
KÉRDÉSEK ÉS TÁVLATOK
A tékozló fiúról szóló példabeszéd újszerű és tetszetős értelmezéseből

indul ki Francesco Olgiati abban' a hosszú és alapos értekezésében, ame
lyet a francia katolikusok körében sarjadt "keresztény humanizmus" bírá
latául dolgo.zott ki. Ez az irány ugyanis a példabeszéd jelentését a megtéró
bűnös egyéni sík járól ki akarja terjeszteni az egész emberiség történetére,
ami - mint látni fog'juk - érdekes és következményekkel terhes kisér
let. Míndenesetre sajnáljuk, hogy Olgíati nem nevezi meg a szóbanforgó
francia katolikus g.ondolkodókat, sőt még azoknak a műveknek szerzőít

sem, amelyekból idéz. Alkalmasint a személyeskedésnek még a látszatát
is kerülni kívánja ezzel. Mi ezt persze ebben az esetben is fogyatékosság
nak érezzük, Iejteqetéseí azonban igy is széles érdeklődésre tarthatnak
számot.

A "kereszteny humanizmus", amelyhez nyilván Jacques Maritain
világhírű munkája, a "Humanisme intégral" adta a suqalmazást, a maga
új és változott fogalmazásában "az életszentség új stílusát" kívánja fel
adatul elébünk tűzni. Ez a .mouveau style de saíntété" - mint az Olgiati
értekezését közlő Vita e Pensieio szerkesztöséqe egy külön bevezetés
ben összefoglalja - az ember felmaqasztalását hozza magával. A szent
ugyanis e humanisták szerínt a "teljes ember'La "sikerült ember", a ,.töké
letes 'ember". "Mi - úgymond - előbb emberek akarunk lenni, míelőtt

szeritekké lennénk, hogy így a természetfölöttinek építményét egy szilárd
természeti alapra rakjuk. Azt is akarjuk, hogy a természetfölöttí, bár
átjárja mínden természetes tevékenységünket, ne ig'ényelje' azoknak he
lyettesítését. A szentséget tehát úgy határozhatjuk meg, mint a lényünket
alkotó összes értékek visszafordítását Istenhez." Még világosabban ki
fejtve: "A tegnap szenejei főleg arra tanítottak bennünket, hogy míként
szabadulhatunk a teremtett dolgoktól. A holnap szeritjei visz.ont azt fog
Ják kiváltképpen megmutatni, hogy míként használhatjuk fel a teremtett
dolgokat -- immár nem arra, hogy rabszolgáik legyünk, hanem - arra,
hogy Istent meqtestesitsék az életben. A holnap szentjei többek lesznek.
mínt vezeklők: ők lesznek a teremtés királyai. Minthogy az aszkétíkus
élet csupán eszköz és nem cél, míndeddíq azt bizonyították be, hogy az
embernek uralkodnia kell ösztönei fölött a kegyelem segítségével. Most
azt kell majd feltárni, sokkal inkább, mint a multban, hogy az ember a
keqyelem seqítséqével míként használhatja fel és míként tartozik is fel
használni összes energiáit, amelyekkel rendelkezik, Isten dicsőítésére, s
míként kelti fel minden emberi öröm a váqyakozást az isteni .öröm után."
Nem szabad tehát túlságosan bíbelödní a "megromlott természettel", a
"világ meqvetésével", a "szenvedés' szeretetével", szóval míndazzal, ami
az élet tagadásának látszik. "Sokszor, nagyon sokszor elismételték ne
künk, hogy a kötelesség az, amí ellenemond a természetnek. Mértékte
Ienül hangsúlyozták a keresztény erkölcs negatív oldalát. Csupa tila
lom, csupa lemondás, csupa elszakadás, csupa fájdalom a siralomnak eb
ben a völgyében, amelyre végt€'lenségig' ráfekszik a nagypénteki éjszaka
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és a gyászos kereszt, amelyről hiányzik Krísztus. Már pedig a szentség
nem érhető el a félelemben és a szolgai rettegésben. A sze[ltség feltétele
egész életünk szabad kifejlődése legmagasabb megnyilatkozási Iormájá
ban. A szentség szerétet és öröm. A szentség letörhetetlen bátorság. ha
tártalan nagylelkűség, amely könyörtelenül feláldoz míndent, ami lassí
taná futását és lendületét a cél felé."

Ezek tehát a francia katolikus gondolkodók egy csoportja által kép
viselt "keresztény humanizmus" sarkalatos tételei, amelyeknek éríntke
zését a mai Franciaországban kiterebélyesedett exisztencialista bölcselet
tel lehetetlen észre nem vennünk. Annál természetesebbnek találhatjuk azt
is, hogy a hagyományos katolikus gondolkodás nyomban és élesen szem
beforduit az új áramlattal. A viták azonban csak fokozhatták annak szel
lemi vonzását. Vannak már szószólóí más tájakon. köztük Olaszorszáq
ban is. Mutatja, hogy ülgiati értekezése eredetileg a mílanóí Szent Szív
egyetem által Rómában rendezett "Settimana della Spiritualíta" kerete
ben előadásként hangzott el.

Most azonban térjünk VíSSiZa a példabeszédre.

Azt mondják a "keresztény humanisták", hogy a tékozló fiú, aki
szemérmetlenül kíkövetelí atyjától az otthoni javak reá tekintő hányadát,
történeti síkon a humanízmusra és a reneszápszra utal, vagyis azokra a
SZázadokra, amíkor sokan igénye1ték ki, mint örökségüket, azokat az em
beri értékeket, amelyek addig a természetfölötti értékekkel együtt mene
déket és fedelet találtak az atyai házban. S elmentek velük messzí or
szágokba és szeztepazarolták készletüket. míg végül is arra kényszerül
tek, hogyasertéseknek szánt makkon éhezzenek. Az ember, aki elfor
dult Istentől és Egyházától, lejtőre jutott. Maga Sartre például, aki
az exísztencíalizmus védelmében írt könyvénlek ezt a cimet adta: "Az
exíszrencíalízmus -- humanizmus", irodalmi alkotásaival azt a gyanut
keltí, hogy bölcseleti rendszere tisztátalan állatoknak való. Ám üt a tőr-

. téneti óra - hangzik tovább az új értelmezés -, amikor a tékozló fiú
magába száll, amikor a lázongó emberiség megérzi szükségét, hogy visz
szatérjen az Atyához és elmondja: ,,~tyám. vétkeztem az ég és Te elle
ned, nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz, bánjál velem úgy,
mint cselédeiddel." Az Atya azonban, aki tárt karokkal várja, elébe siet,
jobbról-balról megcsókolja és átöleli. Az emberiséget is, ha ismét vallá
sos vagy keresztény vagy "inrtegrális" lett - hívjuk, ahogy akarjuk -,
pompás lakoma várja, tánccalés zenével.

Semmi kétség - állapítja meg ülgiati -. ez a beállítás épp annyíra
megejtő, mint magának a "keresztény humanízmusnak" megfogalmazása,
csak az a kérdés, hogy kiállja-e a kritikát?

A bírálónak persze nehéz a helyzete, mert könnyen kerülhet abba
a látszatba, hogy ő, az "óhitű" a példabeszéd Idősebb fivére, aki haraq
gal telten ront oda az ünnepi asztalhoz s akit a jó atya megfedd azokkal
az emlékezetes szavakkal. amelyek könnyet Iakasztanak mínden idők

megtértjeínek szemében: "Fiacskám. te minidig velem vagy s ami az enyém,
mínden a tiéd. De ünnepet kell ülni és örvendezni kell, mert ez a test-
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véred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott." Azok közül
tehát, akik fel tudják mérni a természetfölöttit és a kegyelmet. vajjon ki
merné hasonló panasz megismétlésére késztetni az isteni és atyai Szivet?
Nem az következik-e ebbül, hogy friss és megújhodott erövel lássunk a
munkához, mozditsuk elö ..az emberi természet tökéletes kifejlődését",

a "teljes emberré levés" akaratát, lássunk hozzá ahhoz, hogy századunk
új igehirdetése a ..keresztény humanizmus" alapján folyjék? Hiszen. ahogy
kérdezik is, ki ne Ismerne fel a kereszténységben ..az ember számára tö
kéletes törvényt", amely rendbe foglalja és kielégíti a leqnemesebb törek
véseket? A ..keresztény humanízmusban" vajjon nem ..életünk végső célja
és létezésünk legfőbb oka" nyer-e kifejezést? ..Csakis azok - hangzik
a ..keresztény humanisták" felől -, akik készek elállní a léttől és a cse
lekvéstől. csakis azok mondhatnának le az ilyen belső célzottság meg
valósításáról. amely ha külön-külön mindegyikünkben és az egymást kö
vető civílizációk törvényei szerínt a konkrét megjelenés végtelenül sok
féle változatára vezethet is, a maga nagy színtézísével mégis fölébe ke
rekedik míndezeknek az egyedi sajátossáqoknak."

Ám akármilyen szép és varázsos is ez a r t keresztény humanizmus",
Olgiati attól tart, hogy hirdetői tévedésben leledzenek és másokat is
meqtéoesztenek,

* * *

Az új irányzat, amikor UJ arculatot kíván adni a kereszténységnek,
eltér az Evangéliumtól és nem míndenben összhangzatos a szentséq és a
keresztény tanítás történetével. Ez az első benyomásunk a ..keresztény
humanizmusról" - mondja Olgiati s mindjárt felsorakoztatja érveit is.

Jézus nem azt tanította, hogy ..ha v,a1aki követni akar, bontsa ki
személyíséqét" , hanem ellenkezően: "Ha valaki utánam akar jönni, ta
gadja meg önmagát, vegye! magára minden nap keresztjét és kövessen
engem." Szüz Máriának sem az angyali üdvöcléskor, sem míkor meg
látogatta Erzsébetet, sem életéneki egyéb fontos a1kalmain: Betlehemtől a
Kálváriáig, sohasem villant meg agyában az az ajánlás, hogy fejlessze ki
emberi energiáit, akár a kegyelem segítségével is, hanem míndössze Isten
szolgálóleánya akart lenni, készen mínden pillanatban a nagyletlkü és hősi

..úgy legyed'-re. És bizonyos, hogy a világba szétszóródó apostolok sem
fordultak a zsidókhoz és a pogányokhoz valami olyan programmal. ame
lyet a sztoícízmus is helyeselhetett volna. Nem arra szólították fel öket.
hogy fokozzák magasra személyes tevékenységüket, amihez a kereszt
eszközül szolgál. A szentek sem ezen az úton jártak, mert ha a szentség
ki is fejlesztette bennük a személyíséqet, ez egészen más csirának követ
kezménye és gyümölcse volt.

Az érdemi állásfoglalás kulcsát azonban 01giati mégsem oa most elő

adottakban kivánja megragadni, mert hiszen a ..keresztény humanisták"
nyilván azt feJ1elnék, hogy egyetlen katolikus hívőnek sem jut eszébe az
Evangélium helyesbítése. Közűlük sem akar senki fel1ázadni a ..tagadd
meg önmagadat" ellen. Az ő tételük csupán az, hogy számot kell vetni
karunk történeti adottságaival. Ha tehát ma az aktivista és humanista
irányzat annyira eleven, akkor a XX. század keresztényének rá kell mu-
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tatnia. ,,5 éppen, hogy eleget tehessetek ilyen ig(:nyeiteknek és hajlamo-
toknak, kell Krisztushoz szeqödnötök". S ebbe belefoglalható a "vegyé~

tek magatokra kereszteteket" is.
Éppen ezért Olgiati más módszerrel: az általánosan és közösen el~

fogadott ténymegállapítások területéről veszi szemügyre a kérdést.
Ilyen ténymegállapítás míndenekelött az, hogy éles ellentét van a

modem humanizmus és a kereszténység között, értve a modern humaaíz
must Ú9y, ahogy az történetileg kialakult. Eze humanizmus ugyanis
.iemberkozpcntú"• vagyis nem Istent, hanem az embert helyezi a valóság
centrumába. s még akkor is, ha elméletileg megengedi Istenit, az ember
szolqálását tekinti ennek az "istennek" feladatául. Ez a humanizmus
azután individualista is s ezt a jelleqét akkor sem veszti el, ha az emberi
egyedeket egy közösséqí egyedbe olvasztja be, mert a kis "én" helyébe
csak egy nagyobb és hatalmasabb "én"-t emet S harmadszor ez a hu
manizmus végső célként a föld és nem az ég felé tart. függvényeklént az
emberi erőknek s nem az ísteníeknek, s teszi ezt' a leggyökeresebb natu
ralizmusnak és nem a természetfölöttinek nevében.

A kereszténység ezzel szemben Lsten-kozpcraú és Krisztus-központú
felfogásból indul ki. "Az ember teremtetett" - figyelmeztet Loyolai
Szent Ignác abban az időben, amikor az ember büszkén emeli fel fejét.
"Mid van, amit nem úgy kaptál?" - kérdi Szent Pál. "Mindenek általa
(Krísztus által) végeztettek" és "nélküle semmisem történt, ami történt"
- mondja Szent János. S maga Jézus: "Nélkülem semmitsem tehettek."
A kegyelem így elenqedhetetlen feltétele nemcsak a megigazulásnak, de
az ember-volt kiteljesedésének is. Krisztus központisága tehát, amelyben
feladatunk .Jnstaurare omnia", a katolikus hit talapzata. A keresztényséq
azután nemcsak hangsúlyozza az embernek, amennyiben ember, társas
jelleget, de a "Corpus Mystícum" lényeges tanával a dogma és az élet
felfogás területen, a "charitas" tanával pedig. amely az előbbiből folyik,
az erkölcs és az élet területén annyira vitathatatlanul állitja oda az ember
társadalmísáqát, hogy bár a maximumíq kívánja fokozni a személy töké
letesséqét - azét a személyét, amelyet Krísztus is vállalt és, a termé
szetfölötti és isteni rendbe emelt -, a kiereszténység mindig a leghatáro-
zottabb tagadása marad az individualizmus és egoizmus minden alakjá
nak. Az pedig teljesen nyilvánvaló. hogya kereszténység, míként a Mak
kabeusok anyja, fiainak szemét mindig az égre irányítja. Az emberi és
földi értékeket mindig az isteni és égi értékek függvényei gyanánt ítélteti
meg, mert utóbbiak .a végső célt jelentik s az előbbiek csak e célnak
eszközei.

Egy másik ténymegállapítás, amelyben minden keresztény gondol
kodó egyetért, az emberközpontú humanizmus történeti csődjére vonat
kozik. Olgiati a kudarcok sorozatát részletesen me'g is viláqítja, amiből

itt csak azt a folyamatot említjük, amely az "Obermensch"-től az "Un
termensch't-íq és "a tudomány vallásától" az atombombáig vitt. Míndez
pedig azért, mert ha az ember - Pascal szavaival élve - nem is állat,
ugyanakkor nem is angyal, vagyis az eredeti bűn dogmáját lényeqében
hordja. A modern humanizmus meqfeledkezett arról. hogy más dolog a
saját egyéniség e1fogadtatása, amilyennel az állatok is bírnak, és más
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doiog éi saját személyiség kialakítása. A személynek. vagyis az "értdmes
és szabad lénynek" fogalma öntudatoesáqot és önkormányzatot jelent.
Nem éri be a csupán pszichológiai szabadsággal, hanem erkölcsi szabad
ságot is kíván, ami csak a belső kűzdelemben valósulhat meg. Ahhoz
tehát. hogy az egyén személlyé emelkedjék, le kell mondania rossz ösz
töneiröl és meg kell vívnia míndennapi harcát a szenvedélyek ellen. In
nen az áldozat nélkülözhetetlensége, a kereszt jelentöséqe és a kegyelem
szükséqe. S ez a magyarázata annak, hogy csak Jézus Krisztusban lehe
tünk tökéletes. emberré, ahogy Szent Pál is meghirdette ugyanezekkel a
szavakkal a kolosszaíakhoz intézett levelében.

Ezekután eléggé különös - vélí Olgiati -, hogy amikor a most hal
Jottaknak a következményeit kell levonni, már hiányozhatik a katolikus
egyetértés.

* * *

Hogy a v.keresztény humanisták" félresiklását kimutassa, utal Olgiati
arra, hogy a keresztény embernek mindig és kízárólaq Isten akaratából
kell kiindulnia. A Miatyánk nem a mi személyíséqünk tökéletes kibont
hatását igényli, hanem arra tanít, hogy "legyen meg a te akaratod, mi
képpen a mennyben, azonképpen itt a földön is". A keresztény embernek
el kell mondania Jézussal: "amik tetszettek neki, azokat cselekszem min
dig". Akkor is persze, amikor nem a cselekoésröl, hanem a -szenoedéscöl
van szó. És ha elismételheti is az ember a fájdalmak órájában, hogy
.múljék el tőlem ez a pohár", hozzá kell fűzníe: "Mindazonáltal .ne az
én akaratom, hanem a te akaratod szerint történjék." Isten akaratát
ugyanis nem foghatjuk Iel soha valami szeszélyes önkénynek, amely le
alacsonyitaná énünket. Az atya akarata ez, a jó atyáé, aki szereti gyer
mekeit s azok tökéletesedését kivánja. Az iránta való önkéntes engedel
mességben rejlik tehát "Isten fiainak szabadsáqa", aminek igy semmi
köze sem a buddhista passzivitáshoz. sem a sztoíkus apatiához, sem a
muzulmán fatalizmushoz. Aszemélyiseg szabad kifejlődése ez, függésben
az isteni akarattal. Azzá lenni szabad elhatározásból, amivé lennünk
Jsten akarja. S itt "haszon nélkül való" hivatkoznunk tehetségeinkre és
az emberi értékekre -- írja Olgíati -, mert ha nem elvontan. hanem tör
téneti konkrétségben szemléljük, az emberi értékek az egyes egyének
számára csak akkor és annyiban igazi értékek. ha és amennyiben össz
hangzatosak az isteni akarattal. Amikor az írek századokon át belenyu
godtak. hogy burgonyán tenqödjenek, mert nem taqadták meg hitüket, és
távol kellett maradniok a föískoláktól, nem azt állították ezzel, hogy a
jó gazdasági viszonyok és a tudomány nem emberi értékek, hanem csak
a Szent Ignác által annyira hangsúlyozott közömbösséget tanusították.
Részükröl ez nem passzivitás volt, hanem az aktivizmus legnagyobb foka.
Ahogy a római katakombák vértanui is habozás nélkül feláldozták Krísz
tusért az emberi értékeket és magát az életet is.

V égtelenül hibás' lennie ezt a magatartást az emberi természet és
energiák meqtaqadásának tekinteni. Hiszen ezek teszik - a kegyelem
mel együtt -azokat a "talentumokat", amelyeket a gazda szolgáira bíz
s amelyeket nem szabad földbe rejteni, hanem gyümö1csöztetni kell. Mín-
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denkinek kötelessége a saját talentumainak sokszorozása. ám az Isten
akarata szerint. Ha ez az akarat azt kívánja tőlünk, hogy parasztok vagy
rnunkások legyünk, akkor a legjobbaknak kell lennünk a szakmában; ha
azt, hogy tanulók, vagy tudósok legyünk, akkor a legnagyobb odaadás
sal szolqálnunk a kultúrát; ha azt, hogy művészek, akkor törekednünk
kell a mesterművekre; ha azt, hogy ágyhozkötött betegek, akkor szen
vedeseinket kell meqszentelnűnk. Isten akarata igenis magában foglalja
önmagunk állandó fejlesztését, életfeltételeínk javítását, megfelelően az
emberi személy méltósáqának, de míndez -- jelenti ki Olgiati - csak
következmény és nem elv. Az elv nem más és nem is lehet más, mint
amire Krisztus figyelmeztetett: "Aki meg akarja mentení lelkét, elveszíti
azt, de ,aka elveszti lelkét, mert engem szcret, meg fogja találni azt." Akik
tehát a szentséq új típusát hirdetik, emlékezzenek arra, hogy egyedül
csak önmaguk megtagadásával s a vele eqyüttszenvedéssel lehet Krísztus
nyomában haladni.

* *

Új apostoli feladatok. "közelebb" hozni Krisztust a modern világ
hoz? Valamit azonban nem szabad elfeledni - jegyzi meg Olgiati. Azt,
hogya térítő munka eredményei soha nem álltak arányban az emberi
erőkkel. újból és újból igazolva az Üdvözítő szavait: "Nélkülem sem
mitsem tehettek.'.' Olyanok vagyunk mi Isten terveiben, mint Paganini
hegedűje. A híres művész nyirettyüjén. amikor egyszer Párisban hangver
senyzett, játék közben három húr elszakadt, de a megmaradt egy húrori
is sikerrel fejezte be a darabot. A mi emberi eröínk is letörhetnek. Ami
fontos, csak az, hogy megmaradjunk Krisztus kezében, aki egyedül tölt
heti be a szíveket az Igazság és az Élet zenéjével.

A "ker'esztény humanizmussal" szemben éppen az az aggodalom me
rül fel, hogy legszentebb és minden vitán felülálló szándékai ellenére is
kísértést jelenthet Isten és a keresztrefeszített Krisztus központiságának
ködbe borítására. Kísértést arra, hogy az emberinek isteniülése helyett
az isteninek emberiesülését szorqalmazzuk. Pedig a szózat világos: "Ke
ressétek mindenekelött Isten országát s minden egyéb hozzáadatik nektek."

Maga a Vita e Pensiero szerkesztöséqe is megjegyzi, hogy Olgiati
bíráló fejtegetései és végső állásfoglalása nem keltett egységes vísszhan
got. A "keresztény humanizmus" vitáját tehát korántsem vehetjük
lezártnak.

Mihelics Vid
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