
Ágoston és az egész keresztény hagyomány ebben az értelemben szól a hit fényéről (lumen fidei) és 
a hitnek az embert megvilágosító kegyelméről. Újra s újra idézik a zsoltárverset: „A te fényedben 
látjuk a világosságot” (Zsolt 36,10). Pierre Rousselot a hitnek kegyelem fényétől megvilágított 
szemeiről beszél.

A héber aman, hinni szógyök adverbiuma nem ok nélkül jelöl szilárdságot, biztonságot, 
bizonyosságot. E szót mind a mai napig ismerjük a liturgia nyelvében használatos ámen révén. A hit 
tehát voltaképp azt jelenti, hogy áment mondunk Istenre, vállalva döntésünk összes következményét 
(Gerhard Ebeling).

Balthasar így összegzi vizsgálódásának eredményét: Csak a szeretet hiteles. A szeretet nem tehető 
bizonyítás tárgyává, önmagában hiteles.

/////////////

Kurzív szavak után – értelem szerint – az írásjelek is kurzívak. Kurzív mondat mondatzáró írásjele 
is kurzív. A kettős írásjeleknél (zárójel, idézőjel) nem lehet az egyik kurzív, a másik pedig antikva! 
A kettős írásjeleknél a kurziválást a szöveg határozza meg, ha például a zárójelek közé foglalt 
szöveg egésze kurzív, akkor a zárójelek is azok (Sitz im Leben), ha a szöveg vegyes, akkor az 
alapszöveg betűfajtája dönt (erre gyönyörű kifejezés a proegzisztencia). Egy-egy szó kiemelésekor 
a névelőt nem emeljük ki (Órigenész ennek érzékeltetésére alkotta meg az autobaszileia szót).

//////////

Idézőjellel kiemelhetünk szakkifejezéseket (terminus technicusokat), egyes szavakat, kifejezéseket, 
amelyeknek a dolgozatíró különös értelmet tulajdonít.

Az ember nem csupán „homo faber”, munkálkodó ember, de „homo ludens”, játszó ember is. Végső 
soron pedig „homo orans et adorans”, imádkozó és imádó ember.

/////////////

A kiemeléseknél a legnagyobb gondot a toldalékok okozzák: kiemeljük-e ezeket is, vagy ne. Két 
megoldás közül választhatunk, de ügyeljünk arra, hogy egy dolgozaton belül csak az egyiket 
használjuk.

1. A toldalékokat nem emeljük ki. Pl. Felhasználtam Rahnertől A hit alapjait.
2. A toldalékokat is kiemeljük. Pl. Nem vette komolyan Rudolf Bultmannt.

Ha a címben már szerepel toldalék, lehetőleg ne tegyünk hozzá még egyet.

A Szent Jobb ünnepén-ben JózsefAttila azt írja: „…emelkedjünk fel Krisztushoz, ki lent volt.”

Helyette:

A Szent Jobb ünnepén című versében József Attila azt írja: „…emelkedjünk fel Krisztushoz, ki lent 
volt.”

////////////

„A papoktól pedig világosságot és erőt várjanak a világi hívők. Ne higgyék azonban, hogy 
lelkipásztoraik mindenhez értenek, és az összes felmerülő, esetleg súlyos kérdésekben azon 
nyomban gyakorlati megoldást tudnak ajánlani, vagy hogy ez lenne a papok küldetése” (GS 43). 
(Kiemelés – T. A.)
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