyen borzalma legyen, ám megmaradjon a megváltás kegyelme.’
Ahogyan megfontolod, hogy Krisztus Urunk saját vérével mossa övéit, s mégsem áraszt el test szerint senkit vérontásával, úgy vedd, hogy (értsd) azt is, hogy
Krisztus azt parancsolta a híveknek, hogy testével és vérével táplálkozzanak, s nem
kevésbé tiltja nekik a gonosztettet és a bűntettet.
Így tiltatott meg Ábrahámnak is, hogy megölje Izsákot, ami nem lett gyermekgyilkosság borzalma nélkül, ha külső kardjával megölte volna fiát. Ezért adta
a gondviselés Ábrahámnak a kost, hogy az áldozatot gyermekgyilkosság félelme
nélkül végrehajtsa, noha Ábrahám tiszteletben tartotta az isteni parancsot, hogy a
külső karddal áldozatul levágja fiát. Krisztus Urunk előírásában azonban, amellyel
előírja övéinek, hogy testével és vérével táplálkozzanak, és hogy híveinek vérében
kelljen tisztálkodniuk, senki, aki helyesen érti, nem fogja úgy értelmezni, hogy
fogával és szájával egye, vagy külsőleg fürödjön a hívek teste Krisztus vérében mint
fürdőben, vagy hogy dézsákba lehessen összegyűjteni.
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Tours-i Berengár
Harmadik válasza Lanfrancus-nak
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Itt úgy látszik, össze kell írni az Írások azon helyeit, amelyekről Lanfrannus
őrületének úgy tűnt, gonoszságától elvakítva, hogy kedveznek az istenítéletnek.
Ágoston a 33. zsoltárról tartott második homiliájában ezt mondja: A zsidók
Jézushoz járultak, hogy megfeszítsék, mi azért járulunk hozzá, hogy testét és vérét vegyük. Rájuk sötétséget borított a megfeszített, minket megvilágosít, midőn a
megfeszítettet esszük és isszuk. És valamivel tovább: valóban nagy az Úr és nagy az
ő irgalmassága. Valóban ő, aki ételül adja nekünk testét, amelyben annyit szenvedett, és inni adja a vérét. Úgyszintén a 45. zsoltárról írt homiliában, midőn a zsidókhoz szól: keresztelkedjetek meg annak nevében, akit megöltetek, és bocsánatot
nyernek bűneitek. Akit kevéssel azután ismertetek meg, hogy vérét ontottátok,
most már bizonyosak lehettek abban, hogy a vérét isszátok. Úgyszintén a 45. zsoltárról szóló homiliában: az imént ontott ártatlan vért a gyilkosoknak adta, s egyazon vért, amelyet őrületükben kiontottak, kegyelme által isszák. Úgyszintén a 98.
zsoltárról írt homiliában: kérdem: mi az ő lábának zsámolya? S az Írás megmondja:
a Föld az ő lábának zsámolya. A földből földet vett ugyanis (magára), mivel a test a
földből van és Mária testéből öltött testet. És mivel ebben a testben járt itt és ezt a
testet adta nekünk eledelül. Ám senki sem eszi ezt a testet, ha előzőleg nem imádja:
nyilvánvaló, hogyan kell imádni az Úr lábának ezt a zsámolyát, és hogy nem csak
nem vétkezünk, ha azt imádjuk, hanem akkor vétkezünk, ha nem imádjuk. Midőn
pedig az Úr ezt ajánlotta, testéről beszélt és azt mondotta: „ha valaki nem eszi az
én testemet, nem lesz benne örök élet.” Tanítványai, mintegy hetvenen megbotránkoztak és azt mondták: „Kemény ez a beszéd és ki érthetné meg?” És eltávoztak
tőle és többé már nem jártak vele. Keménynek tűnt nekik, midőn azt mondta: „ha
valaki nem eszi az én testemet, nem lesz örök élete.” Oktalanul értették ezt, testileg
gondolták és úgy vélték, az Úr részeket fog leszakítani testéből, és azt fogja nekik
adni, s azt mondták: „kemény ez a beszéd.” Ők voltak kemények, nem a beszéd. S
kevéssel ez után azt mondja: lelkileg értsétek, amit mondottam: nem ezt a testet
fogjátok enni, amelyet láttok, sem pedig azt a vért fogjátok inni, amelyet azok ontanak ki, akik megfeszítenek. A János (evangélium)ról írt 27. homiliában: mit jelent
tehát: „a test nem használ semmit”? Nem használ semmit, ám akképpen, ahogyan
ők értették: a testet ugyanis úgy értették, mint midőn a holttestet megnyúzzák,
vagy ahogyan a húspiacon árusítják, nem ahogyan a lelket táplálja.
Észrevétel: Amit testtel eszünk, a testet táplálja, amit lélekkel eszünk, a lelket
táplálja. A húspiacon azért árulják a húst, hogy testtel együk, Krisztus testét nem
vágják le, nem árusítják, hanem lélekkel fogyasztják. Innen származik az: „aki szívvel eszi.” Ugyanígy a János (evangélium)ról: „a zsidó nép ugyanis a keresztény nép
előképe: ott előkép, itt valóság; ott árnyék, itt test.” Ugyanígy a 21. homiliában: ám
ők látták, hogy Krisztus saját bűnéért halt meg, és hittek Krisztusban, aki megbocsátja bűneiket. Amíg azt a vért itták, amelyet kiontottak, kételkedtek üdvösségükben. Továbbá a 60.-ban: akik dühből ölték meg, megváltozván hittek, és a
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vért, amelyet dühükben ontottak, hittel itták. Úgyszintén az Újonnan megkereszteltekhez intézett beszédben: azt vegyétek a kenyérben, ami a kereszten függött,
azt vegyétek a kehelyben, ami Krisztus oldalából ömlött. Úgyszintén a Szentháromságról írt 3. könyvében: Csak nagyon kevesen maradtak nála, míg a pogányok
megismerték, valamint azok, akik áhítatos alázatossággal itták (megváltásuk) árát,
és az iránta való hűségből hagyták el ellenségüket. És a következő fejezetben, kevéssel ezután: mi oly tiszta a halandók bűneinek tisztulására, mint az a test, amely a
testi kívánság minden fertőzése nélkül a szűz méhében és a szűz méhéből született?
És mit lehet oly kedvesen bemutatni és magunkhoz venni, mint áldozatunk testét,
amely főpapunk teste lett.
Oda kell figyelni, mit művel az isteni igazságosság az emberben, aki saját gonoszságával mást érdemel, amiért az evangélista azt írja: én e világ ítéletére jöttem,
hogy akik látnak, vakká legyenek. Lanfrannus ugyanis, mint művelt ember, sok
mindent helyesen lát, ám Szent Ágostonnak ezen mondásáról mégis azt gondolta,
hogy alá tudja rendelni idétlenségének, ami egymaga egészen elegendő arra, hogy
őrületét megsemmisítse. Szent Ágoston ugyanis így ír Az újonnan megkeresztelteknek c. munkában: ’ezt vedd a kenyérben, ami a kereszten függött, ezt idd a kehelyben’ –vagyis a borban– ’ami oldalából omlott’. Ezek a szavak minden szükségszerűséggel bizonyítják, hogy Szent Ágoston véleménye, hogy az Úr asztalán ott
van a kenyér és a bor szubjektuma; ezeket nem átvitt, hanem valód értelmükben
mondjuk bornak és kenyérnek. Minden hazugságot szükségszerűen cáfol az Írás,
amely azt mondja: ’az én botom segítségével keltem át a Jordánon,’ ’hetven lélekkel ment be Jákob Egyiptomba,’ amely azt mondja: ’ezüsttel és arannyal vezette ki
őket.’
Ha őrülten tagadod, hogy ott volt a bot, a hetven lélek, az arany és az ezüst, úgy
szükségszerűen azt bizonyítod, hogy az Írás hazudik. Továbbá, amit Szent Ágoston
könyveiből vesz át azt illetőleg, ha nem is ekkora, de mégis hasonló sötétséggel vakítja el szíve gonoszsága. Különben nem látszik milyen más okból gondolta volna,
hogy ezek a helyek Szent Ágoston könyveiből alátámasztanák őrületét, mint abból,
hogy ezeken a helyeken ezt találta: ’a testet és a vért vesszük,’ ’eszik, isszák,’ ’enni,
inni,’ ’midőn esszük,’ ’midőn isszuk,’ és ehhez hasonlókat az ’eszem’ ige ragozása
szerint.
Ez ellen nem fog nehezemre esni, hogy elmondjak valami nevetségeset, ami
nem csekély nevetésre ingerelt az iskolában. Horatius ugyanis azt mondja: a nevetséges gyakran erőteljesebben és jobban elvágja a nagy dolgokat.
Volt abban az iskolában, amelyet látogattam valaki, aki annak idején újabban
csatlakozott a tanuláshoz, s Donatus művének utolsó szakaszában egy közbeszúrt
mondat körül fáradozott. Ez, hallván, hogy a kis iskolatársai kérdezgetik: milyen
mondatrész a ’csak’? Úgy válaszoltak, ahogy ki-ki gondolta. Ő meg akarván őket
zabolázni, tudtukra adta, hogy a ’csak’ nem főnév és nem is határozó, mint ahogyan
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gondolták. Ők azonban ellenkeztek és erősködtek, hogy nem tudják, mit mondott,
mások kitartóan tagadták, amit mondtak. Erre ő azt mondta, kész megmutatni
nekik, milyen mondatrész a ’csak’, ha megígérik, hogy adnak neki valamit, ha győz.
Miután megegyeztek, mint győztes azt mondta: „valóban joggal tűnhet nektek úgy,
mintha ellent mondtam volna nektek: a ’csak’ ugyanis interjectio, s ezért önmagatoknak tehettek eleget.” És kinyitva a könyvet azt mondta: „magatok olvassátok ezt
a sort!” A sor pedig abban az olvasmányban volt, amelyet ugyanaznap hallott a
tanítótól: „a közbevetett mondatra mi jellemző? Csak jelzés.” Örülvén a győzelemnek, így szólt: „adjátok meg a fogadás nyereményét! Ne kételkedjetek többé, hogy
a „csak” közbeszúrt mondat.”
Nem kevésbé oktalanul járt el Lanfrannus, ha úgy gondolta, hogy Krisztus testét a külső ember szerint fogunkkal kell enni, mivel Szent Ágoston, midőn arról
beszél, hogy a hívők lelkileg eszik Uruk és Istenük testét, mivel egyáltalán nem
vonakodott attól, hogy ragozza az igét, s azt mondja: ’midőn eszik’, s mivel nem
következtetett arra, hogy a „csak” kifejezés közbeszúrt mondat, mivel ama oktalan, Donatus könyvében írva találta és szemébe ötlött: „a közbeszúrt mondatban
csak jelzés van”, úgy Lanfrannus is Szent Ágoston könyveiben Krisztus testétéről
és véréről, midőn az „eszem” ige ragozott alakjaiból: ’ettek’, ’ittak’, ’midőn esszük’,
’midőn isszuk’, ’enni’, ’inni’,, ’ennünk kell’ és más hasonló, legkevésbé sem következett az, hogy arra gondolt volna, hogy fogunkkal esszük. Nem kevésbé kell hangsúlyozni, milyen idétlenül hivatkozik arra, ami a János evangéliumról mondott XI.
homiliában áll: „a zsidó nép a keresztény nép előképe: ott előkép, itt valóság, ott
árnyék, itt test.” Világos ugyanis, hogy Lanfrannus azt gondolta, hogy alárendelheti
őrültségének, amellyel azt állítja, hogy az Egyház áldozatában a konszekráció után
nincs ott a kenyér és a bor szubjektuma, Szent Ágoston eme mondását, noha Szent
Ágoston ezt legkevésbé sem hozhatta fel arra, hogy az Úr asztalát bizonyítsa. Miután ugyanis azt mondta: ’a zsidó nép a keresztény nép képe’, hozzátette: ’ott kép, itt
valóság, ott árnyék, itt test.’ Midőn azt mondja: ’ott’, azt nem lehet az Úr asztalára
vonatkoztatni. Ugyanis az ’ott’ a zsidó népben, az a ’kép’. ’Itt’, vagyis a keresztény
népben ’valóság’. ’Ott’ vagyis a zsidó népben ’árnyék’. ’Itt’, vagyis a keresztény népben test.
Nem kevésbé kell amellett hangsúlyozni azt, amit többek között a Szentháromságról írt könyvében mond: „Mi tisztább a halandók bűneinek megtisztulására,
mint a minden testi kívánsággal való érintkezés nélkül a szűz méhében és a szűz
méhéből született test? Mit lehet oly kedvesen bemutatni, és magunkhoz venni,
mint a mi áldozatunk testét, ami papunk testévé lett?” Még ha Krisztus Urunk
semmit sem rendelt volna el azzal kapcsolatban, hogy a belső ember a külső dolgok, vagyis az oltár szentségei által táplálkozik, nem kevésbé aszerint kellett mondania, hogy a ’szűz méhében és a szűz méhéből’, nem kevésbé kellett aszerint mondania ’a mi papunk, aki a szűz méhében testesült meg, áldozatunk teste lett’, ami a
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nagyobbik hitvallásban áll: előbb: ’megtestesült a Szentlélektől Szűz Máriától’, majd
ekképpen teszi hozzá: ’és emberré lett’. Ugyanis nem előbb lett a boldogító test ’a
mi papunk teste’, minthogy az a mi papunk emberré lett a szűz méhében, s ha az
emberek megváltójának úgy tetszett volna, azt a testet, amely ’a szűz méhében a mi
papunk teste lett’, ’a mi áldozatunk testének’ nevezhetnénk, mivel Krisztus Urunk a
mi üdvösségünkért mutatta be, még ha semmilyen Egyházi rendelkezés sem lenne
az oltár szentségeiről.
Lanfrannus-nak, amint feljebb mondtam, úgy tűnt, hogy ezeket hozzáírja könyvecskéjéhez Szent Ágoston írásaiból. Ezekben az atyák előírásai szerint,
amennyiben valami homályos, kiváltképpen ugyanazon szerző nyilvánvaló nézetei és mondásai felé kellett volna haladnia. Mivel ezt nem tette meg, szükségesnek tartottam, hogy közbevessem, ami ugyanazon Szent Ágoston könyveiből
nyilvánvalóan tanúskodik az igazság mellett. Amennyire a figyelmes olvasó biztos
lehet abban, hogy amit én közbevetek, azt Szent Ágoston írta, annyira nem lehet
bizonytalan abban, hogy amit Lanfrannus hozzáírt könyvéhez, semmiféleképpen
sem tudta abban az irányban elferdíteni, amelyben akarta. Épp úgy, ahogyan nem
eredhet ugyanabból a forrásból édes és keserű víz, nyilvánvaló kell, hogy legyen,
hogy bizonyítható szentségtörést akart elkövetni, midőn mintegy hibásan tévelyegve inkább kívánta a sötétséget, mint a világosságot.
Ágoston A képzetlenek hitre nevelése c. könyvében azt mondja: „A szentségben, amelyet vesz, amennyiben helyesen ajánlották neki, az isteni dolgok látható jeleit, ám a láthatatlan dolgokat fogja bennük tisztelni. És nem ekképpen fogja
venni az áldással megszentelt színt, mint bármely használatban. Meg kell ugyanis
mondani, mit jelöl; kinek a hasonlóságát hordozza.”
Faustus ellen: „Mi mások a testi szentségek, mint amolyan látható igék, amelyek noha szentek, mégis változandók és ideiglenesek?”
Az Isten városáról X. könyvében: „Akik úgy gondolják, hogy ezek a látható
szentségek megegyeznek az idegen istenekkel, mások pedig mint a láthatatlan a
láthatatlannal, a nagyobb a nagyobbal, és annak, ami jobb az, ami jobb, annak az
felel meg, mint amilyen a tiszta lélek és jóakarat szolgálata, nyilván nem tudják,
hogy ezek akképpen jelei amazoknak, ahogyan a hangzó szavak a dolgok jelei.”
Ugyanitt (azt mondja): Tehát a látható áldozat a láthatatlan szentsége, vagyis szent
jele.”
A keresztény tanításról harmadik könyvében: „Olykor csekély a sok helyett, és
igen könnyű megtenni, az értelem számára felséges és a betartás szempontjából
legtisztább, amit maga az Úr és az apostoli fegyelem átadott, mint amilyen a keresztség szentsége és az Úr testének és vérének ünneplése, amelyről mindenki, aki
magához veszi, lángra lobbantva rögtön tudja, mit céloznak.”
Az Evangéliumokról szóló kérdésekben: „A bor szentsége által vérét kínálja.”
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Az Isten városáról XXI. könyvében: „Tehát nem azokról kell mondani, hogy
Krisztus testét eszik, akiket nem tekinthetünk Krisztus teste tagjainak.” És kevéssel utána: „Megmutatja, nem csak szentség amit eszünk, hanem valóban Krisztus
teste, és amit iszunk, az ő vére. Ezt jelenti ugyanis benne maradni, hogy Krisztus
is őbenne maradjon. Úgy mondja ugyanis, mintha azt mondaná: aki nem marad
énbennem és akiben nem maradok, az ne mondja vagy gondolja magáról, hogy az
én testemet eszi, vagy az én véremet issza.”
Az egyetlen keresztségről szóló könyvében: „Ha ugyanis figyelmünket magukra a látható dolgokra irányítjuk, amelyekről a szentségek beszélnek, ki ne tudná,
hogy azok romlandóak. Ha azonban arra, ami általuk történik, ki ne látná, hogy az
nem romolhat meg, noha az emberek, akik ezt végzik, saját erkölcseiknek megfelelően, vagy jutalmat nyernek, vagy büntetést szenvednek?”
A Bonifác püspökhöz írt levélben: „Ha a szentségek nem rendelkeznénk azon
dolgok valamely hasonlóságával, aminek szentségei, egyáltalán nem lennének
szentségek.”
A Péter diakónusnak a hitről írt könyvében: „Szilárdan tartsd és semmiképpen
se kételkedj Isten igéjében, hogy a szent és katolikus Egyház az újszövetség idején
hitben és szeretetben az egész földkerekségen bemutatja a kenyér áldozatát.
János evangéliumának magyarázatában: „Miért készíted fogaidat és gyomrodat? Őbenne hinni, ez annyi, mint enni az élő kenyeret. Aki hisz benne, eszi őt,
láthatatlanul táplálkozik vele, mivel láthatatlanul születik újjá. Belsőleg gyermek,
belsőleg új, midőn megújhodik, jóllakik.” A következőkben: „Mi ma a látható táplálékot vesszük, ám más a szentség és más a szentség ereje.” A továbbiakban: „Ezt a
kenyeret jelölte az Úr oltára. Ezek szentségek (sacramenta – szentségi jelek) voltak;
jelben különbözők, a dologban, amit jelölnek, egyenlők.” Továbbá: „Urunk Jézus
Krisztus azon dolgokban ajánlotta testét és vérét, amelyek egyek lesznek a sokból:
az egyik ugyanis a sok búzaszemből jön létre, a másik a sok szőlőszemből csordul.”
Továbbá: „És így, aki nem marad Krisztusban, és akiben nem marad Krisztus, az
kétség kívül nem eszi az ő testét és nem issza az ő vérét, még akkor sem, ha ilyen
nagy dolog szentségét a maga ítéletére eszi és issza.” Továbbá: „Megmagyarázta
nekünk annak módját, hogyan adja testét eledelül és hogy ennek mi a jelentése,
mondván: ’aki eszi az én testemet és issza az én véremet, bennem marad és én
őbenne.’ Jel ez, amit evett és ivott, vagyis ha marad, és olyan, akiben marad, ha
lakik és lakott, ha benne marad és nem hagyatik el.” Továbbá: „Ha majd látjátok
fölmenni az Emberfiát oda, ahol azelőtt volt, akkor minden bizonnyal meg fogjátok érteni, hogy az ő kegyelmét nem fogyasztjátok harapásokkal.” Továbbá: „Amíg
a világ véget nem ér, az Úr odafönt van, de mégis itt van velünk is az Igazság, az
Úr. A testnek ugyanis, amelyben föltámadott, egy helyen kell lennie, az ő igazsága
azonban mindenütt kiáradt.”
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Az Úr testéről és véréről mondott beszédben: „Ezt enni annyi, mint felfrissülni
(megújulni), ám úgy, hogy nem csökken az, amiből megújulsz. Ezt inni mi más,
mint élni? Edd az életet, idd az életet, életed lesz, és ez az élet teljes.”
Az evangélium igéiről mondott valamelyik beszédében: „Midőn Krisztust es�szük, az életet esszük, de nem öletik meg ahhoz, hogy ehessük, hanem életre kelti
a holtakat, midőn esszük. Megújít, de nem fogyatkozik: Krisztust esszük, él akit
eszünk, mivel megölvén feltámadt.” Ugyanebben a beszédében: „Amit az oltáron
láttok, kenyér és kehely, amit szemetek is mond nektek; amit viszont a hit követel,
hogy állítsunk: a kenyér Krisztus teste és a kehely vére.” A következőkben: „Valakiben felmerülhet egy ilyen gondolat: tudjuk, hogy Urunk Jézus Krisztus honnan
vette a testet: ugyanis Szűz Máriától; mint kisgyermek szopott, táplálkozott, növekedett, eljutott az ifjúkorra, a zsidók üldözték, keresztre függesztették, megöletett,
a fáról levétetvén eltemették, harmadnapra feltámadott, amely napon akart, fölment a mennybe, oda emelte testét, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, most is
ott ül az Atya jobbján. Hogyan kenyér az ő teste, és hogyan kehely az ő vére, illetve,
amit a kehely tartalmaz? Ezeket, testvérek, azért mondjuk szentségeknek, mivel
bennük mást látunk és mást értünk. Amit látunk, annak testi kinézete van, amit
értünk, annak lelki gyümölcse van.”
Az evangélium igéiről mondott beszédben: „Hogyan kell enni Krisztust? Úgy,
ahogy ő maga mondja: ’Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, bennem marad és én őbenne.’ Ha bennem marad, és én őbenne, akkor eszi és issza; aki viszont
nem mard bennem, sem pedig én őbenne, még ha magához is veszi a szentséget,
nagy kínt szerez magának.”
Proszper szentenciás könyvében: „Az élet ételét veszi, az örökkévalóság poharát issza, aki Krisztusban marad, és akinek Krisztus a lakója. Aki ugyanis elszakad
Krisztustól, az sem Krisztus testét nem eszi, sem vérét nem issza, még ha ily nagy
dolog szentségét naponta venné nem törődve az ítélettel, amelyet magára hárít.”
Ágoston A Szentháromságról III. könyvében: „Olykor egyazon, vagy valamelyest maradandó kinézet (species) járul ehhez. Így volt ez a pusztában felmagasztalt rézkígyóval, vagy az írások (betűk), vagy ami elmúlik az elvégzett szolgálattal,
amint a kenyeret, amely e célból készült, a szentség vételekor elfogyasztunk; mivel
ezeket ismerik az emberek, mert az emberek csinálják őket, a vallásos tiszteletet
szolgálhatják, ám az ostobaságnak (érzéketlenségnek) nem szolgálhatunk csodálkozására.
Ágoston A Szentháromságról írt III. könyvében: „Így tehát Pál apostol, noha
mindeddig hordozza a romlandó test terhét és ránehezedik a lélekre, jelenleg bármennyire töredékes és rejtett a látása, bármennyire szeretne elenyészni és Krisztussal lenni, és önmagában megrendülve várja örökbefogadását, testének megváltását,
mégis hirdethette az Úr Jézus Krisztust, másként jelölve nyelvével, másként levelében, másként testének és vérének szentsége által.
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Valójában sem az ő nyelvét, sem a pergamenlapokat, sem a tintát, sem a hangokat, amelyeket a nyelv ad, sem a bőrre írt betűket nem mondjuk Krisztus testének
és vérének, hanem csak azt, amit a föld terméséből eszünk, s amit misztikus imádsággal átváltoztatva, szabályosan veszünk lelkünk üdvére, az Úr érettünk történt
szenvedésének emlékére, ami emberi kéz által lesz ezen látható színné nem szenteltetik meg más által, hogy íly nagy szentséggé legyen, csakis láthatatlanul, Isten
lelkének közreműködésével.”
Ugyanő A manicheusok elleni LXX kérdésben: „Ha Krisztus teste képzelet volt,
úgy Krisztus csalt; ha Krisztus csalt, Krisztus nem az Igazság. Márpedig Krisztus az
Igazság, tehát nem volt képzelet Krisztus teste.”
Ismét Krisztus halálfélelméről azok ellen írt könyvében, akik azt állították,
hogy nem valódi, hanem csak képzeletbeli galamb jelent meg Krisztus teste fölött,
azt mondja: „Ahogyan nem volt rá szükség, hogy Isten Fia megtévessze az embereket, úgy arra sem volt szükség, hogy a Szentlélek megtévessze az embereket.”

—
JEROMOS HEBIDIÁNAK ÍRT LEVELÉBEN:
Mi pedig halljuk, hogy a kenyér, amelyet az Úr megtört és tanítványainak adott,
a Megváltó Úr teste, aki maga mondta nekik: ’vegyétek és egyétek, ez az én testem’
és a kehey, amelyre ismét azt mondta: ’igyatok belőle, mert ez az én vérem, az új
szövetségé, amely sokakért kiontatik’, a Megváltó Úr vére.
Jeromos az Efezusi levélben azt mondja: „Kétféleképpen értjük Krisztus testét
és vérét: vagy lelki és isteni, amiről ő maga mondja: ’az én testem valóban étel és az
én vérem valóban ital,’ és: ’ha nem eszitek az én testemet, és véremet nem isszátok,
nem lesz örök életetek,’ vagy pedig az a test és vér, amely keresztre feszíttetett, s
amely a katona lándzsája által omlott.” Ismét Izajás(könyvéhez írt kommentárjá)
ban: „A tropologia értelmében azt mondhatjuk, hogy akik a gyönyöröket jobban
szeretik, mint hogy Istennek áldozzák magukat, elejétől végig, mivel nem tudnak
behatolni az igazság misztériumaiba, s az istenség kenyerét enni, amíg test és lélek
szerint nem szentek, nem eszik Jézus testét és vérét sem isszák. Erről ő maga szól:
’aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van.’ Krisztus a mi
húsvéti bárányunk ugyanis már feláldoztatott, akit nem kint, hanem egy házban
és bensőleg eszünk.”
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ÚGYSZINTÉN VALAMELY HOMILIÁKBAN A
LEVITICUS-RÓL:
„Hogy nyilvánvalóbbak legyenek számodra a mondottak, magasabbrendű példát fogunk venni, hogy innen ereszkedjünk le az egyszerűbbhöz. Az Úr azt mondja: ’ha nem eszitek az én testemet és nem isszátok az én véremet, nem lesz örök életetek: az én testem ugyanis valóban étel, és az én vérem valóban ital.’ Mivel minden
műve szent és minden beszéde igaz, ezért teste valóságos étel és vére valóságos ital.
Az Ige testével és vérével táplálkozik és felüdül az egész emberi nem, mintegy tiszta
eledellel. Teste után a következő helyen áll mint tiszta étel Péter és Pál és az összes
apostol, „harmadik helyen az ő tanítványaik, és így mindenki érdemei minőségéhez mérten a felebarátja számára tiszta étel lesz. Aki ezt nem tudja hallgatni, talán
elhajlítja figyelmét azok módjára, akik azt mondták: ’kemény ez a beszéd és ki hallgathatná?’ Ám ha az Egyház gyermekei vagytok, ha az evangélium misztériumai
lángra lobbantottak, ha a testté lett Ige bennetek lakozik, értsétek meg a mondottakat, hiszen az Úr szavai, nehogy a tudatlanról ne akarjanak tudni. Értsétek meg,
hogy képek (figurae), amikről az isteni kötetek írnak, ezért mint lelkiek, nem pedig
testiek, értsétek meg a mondottakat. Ha ezeket ugyanis mint testiek veszitek, úgy
azok ártani fognak nektek, s nem táplálnak titeket. Ugyanis az evangéliumokban
is a betű az, ami öl. Nem csak az Ószövetségben utasítjuk vissza a betűt, amely
öl, hanem az Újszövetségben is a betű az, ami megöli azt, aki nem lelkileg figyel
rá. Ha ugyanis betű szerint követed a mondottakat: ’ha nem eszitek az én testemet, és nem isszátok az én véremet’, úgy ez a betű öl. Akarod, hogy más betűt is
felhozzak az evangéliumból, amely öl? Azt mondja: ’Akinek nincs kardja, adja el
köntösét és vegyen kardot.’ Íme ez az evangélium betűje, de öl. Ha viszont lelkileg
veszed, nem öl, hanem a benne lévő lélek éltet. Ezért, amit a törvény vagy az evangéliumok mondanak, azt lelkileg vedd, lelkileg ítéld meg. Tehát amint mondottuk,
minden embernek van valami tápláléka, amelyből ha vesz valaki, amennyiben jó
és a jó kincsből jót hoz elő, tiszta ételt nyújt felebarátjának. Valaki ugyanis, aki
ártatlan és igaz szívű, tiszta báránynak tűnhet, és úgy tűnik, tiszta ételt, amilyen a
bárány, nyújthat annak, aki hallgatja. A bárány ugyanis tiszta állat: úgy a többire is
ez vonatkozik. Ezért minden ember, midőn felebarátjával beszél, vagy használ neki
beszédjével, vagy árt. Vagy tiszta, vagy tisztátalan állattá lesz számára. Amennyiben tiszta, azt a parancsot kapja, hogy egyen belőle, amennyiben tisztátalan, hogy
tartózkodjon tőle. Ha ebben az értelemben mondjuk, hogy Isten törvényeket írt
elő az embereknek, úgy Istenhez méltónak tűnik a törvénykezés. Ha viszont kitartunk a betű mellett, s úgy vesszük amit megírtak, ahogy ezt a zsidók veszik, vagy a
tömeg, úgy szégyellem megvallani, hogy Isten ilyen törvényeket adott. Sokkal tetszetősebbeknek és ésszerűbbeknek tűnnek ugyanis az emberi törvények, például a
rómaiaké, athéniaké, lakedaimonoké. Ha viszont olyan értelemben vesszük Isten
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törvényét, ahogyan azt az Egyház tanítja, úgy minden emberi törvényt teljességgel
felülmúl.”
Ambrus azt mondja A hivatalokról (c. könyvében): „Előbb bárányt áldoztak
föl, borjút áldoztak föl, most Krisztust áldozzuk föl, de mint embert áldozzuk föl,
aki magára veszi a szenvedést, és önmagát áldozza fel mint pap, hogy megbocsássa
bűneinket; amott képleg, itt a valóságban, midőn ügyvédként közbenjár értünk az
Atyánál.”
Úgyszintén A zsidókhoz írt levélben: „Ebben a testben és vérben, semmi vérzőt, semmi romlandót nem ragad meg az emberi elme, hanem az éltető és üdvözítő
szubsztanciát a kenyérben és a borban.”
Ugyanezen levélben: „Egy az Egyház áldozata, amazokból viszont sok van.
Krisztusban egyszer mutattatott be az áldozat, amely az örök üdvösségre képes.
Mit teszünk tehát mi? Vajon nem mutatjuk be minden nap? Bemutatjuk. Ám halálának emlékére, s az áldozat egy, nem pedig sok. Hogyhogy egy és nem sok? Mivel
egyszer mutattatott be Krisztus, ez az áldozat pedig annak példája: ezért ugyanaz,
mindenkor ugyanaz ez az áldozat, mert egyébként, mivel sok helyen mutatják be,
sok Krisztus van: semmiképpen! hanem mindenütt egy a Krisztus, teljes egészében
létező itt és ott. Amint ugyanis mindenütt egy testet mutatnak be és nem sok testet,
úgy egy az áldozat, a főpap pedig az, aki bemutatja az áldozatot, amely megtisztít
minket. Ugyanazt mutatjuk be most is, amely akkor bemutattatott, s amelyet nem
lehet tökéletesebbé tenni. Amit teszünk, annak emlékére történik, ami történt. Azt
mondja: ’ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.’ Nem más áldozatot mutatunk be,
hanem mindig ugyanazt. Inkább az áldozat emlékezetét tesszük. Ebben a testben
és vérben az emberi értelem semmi véreset, semmi romlandót nem észlel, hanem
az üdvözítő és éltető táplálékot (substantiam) a kenyérben és a borban.

—
[Tizenhat oldal hiányzik a kéziratból]
Valóban, ha Ambrus üdvözítőt és megszentelő szubsztanciát ért alatta, úgy
nem mást ért ezen a helyen, mint Krisztus testét és vérét, ám ezt nem egyszerűen,
hanem a következő bővítés hozzáfűzésével: ’a szentségben’ töretik meg, ’a szentségben vesszük Krisztus testét’ és ezzel semmit sem mond Krisztus testének romolhatatlansága ellen, valamint az ellen, hogy nem képes szenvedni. Ha ugyanis valaki
azt mondaná: tisztelem az apostoli (tekintélyt), amely kardinálisában öltözködik,
táplálkozik, fürdőkben üdül, senki sem mond ellent annak, aki hazudik, ha viszont
cseppet sem kételkedik abban, hogy a Rómában székelő apostoli tekintély személyi
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tulajdonságához legkevésbé sem tartozik az öltözködés, a testi táplálkozás, a fürdő
érzése, mintha valaki azt mondaná: nagy gyalázattal illetem az apostoli tekintélyt,
ha kardinálisában megütöm, megsebzem, házából vagy a templomból kivetem, és
úgy tenne, hogy senki sem a Rómában székelő apostoli tekintélyt verné, sebezné,
űzné ki házából vagy a templomból, amennyiben ez személyes sajátosságára vonatkozik: amint ezt a beszédmódot a kevésbé művelt sem értheti félre, úgy könnyen
felfogja, hogy midőn azt mondja, ’a szentségben’ töretik darabokra, ’a szentségben
vesszük’ Krisztus testét, semmit sem mond Krisztus testének romolhatatlansága
ellen, és az ellen, hogy nem képes szenvedni, hacsak nem él, érez és ítél. Ha valaki azt mondja, hogy a földön egy holt ember fekszik, ám nem nyilvánvaló, hogy
ember, midőn azzal a hozzáadással mondja: ’holt ember’, nem pedig egyszerűen.
Ismét mondom: ellene kell szegülni Lanfrannus őrületének, hogy midőn Leó pápa
elhatározta, hogy beszédében szól azok ellen, akik helytelenül vélekednek a valóságos emberi természetről Krisztus személyében, nem azok ellen szól, akik helytelenül vélekednek a szentségekről (szentségi jelekről: de sacramentis), vagy azokról a dolgokról, amelyeknek szentségei (szentségi jelei: vel rebus sacramentorum)
az Egyház áldozatában. Ezt csak mellesleg említi meg azok elleni vitájában, akik
helytelenül vélekednek Krisztus valóságos istenségéről vagy emberségéről, midőn
ezt odailleszti: szájunkkal vesszük ugyanis ezt, amit hittel hiszünk (fide creditur),
hogy hallgatói nem lelkileg áldoznának az Úr asztalánál, ha egyetértenének azokkal, akik ellen vitatkozik, elvették (tagadják) Krisztustól az ő emberi természetének
valóságát, aki semmiképp sem rendelte volna el a híveknek, hogy testének és vérének emlékezetét cselekedjék, ha egyáltalán nem vette volna a szűztől az ő testét és
vérét. Lanfrannus sem mondhatja, hogy bármelyik írásban benne volt, hogy vele
írták Leó pápa előtt vagy után, hogy eretnekség azt állítani, hogy amikor a hívők
Krisztusnak, az ő Istenüknek testével és vérével táplálkoznak, az a belső emberre
vonatkozik, és lelkileg, nem testileg történik, kivéve, ami a szentséget (szentségi jelet) illeti, az a benső emberben történik, s csak a látható szentséget (szentségi jelet)
veszi látható módon szájával az ember.
Ha Lanfrannus itt ellenkezik, s azt mondja, hogy manapság is lehet helyesen és
üdvösen gondolkodni ezekről a dolgokról, és ezekben vészesen tévedni, amelyekről mind a mai napig, sem Leó pápa előtt, sem Leó pápa után senki sem vélekedett
helyesen, amit az Egyház helyesen hagyott volna jóvá, vagy amiben tévedett volna,
s ezért joggal zárja ki az Egyház közösségéből merész megátalkodottsága miatt, s
így siet azt is elítélni, ahogyan én vélekedem, nem kevésbé, mint ahogyan azt is el
kell ítélni, aki előttem vélekedett volna hasonlóképpen.
Legyen elegendő ez a válaszom. Legyen nyilvánvaló minden művelt számára
Krisztus iskolájában, akit nem fog terhelni valamilyen akadály és nehézség, hogy
eddig semmi olyasmit nem mondtam ebben a válaszban Lanfrannus ellen, ami
az Úr asztalát illeti, ami ellenkezne az igazsággal. Mindazt, amit erről írtam, azt
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elfogadta a próféta, az apostol, maga a próféták és apostolok Ura, és akik legyőzhetetlenül kiálltak az Egyház igazsága mellett, Ágoston, Ambrus, Hilarius, Gergely,
hogy a többit ne említsem, akik mind a hívők újjászületéséről, mind táplálkozásáról (refectione) lelkileg vélekedtek, s mind a kettőt a belső emberre vonatkoztatták.
Ezért Ágoston azt mondja az evangéliumban: ’belsőleg új, belsőleg gyermek, midőn hajtást hoz.’ Úgy tűnik, Leó pápa szokatlanul azt mondta egyeseknek, midőn
így szólt: „azt vesszük ugyanis szájunkkal, amit szívünkkel hiszünk”, ám semmivel
sem írt másként Gergely pápa húsvéti homiliájában midőn azt mondja: „abból a
vérből, amellyel mindkét ajtófélfát megjelölték, nem csak a test szájával, hanem
a szív szájával is merítünk.” Nem lehet ugyanis tagadni, hogy Gergely pápa azt
mondta, „a test szájával is merítünk Krisztus véréből”, s nem lehet kevésbé tagadni,
hogy pótolni kell, amit mondott, hogy add hozzá, amint Szent Ágoston is hozzáteszi: „a szentségben”, úgy, hogy az egész így nézzen ki: „Krisztus vérével mindkét
ajtófélfát megjelöljük, midőn a szentségben nem csak a test szájával merítünk abból amit a szentség jelöl (in re sacramenti), hanem a szív szájával is.” Egyébként ha
Lanfrannus erőlködne, hogy kiforgassa, amit Gergely pápa mond: „a test szájával
merítünk Krisztus véréből,” ahogyan kiforgatja, amit Leó pápa mond: „ezt ugyanis szájunkkal vesszük”, mintha valaki azt vélné, hogy testi szájunkkal merítünk
Krisztus véréből: „ellene mond maga Szent Gergely ugyanabban a homiliában,
amennyiben következetesen hozzáteszi: mindkét ajtófélfát megjelölték vérrel, midőn a szentséget szájjal vesszük üdvösségünkre, s követésére figyelmes lélekkel
gondolunk. Ellentmond a Moraliában is, ahol Jób szavait idézi: ha az én sátram
férfiúi, nem mondják, ki ad a húsából, hogy jóllakjunk.’ Azt mondja, a Megváltó
szavából meg lehet érteni „kinek a húsából akarnak jóllakni, mind a zsidók, akik
üldözik, mind a (pogány) népek, akik hisznek, akik éhező lelküket Krisztus húsából (carnibus) akarják jóllakatni az áldozat mindennapi bemutatásával.” Ugyanúgy
kell ugyanis vélekedni Krisztus testéről (carne), mint véréről, amelyek az Oltáriszentség által jelölt dolog.
Ezért mondja Hieronimus Izajásban: „Krisztust, a mi húsvétunkat (pascha
nostrum) egyazon házban és belsőleg esszük.” Ágoston pedig azt mondja: „aki
belsőleg eszi, nem kint, aki szívvel eszi, és nem fogával morzsolja össze”, majd:
„az új bent van, a gyermek bent van, ahol fiatal hajtást hozol (rügyezel, megújulsz: novellaris) ott táplálkozol (üdülsz fel).” Nem beszélt másként Leó pápához
vagy Szent Gergely pápához sem az oltár könyörgésében, aki azt mondja: „amit
szájunkkal magunkhoz vettünk, Urunk, azt tiszta szívvel vegyük, és a múlandó
adományból származzon számunkra örök üdvösség.” Az örök üdvösség ugyanis
akkor származik számunkra, ha Krisztus testét, vagyis a dolgot, amit a szentség
jelöl (rem sacramenti), tiszta szívvel vesszük, míg Krisztus testét a szentségben (in
sacramento), vagyis az oltár szent kenyerében vesszük magunkhoz. Ugyanúgy más
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könyörgésben is, amelyben azt mondjuk: „hogy amit szájjal vettünk magunkhoz,
azt tiszta szívbe fogadjuk.”

—
Miután a hiteles írásokból előhoztam mindazt, amiről úgy tűnt, hogy eléggé
kiirtja Lanfrannus őrültségét, alkalmasnak tartottam szem elé tárni, hogy men�nyire nem vezet semmihez Lanfrannus őrültsége, ha minden írást félre teszünk, s
csak azt az egy rövid könyörgést vesszük, amelyet a római szertarás szerint minden
pap gyakran elmond csendben: „tegyék tökéletessé bennünk, Urunk, szentségeid,
amit tartalmaznak”, amelyeket saját őrültsége érdekében szentségtörő értelmezéssel elferdített.
A pap római szokás szerint ezt mondja, midőn az Úr asztalát ünnepli: „Könyörögve kérünk tehát, jóságos Atyánk, Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által:
fogadd el, és áldd meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta
áldozatot.” Miért nem akarja Lanfrannus észrevenni, hogy az itt mondottak, azaz a
„fogadd el, és áldd meg”, amelyekre Lanfrannus őrületében nem akar odafigyelni,
hogy nem az elvevésről, megsemmisülésről, elpusztításról beszélnek, hanem valami jobbra való előmozdításról és felemelésről?
Ezért Ágoston azt mondja a zsoltárokban: „midőn Isten megáld bennünket,
szentebbekké, boldogabbakká tesz minket.” A következőkben: „szolgálatunk ezen
áldozati adományát, de egész családodét is, kérünk, Urunk, fogadd megengesztelődve”: mire gondolhatott Lanfrannus őrülete, hogy ezeket a szavakat: „fogadd
megengesztelődve” úgy kell értelmezni: „vedd el, semmisítsd meg, pusztítsd el
megengesztelődve”? A továbbiakban: „Kérünk, Istenünk, méltóztass ezt az áldozatot mindenben megáldottá, rendelésed szerintivé, méltóvá, lelkivé tenni,” vagyis
ezt a kenyeret és bort, midőn mindenben megáldod, úgy kelljen értelmezni: méltóztassál elvetté, megsemmisítetté, elpusztítottá tenni, a szubjektum megsemmisülése révén, ezt az áldozatot -amit szükségszerűen úgy kell értened: ezt a kenyeret
és bort-, mintha semmiben sem áldanád meg, semmiben sem tennéd nagyobbá,
semmiben sem mozdítanád elő nagyobb méltóságra, különösen, miután aki a könyörgést mondja, így folytatja. „hogy legyen” ez az áldozat, nem mindenkinek,
hanem „nekünk szerelmes Fiad teste és vére”. A névelő ereje ugyanis ezt célozza,
mert ha elvétetne a szubjektum megsemmisülése által, úgy, hogy a szubjektum
által nem maradna meg az oltár áldozati adománya, hanem a szubjektum új létrejövése által a test (hús) és vér részecskéje lenne jelen, úgy nem csak az emberek
számára, hanem a marhák, madarak, rothadás és tűz számára is áldozattá lenne
Krisztus teste és vére.
De nem csak ez, hanem maga a „legyen” igét is a pap előző könyörgésével
összefüggésben kell értelmezni. Nem gondolható ugyanis, hogy aki előbb azt kéri:
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„fogadd el, és áldd meg”, az, midőn a továbbiakban azt mondja: „legyen teste és
vére”, úgy képzelje, hogy ez másként történne, mint az elfogadás és az áldás által; ezért is következik, hogy senki megátalkodott szívének ferdesége nem tudja
kiforgatni: „vette a kenyeret, megáldotta” -szükségszerűen a kenyeret, amit valóban úgy kell értelmezni: a méltóság más kiválóságára léptettetik elő, mint amellyel
rendelkezett. „Megtörte”, szükségszerűen: a kenyeret, „odaadta”, szükségszerűen:
a kenyeret, „vegyétek”, szükségszerűen: a kenyeret, „egyetek ebből”, szükségszerűen: a kenyérből. S mintha kérdeznénk: Uram, aki azt szoktad volt mondani: vigyázzatok, el ne nehezedjék szívetek részegségben és tobzódásban, önmagadnak
ellentmondasz, midőn, miután eleget tettünk testünk fenntartásának, folytatod, és
azt mondod: „egyetek ebből”, nem terheli értelmezésed, mondván: „ez”, vagyis ez
a dolog, azaz, ez kenyér „az én testem”, ami magának az Igazságnak a kijelentése,
vagyis „ez a kenyér az én testem”, semmiképpen sem lehetne igaz, ha Krisztus áldozatából elvennéd a kenyér szubjektumát.
Hogy „ismét hálát adva” megáldotta az Úr a kelyhet, vagyis a bort, amely a
kehelyben volt, nem lehet megérteni, mert nincs, nem léptettetik elő valami jobbra, ami megáldatik. A következőkben: „bemutatjuk fölségednek ajándékaidból és
adományaidból”, amit szükségszerűen úgy értünk: teremtményeid sokaságából,
vagy: a kenyér és bor teremtményéből. A szent kenyeret, a kenyeret, amelyet eredeti értelmében mondunk kenyérnek: ezt lehet ugyanis megszentelni a pap imájára,
ami legkevésbé sem történhet azzal, akit átvitt értelemben mondunk kenyérnek,
amely a mennyből szállott alá, amely sokkal inkább maga szenteli meg a papokat.
Miután azonban, hogy megkülönböztesse a közönséges asztal kenyerétől, a nemszent kenyértől, hozzáteszi: „a szent kenyeret”. S nehogy úgy tűnjön, hogy nem
különbözteti meg eléggé, folytatja: az örök életet (az örök élet kenyerét), -értsd, ami
felajánltatik, vagy amivé lesz.
Az Úr Krisztus vacsorája előtt ugyanis csak az ingatag testi élet fenntartását
szolgálta az érzéki kenyér. Azt, hogy a lélek örök életét helyreállíthassa, az Úr rendelte el a vacsorán, mondván, hogy ami nem, mégis az, a csekély dolgokban nem
csekély.
Ami pedig következik: „kegyeskedj rá irgalmas és kegyes szemmel tekinteni,”
abból láthatta, nem azt mondom, Lanfrannus, a nagyműveltségű férfi, hanem az
idióta is, és minden vak, hogy az Egyház szükségesnek, vagy méltónak tartotta,
hogy kérje az Atyaistent, hogy „kegyeskedjen kegyes és irgalmas szemmel tekinteni Krisztus egész testét, vagy testének részét, amely előlépett a romolhatatlanságba
és a szenvedés képtelenségére, nem hagyva helyet magában az isteni irgalmazásnak? Abban is, ami következik: „és (kegyeskedjél) elfogadni, amint kegyeskedtél
elfogadni gyermekednek, Ábelnek adományait, és Ábrahám pátriárkánk áldozatát,
és amit a te főpapod, Melkizedek mutatott be neked.” A világosság világít a sötétben, és Lanfrannus sötétsége nem fogadta be! Ki az az őrült, ki az a teljesen beteg

– 231 –

(elméjű), aki azt hallhatná, hogy valaki mint azonosat említené Krisztus testét és
Ábel, valamint Ábrahám juhait, vagy Melkizedek kenyerét és borát, hogy jóváhagyhatónak tűnjön, hogy méltó az Atyaistenhez, hogy minden pap kérje, hogy
azt, ami összehasonlíthatatlanul magasabb rendű, azt ugyanúgy fogadja el, mint
ami végtelenül és összehasonlíthatatlanul alacsonyabb rendű?
A továbbiakban: „parancsold meg, hogy ez angyalod keze által vitessék magasságbeli oltárodra”, mi másról vélte az Egyház, hogy odavitettethetik Isten magasságbeli oltárára, mint a kenyérről és a borról? Maga a papi imádság szerzője hozzáteszi: „isteni fölséged színe elé”, amivel Paschasius őrületét ingerli, aki azt gondolja,
úgy kell érteni azt, hogy „angyalod keze által”, mint: Krisztus Urunk tevékenysége
által, akit a próféta a nagytanács angyalának nevez. Ebben eltér tőle Szent Ambrus,
aki a könyörgésben nem egyes számot használ, hogy azt mondaná: „az angyal keze
által”, hanem többes számot, mondván: „angyalaid keze által” -s ami következik: „a
magasságbeli oltárra”, azt Paschasius úgy fordítja ki, hogy úgy kell érteni: magába,
Krisztus testének tömegébe (massam), hogy a kenyér szubjektumának megsemmisülése által valamely részt alkot a pap keze által, ami ismét belekerül Krisztus
testének tömegébe a szubjektum létrejötte által; ez annyira igaztalan, hogy Isten
mindenhatósága számára is képtelenség, minden emberi igyekezet ellenére, hogy
a szubjektum létrejövése (keletkezése) által most csináljon valamit, hacsak valami
csekélység nem létezik belőle, amit illetőleg a filozófusok véleménye is kitűnik,
tudni kell, hogy a nemlévők a dolgok kezdete. Hasonlóképpen, Krisztus testének
tömegétől, mivel romolhatatlan és nem lehet vagdalni, legkevésbé sem lehet az
oltáron valamely részecske, amelyhez, hogy pótoltassék valami Krisztus testének
tömegéből, úgy gondolta, ezt kell kérnie az Egyháznak.
A következőkben azt mondja a pap: „aki által, Urunk, mindezeket a javakat
teremted, megszenteled, élteted és megáldod”: mi más ugyanis „mindezeket a javakat”, mint a kenyér és a bor teremtményét és más hasonlót, amiről az isteni erő
gondoskodik az emberi látás számára, és a lelki haszon számára a vallásban megszenteli, élteti? Megszenteli, élteti, megáldja az ilyen dolgokat, noha romlandók és
láthatók, láthatatlanként adja vissza, aki által megáldatnak, megszenteltetnek, éltetnek az Egyházban a világosság fiai. Amint azt mondjuk, „legyen élő forrás”, nem
mintha a víz elkezdene valamilyen élőlény lenni, hanem ahogyan azt mondjuk:
„örvendetes nap”, mivel örvendetes dolgok történnek rajta.
Isten népének áldozatát az isteni fölség színe elé vinni annyi, mint magukat az
angyalokat, akik Isten templomai, akikben az Istenség teljessége lakozik, a keresztény nép helyes cselekedeteinek örvendenek, midőn ez örömöt maga az Istenség
szemléli az ő templomában, amelyben mint jelenlévő mindig ott van bennük.
Úgy gondolom, a rövidebb könyörgésekről sem szabad hallgatni, amilyeneket
a misekönyv bőségesen tartalmaz, hogy szemünk elé tárják, hogyan kell betar-
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tani az egészséges tant. Karácsonykor ezt mondja a pap: „Mennyei misztériummal táplálsz és itatsz”. Úgy tűnik, egészen mást mondott, aki azt mondja, hogy a
hívők Krisztus testével táplálkoznak és Krisztus vérét isszák, a misztérium által,
amelyet Krisztus a mennyei mester rendelt el övéinek, mint Lanfrannus, aki nem
meri tagadni, hogy Krisztus teste, amely romolhatatlan, és szenvedni nem képes,
amelyről Szent Péter apostol írásából tudja, hogy az egyetemes megújhodás idejéig
felvétetett a mennybe, mégis azt állítja, hogy a pap kezével, azon túl, ami a szentséget illeti, érinti, megtöri és fogával megőrli. Ha ugyanis úgy volna, semmi sem
történne ebben az ügyben misztérium által, hacsak nem tagadod mint elmebeteg,
hogy mindazt, amit kézzel, lábbal, vagy egész testtel, érintéssel éreznek, vagy akár
ízlelnek, szagolnak, vagy a testi dolgokban hallanak, akik megfosztattak az emberi
szemtől.
Ugyanehhez járul szükségszerűen, amit a pap kér: „A mai karácsony (születésed) misztériumát szolgálják méltóképpen a mi adományaink, hogy ahogyan mint
ember megszületett ugyanakkor mint Isten ragyogott fel, úgy ez a földi táplálék
(substantia) hozza meg, ami isteni.” Amint ugyanis Krisztus Urunk személye Istenből és emberből áll, úgy Krisztus áldozata láthatóból és láthatatlanból, a szentségből (sacramento - szentségi jelből) és a dologból, amelyet a szentség jelöl (res
sacramenti); akkor pedig, ami isteni, azt a földi táplálék, a kenyér és a bor hozza
meg, ha úgy vesszük, ahogyan Szent Ágoston int Az újonnan megkeresztelteknek
írt könyvében, az oltár kenyerében azt, ami a kereszten függött, és az oltár borában, ami Krisztus oldalából omlott. Az ember ugyanis, akit magára vett Isten
bölcsessége, magában hordozta az istenséget, akit fel kell ismerni, míg olyasmit
mondott vagy tett, amit Isten sohasem tehetett volna, ha nem lesz emberré. Ezért
mondja János apostol: „amit láttunk, amit hallottunk, amit kezünk tapintott az
élet igéjéből”. S a katonák, akiket elfogatására küldtek, s inkább hódoltak előtte, azt
mondják: „soha még így nem beszélt ember”. S ismét, midőn mint embert leköpdösték, arcul verték, szögekkel megfeszítették, leköpetlen, veretlen maradt, mivel
mint Ige és Isten, nem szenvedhet. Így az oltár kenyere és bora, amelyet a pap a
könyörgésben földi tápláléknak (substantia) nevez, míg az oltáron megszentelik
(consecrantur), hogy benne Krisztus testét és vérét lássuk, és kézzel fogjuk, törjük,
amelyet (olykor) tűz emészthet meg, és amelyet fogunkkal megrágunk, az egyetemes megújulás idejéig a mennyben marad, a kéz számára érintetlenül, töretlenül, tűztől megemészthetetlenül és fogaktól megrágatlanul, mivel a szenvedéstől
mentes marad Krisztus teste. Ezért mondja az apostol: „Noha Krisztust test szerint
ismertük, már nem test szerint ismerjük.” Szent Ágoston pedig: értsd meg, légy
képes felfogni az Írást, figyeld meg, hogy más az, ami szemed elé kerül, és más, ami
szívedet inti: részeiben esszük Krisztus testét a szentségben és egészen sértetlen
marad a mennyben, egészen sértetlen marad szívedben.”
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Másutt azt mondja a pap: „hálát adva a vett adományokért, kiválóbb jótéteményeket nyerjünk.” A vett adományok alatt nem érthető egyéb, mint a kenyér és a
bor szubsztanciája, amelyek a biztos titokzatos konszekráció által lesznek a vallás
szentsége, amelynek vételéhez, midőn a hívek testben járulnak, a pap úgy ajánlja
ezt a nép figyelmébe: hálát adunk neked, Urunk, hogy ezt a mulandó és változó
teremtményt, a kenyeret és a bort és, amelyet asztalodról test szerint veszünk magunkhoz, arra rendelted, hogy lelkünk üdvére váljék. Kérünk, hogy akik a szentséget magunkhoz vettük (ami kevesebb, kevesebb ugyanis a jel mindannál, amit
jelöl), kiválóbb jótéteményeket vegyünk, a benső emberben (a szentségek által jelölt dolgot: sacramentorum res), amely a szentségek által (ami kevesebb) testünket
táplálja, a szentségek-jelölte dolog által (ami kiválóbb) lélekben megújuljunk.
A továbbiakban azt mondja a pap: „amit ünnepi szolgálattal ünnepelünk, a
megtisztult lélek értelmével nyerjük el.” Mintha azt mondaná: Krisztus Urunk rendelése szerint, érzékileg kell vennünk az oltár szentségeit, ám tudjuk, hogy azt érjük el, aminek a szentségei? A következőkben azt mondja a pap: „a misztériumot,
amelynek azt akartad, hogy részesei legyünk, tiszta tekintettel lássuk, és méltó lelkülettel vegyük.” Aki úgy rendelkezett, hogy így kell mondani, egészen másként
gondolkodott korunk papjairól, akik Krisztus áldozatáról akarván vitatkozni, és
ezt erőltetik, hogy megértsék, sőt elítélnek másokat Krisztus parancsa ellenére,
aki azt mondja: „vizsgáljátok meg az írásokat.” Máshol pedig azt mondja a pap:
„szenteld meg, Urunk, néped adományait, hogy ami rendelésed szerint kedves,
az Pál oltalma által még kedvesebb legyen.” Ebben a könyörgésben nyilvánvalóan
elítéltetik Lanfrannus őrülete, midőn azt mondja (a könyörgés): „szenteld meg,
Urunk, néped adományát”, amit nem lehet úgy érteni: „semmisítsd meg néped
adományát”. S midőn azt mondja: „kedvesek a te rendelésed szerint”, kinyilvánítja,
hogy Krisztus kenyeret és bort mutatott be, és hogy az Egyház mindeddig Krisztus
Urunk parancsára kenyeret és bort mutat be, ám inkább, hogy megszenteltessék,
minthogy megsemmisíttessék. Nem adja másként értésünkre egy másik könyörgés, amely azt mondja: „annak üdvösséges hatását nyerjük el, aminek zálogát ezen
misztériumok által vettünk.” Amit egy másik könyörgés mond: „vett szentségeid
áldása”, ami annyit tesz, mintha azt mondaná: a te megáldott szentséged, amelyet
magunkhoz vettünk, legkevésbé sem engedi meg, hogy úgy értsük, hogy a kenyér
és a bor szubjektuma, szubjektumának megsemmisülése által elvétetett. Egy másik könyörgés: „érezzük annak a tettnek hatását, amit végzünk”. Szent Ágoston A
keresztény tanításról szóló traktátusára utal, hogy az előző nép hagyományát az új
nép cselekedete elmozdította, arra irányítva az értelmet, ahol azt olvassuk: „keveset a sokért, amit könnyű megtenni, s ami az értelemhez leginkább alkalmazkodik,
s amit a legtisztábban be lehet tartani, mint amilyen a keresztség és az Eucharisztia;
ezt adja át az Úr és az apostoli fegyelem.” -A könyörgésben „a tettnek” -szót nem
lehet másként érteni, mint csak külső dolgok által. „Amit szájunkkal magunkhoz
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vettünk, Urunk, lélekkel vegyük, és a mulandó adományból származzon nekünk
az örök üdvösség.” Midőn a pap ezt mondja a misekönyvből, amit szentségnek
tartott, azt „mulandó adománynak” nevezi. És joggal mondjuk a kenyeret és a
bort mulandónak és változékonynak. Így nyilvánvalóvá lesz Lanfrannus őrülete,
aki azt mondja, hogy Krisztus teste Krisztus testének szentsége (szentségi jele),
holott Krisztus teste sem részeiben, sem teljes egészében nincs alárendelve a változásnak, sem az időnek. Az apostol ugyanis azt mondja: „noha test szerint ismertük Krisztust, most már nem test szerint ismerjük.” A pap azt mondja: „Hogy
amit szájunkkal magunkhoz vettünk, tiszta szívvel vegyük.” Micsoda nyilvánvaló
megkülönböztetése a szentségnek és a dolognak! Mintha azt mondaná: lélekből és
testből állunk; áldozatod láthatóból és láthatatlanból áll, szentségből és abból a dologból, aminek a szentsége (res sacramenti), add meg tehát, hogy amíg a mi látható
voltunk szerint azt vesszük áldozatodból, ami látható, vagyis a szentséget, addig
aszerint is, ami bennünk láthatatlan, vagyis gondolattal vegyük magunkhoz, ami
az oltár áldozatából láthatatlan, vagyis a te testedet, hogy benne megnyugodjunk,
hogy hálát adjunk, ami noha látható, mégsem adatik meg az emberi szemléletnek
egészen az egyetemes megújulás idejéig.
S hogy ennek ne legyen súlyos akadálya -ezért az Úr azt mondja: „vizsgáljátok meg az írásokat”, amelyekből a misekönyvben oly sok van, de különösen
azt, ahol a pap azt mondja: „hogy tiszteljük a fenséges szentséggel, amit vettünk,
azt, amit jelölnek, és hogy örüljünk annak az értékesebbnek, amit kaptunk.” Azt
is, amit Szent Ambrus írásai és gondolatai hitelesen állítanak: „ez az adomány,
Urunk, tisztítson meg minden botlástól, amely adomány a kereszt oltárán az
egész világ botlásait elvette,” amely szavakkal nyilvánvaló kell, hogy legyen számodra, hogy az Egyház nem más áldozatot mutat be, hanem ugyanazt, amelyet
Krisztus mutatott be. Ezért mondja Szent Ambrus: „az a főpap, aki bemutatta
az áldozatot, amely megtisztít. Ugyanazt mutatjuk be most is, amely nem tudja
elemészteni azt, amely akkoron bemutattatott. Nem más áldozatot mutatunk be,
hanem mindig ugyanazt, inkább az áldozatról való megemlékezést hajtjuk végre.” Ugyanerre utal azon könyörgés is, amely azt mondja: „hogy ami számunkra
jelen életünkben misztérium, legyen az örökkévalóság segítsége”. Valamint ama
másik (könyörgés), amely azt mondja: „lelki táplálékkal is lásson el bennünket és
testi oltalommal is védelmezzen.”
Ágoston A manicheusok elleni LXXX kérdés című könyvében ezt mondja:
„ha látszat (phantsama) volt Krisztus teste, Krisztus hazudott, akkor Krisztus
nem az Igazság. Ám Krisztus az igazság, tehát Krisztus teste nem volt látszat.”
Ugyanúgy a Keresztény küzdelemben azok ellen, akik úgy vélekedtek, hogy
Krisztus felett nem valódi, csak képzelt galamb jelent meg, azt mondja: „Nem
volt rá szükség, hogy Isten fia becsapja az embereket (hazudjon az embereknek); ugyanúgy arra sem volt szükség, hogy a Szentlélek becsapja őket (hazud-
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jon nekik), hanem a Mindenható számára nem volt nehéz előteremteni a valódi
galamb testét, a galamb más tulajdonságai nélkül, ahogyan az sem volt számára
nehéz, hogy férfi nélkül testet alkosson magának a szűzben.” Amit Szent Ágoston
mond: „ha látszat volt Krisztus teste”, annyira tagadhatatlan, mintha azt mondta
volna: mintha az emberi szemnek úgy mutatkozott volna, aminek nincs teste,
mintha volna, mintha úgy tett volna, hogy van teste, holott nincs. Nem kevésbé
szilárdan, nem másként kell mondani: ha Krisztus az emberi tekinteteknek a
kenyér látszatát nyújtaná az oltáron, noha a konszekráció után nem kenyér teljes
érzéki valóságában az oltáron, ha Krisztus úgy tenne, mintha áldozatában lenne
kenyér, noha nem lenne a konszekráció után, Krisztus félrevezeti az embereket,
s ha Krisztus az embereket félrevezeti, Krisztus nem az Igazság. Ám Krisztus az
Igazság, tehát nem nyújtja az emberi szemeknek a kenyeret az oltáron, ha az oltáron egyáltalán nincs a kenyér. Krisztus nem tagadja, hogy áldozata kenyér, ha
nem lenne a konszekráció után a kenyér.
Nem tér el Szent Gergely véleménye sem Szent Ágostontól a húsvéti homiliában:
„az egyszerű igazság nem tesz semmit kétségesen (kettőzve: per duplicitatem),
olyannak mutatta magát a testben, amilyen lélekben volt náluk.

—
Akik azt állítják, hogy a szubjektum megsemmisítése által, amit Krisztus áldozatában konszekrálunk, a kenyér és a bor szubjektumát, a prófétai és apostoli tanítás igazsága ellen beszélnek, Krisztus tanításának igazsága ellen beszélnek. Aki azt
állítja, hogy Krisztus testét részben vagy egészében érinti az oltár fölött a pap keze,
kezével megtöri, és fogával megőrli, kivéve azt, ami a szentséget illeti (amennyiben
szentség) az igazság és Krisztus tanításának méltósága ellen beszél.
Aki azt állítja, hogy Krisztus testét, miután az Atya jobbján ül, nem lehet megsebezni vagy megtörni, vagy megőrölni, kivéve ami a szentséget illeti, az igazság és
a prófétai és apostoli tanítás, Krisztus tanításának méltósága szerint beszél.
Aki azt állítja, hogy Krisztus teste részben vagy egészében újból létrejön, s a
szubjektum keletkezése által érzéki módon ott van az oltáron, miután a kenyér
elvétetett a szubjektum megsemmisülése által, az örök és változhatatlan igazság
ellen beszél.
Hormisdas pápa Justinus August-nak (ezt írja): „hogy aki örök idők előtt Isten
fia volt, az ember fia legyen, megszülessen és emberi módon megnyitva az anyaméhet (vulvam) anyja szüzességét istensége erejénél fogva ne szüntesse meg.”
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Ám miért forduljon valaki Hormisdas-hoz vagy máshoz? Az evangélista
mondja: „Beteltek Erzsébet szülésének napjai, és fiút szült”, és a továbbiakban azt
mondja: „beteltek Mária szülésének napjai, és fiút szült.” Nemde még a betegelméjű is megérti, amit az evangélista mond: „fiút szült”, hacsak nem ül föl az asszonyi
mesének, miszerint Krisztus anyja hónaljából vagy oldalbordájából született.
Krisztus születését ünnepelve106 is azt mondja az evangélista: „Hogy eljárjanak
vele, amint az Úr törvényében írva van: minden hímnemű, amely megnyitja az
anyaméhet.”

106 bemutatását (II.2.) Lk 2,22-23 (vö. Kiv 13,2 és 12)
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