
FERENC: A paradicsomban van. arany pásztorbot a kezében, avval
tereli a lángokat. melyek éhenhaltak ezen a világon. Arrafelé le
gelteti őket, ahol a szél a száraz leveleket egybefújta. Tudom, Isola.
most már tudom, hogya kárhozottak mocsarában lángok lobog
nak és mínden gonoszságot elégetnek. De most nem ez a fontos:
mert látod. azt is tudom. hogya nagy szeriteknek a tűz m.ltldig
hasznukra válík. Körülveszi öket. és ök benne lakoznak. Mint ahogy
most is ...
(Es így tovább.)

Koncz Lajos

A TANUSAGTÉTEL KÖTELESSÉGE
ÉS MÓDJA

..Tanúim les3tek
(Ap. Csel t. 'I)

Mai katolikus életünket -~ inkább rilég csak intellektuális felisme
rés formájában. mint szélesebb gyakorlati programmként - mind gyak
rabban és mélyebben foglalkoztatják annak az új korszeru keresztény
magatartásnak kérdései. melyeket a tanúságtétel szó foglal össze. Az
eszmét. amelyet az őskereszténység oly jól ismert, újabban a francia
katolicizmus dolgozta ki s alkalmazta a modern életre. mint vallási
életünk közösséqí vonatkozású feladatának programmját. Nálunk még
csak pár évvel ezelőtt is hiába kerestük volna fogalmát. Bizonyos in
dividuális jellegű hitvallás programmról esett ugyCJ'1 szó, de ami itt a
végső lényeg: a keresztény mcqqyőzés objektív ~,:.;,Jgálata -- hiányzott
ebből. De igen jellemző és örvendetes, hogy éppen pár hónap óta mínd
többet lehet hallani róla s bizonyosra vesszük, hogy a jövőben. mint
korszerü katolíkus magatartás méD szélesebben hódít teret maqának a
tanúságtétel felismerése és gyakorlata.

Teolóqiaílaq vonzó és sciries feladat is volna :;;e~pl1etatni hozzánk
való vonatkozásában mennyirc ez volt a ml Llru.z.k Jézus Krísztus is:
"tanu" (görögösen mártir, Ilct(ITVSI) tanúbizonyság (:oc: IW(nV(líl(;t) -tévö
Ö a második isteni személy. az Atya tökéletes, képmása. meqmutató]a.
tanúja. megtestesülésében is ez akart lenni cs ez is volt; mint az Apo
kalypszis látnoka tömören jellemzi: ..Hűséges és igaz tanú" (Jet 3,
l1;cf 1. 5) ..Bizony mondom neked -- szól Nikodémushoz --, amit
tudunk. azt beszéljük és amit láttunk, arról tanúskodunk' (Ján 3, l!). S
földi élete legdöntőbb órájában királyi öntudattal tárja fe! küldetése tit
kát a világ ítélőszéke előtt:,.Én arra szülcttem és azért jöttem c vi
lágra, hogy bizonyságot tegyek az igazsá:]l'ól" (Ján 18. 3í). é., hogy e
bizonyságtétel az igazság ügy~nek nemcsak intellektuális képviseletére
vonatkozik, hanem az akarat és élet teljes átadását követeli. bizonyít-
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ják. az olyan mélységből fakadó szavai, mint: "Az én eledelem az, hogy
annak akaratát cselekedjem, ki engem küldött, hogy elvégezzem az Ö
művét" (Ján 4, 34). Az ilyen igazi tanú valóbars alteregója a Küld6
nek s a szentháromsáqos vonatkozástól eltekintve is mondhatja. magIÍr"
ról: "Fülöp. aki engem látott, látta az Atyát ís!" (Ján: 14, 9.)

Ha ennyire Krisztus személyí lényegéhez tartozik a tanújelleq, a
tanúságtétel pedig az Ö müvéhez, nem csoda, hogy az Egyházat lDÍtLt
történelmileg továbbfolytatódó titokzatos testét és tanétványaít ugyanez
zei a küldetéssel állítja bele a világba. "Elmenvén tanítsatok (Mt 28.
19: ... Ö majd bizonyságot tesz énfelőlem és ti is bizonyságot tesztek!"
(Jf.:1 15, 27). S a nagy pillanatban, mennybe távozása előtti legutolsó
mondatával, Szent Lukács (Apcs l, 8) szerint, a kifejezés ünnepélyes
és roppant súlyával igy küldi őket: "Veszitek majd a reátok lejövő

Szentléleknek erejét és tanúim lesztek Jeruzsálemben és egész [udeábea,
Szamariában és a föld határáig!"

Csoda-c, ha ez a kifejezés megragadja és igézetében tartja a ta
nítványokat. főkép az olyan kitárult lelküt, mínt Szent János volt. Ö
lesz él tanúságtétel evanqélistája s nagyon jellemző, hogy vannak mon
dataí, melyekbcn háromszor négyszer fordul elő a szó és hogy evaa
géliumának első lapján épúgy olvasható, mint ahogyan a Jelenések
Könyve végén. Keresztelő János nála az első tanúságtevő s ők az apos
tolok és tanítványok isszerényen, de ellenállhatatlanul csak ezt tehetik
"Tanúskodni a világosságról. hogy míndcnkí higgyen éj általa" (Ján l,
7) . .,Ami kezdettől fogva volt. amit hallottunk, amit szemünkkel láttWlk,
amit néztünk és kezünk tapintott az éldnek Igéjéről. mert az élet meg
jelent és rni láttuk és blzonyossáqot teszünk róla... azt hirdetjük nék
tek" (I.' Ján 1). Az Apostolok cselekedeteiben is igen gyakran előfor

dul a "tanú" és "tanúságtétel" kifejezés és ez is nagyon érthető, &l
nek a könyvnek első fejezetében hangzik el az ünnepélyes tanúságtétel
parancs s erre visszhang és alázatos válasz a Szent Péternek (s részben
Pálnak) színte mínden beszédében felhangzó utalás: Jézus, akinek mi
..tanúi vagyunk" (Apcs 2, 32,; 3, 15; é, 32; ef 4, 20; 26, 22; 28, 23).

Mélyen szimbóllkus és megszívlelcndö tény. hogya pünkösdkor
meoszületö Egyház első főpásztorának első szentbeszédében a tanúbt
ZÜE}3ág programmjával indul el. S ennek a proqrammnak igézete és
elraqadtatása jellemzi az egész első három századot, él tanúsáqtételé, és
pedig egészen a halálíq, a vér tanúbizonysáqáíq. De hogy itt nemcsak
erről volt szó, hanem az élet bízonysáqtevéséröl is, és hogy nem csu
pán a 'Krísztushoz való vonatkozás, Benne való hit tanúságúról. hanem
ebből fakadólag a keresztényi élet általános magasabbrendű emberi
és közösséqi értékéről is, bizonyítja az a kétségtelen és elismert törté
l:-e!r:·i tény. 110g;' az őskeresztények a vértanúságlx-li hódításnál is szé
lesebben és életszerűbben hatottak meqvalósított egyetemes embersze
retctűkkel. J ... hivők sokasáqának egy szive és egy lelke volt" (Apcs
4, 32\ és "mind összetartottak s míndenük közös volt... kinek,.1daek
sziik~géhez mérten" (a, 44) A kivülállók is ezen indulnak meg leg""~

ban: Ime, hogy szeretík egymást! Hozzá még ez a szerétet nemcsak
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egy belső körre, a hittestvérekre korlátozedott. hanem mindenkit át
ölelő. határtalan emberszeretet volt; tanúsítja ezt a szentíratok utáni
legősibb írásbeli dokumentum, a "Didaché", mely első mondataíval
megismétli az Úr legnehezebb követelését az ellenség imádságos és
alázatos szeretéséről.

Az őskeresztény kor után - mint említettük --- 2 tanúségtétel
gondolata mínteqy másfél évezredre háttérbe szorult a kereszténység
tudatában. A közvetlen környezetben nem volt kinek "tanúskodni"
Krísztusröl: sem csodáiról, Ieltámadásárói. egy-igaz-isten:;égsről --- (ez
a szentlrási és őskeresztény tanúságtétel elsődleges, teológiai tartalma);
- sem a Benne való hit és élet egyéni és közösséqí vonatkozásban
kielégitő, megoldó és boldogító erejéről (ez a máscdlcqos, 31ÜropO

Jógiai tartalom). Mindez a középkorban "inttzményesen" általánosan
elismert és vallott, nagyjából megélt keresztény valóság lett.

Igy a tanúságtétel \igye a kereszténység "szervezett" teriiletein
kívülre tolódott. Hogy azonban ez a részleges tanúskcdás ma már az
úgynevezett mísszíós területekre nézve is elégtelen, mutatja a keletiek
vádló ránkolvasása a keresztény elvek L-S det kíábrándító és ko:~,?ro~

mittáló kettősségéről az európai társadalomban!
Mert közben Európa először többféle keresztény lett, majd "elke

reszténytelenedett", megszünt Intézményesen kcresztéuy lenni. Az új,
vallásilag közömbös, sőt helyenként-időnkint elleneéges keretekben a
kereszténység hosszú ideig nem találta meg dinamizmusát, hosszú ideig
a ..megőrzés" ..megtartás" programmja a sztatíkus magatartás jellemezte.
Mig végre vissza talál a tanúságtétel evanqélíumához, ts ma már tud
juk. hogya Krísztus misztikus teste, az Isten Országa iránti általános,
minden hívőre kiterjedő felelősséget kötelezően most ebben a :or
mában kell vállalnunk és hordoznunk.

De a mai keresztény előtt - a tanúságtétel kötelességének ilyen
dogmatikus jellegű felismerése után és különleges korszerüséqének tu
datában - komoly problémaként jelenik meg EI módszcr és lehctöséq
kérdése, Hogyari kell a tanúságtételt szolgáltatnia? Történhet és törten
jek-e a bizonyságtevés mínden kautéla nélkül, -.aüy épen burkolja be
mag{Ít és fokozatos kibontakozásra. maqa-meqmutatására rendezkedjek
be?

A feletet erre is ott kell keresnünk, ahol az egyedül "iga= tunú'
magatartása és példája tanit: Jézus Krísztusnál. Mít rnutat az Ö tanú
bizonysága? Hozta-e Ö üzenetet egyszerre, teljes fényességben és mín
den tartalmával együtt? Odavetette-e cqyctlen vakitó formulában "jt
hitét" saját személyí titkáról és üdvözítő küldetéséről az értetlen. és
ellenséges környezetnek? Egyáltalán nem. Sőt él legmélyebb emberi
~ógiával és okossággal járt el. Isteni szcmelyiséqének titkát olya"
tapintattal revelálja, hogy a doqmatíkánek a maga helyén külön kell
foglalkoznia ezzel az ellenvetéssel: Ha Ő Is.cn. miért nera mondotta
ki ezt annak rendje és módja szerínt: míért tért ki annyiszor az egyenes
felelet elöl és miért érte be célzásokkal. sejtelmés utalásokkal? Azért,
mert az istení bölcsesség ökonómiája nem engedhette, hogya mcqreste-



lldIts szent titka kompromittálódjék és veröfényével csak elvakítsoe,
megfélemlitsen. hanem lassan szűrt világossággal szoktatta és fokoza
tosan nevelte a lelkeket a titok egész tartalmának befogadására {Schetz
Antal}.

Világos ez az okos pedagógiai tapintat a példabeszédekben szóló.
parabolizáló Krisztus magatartásában - formailag. S ugyanez az attitüd
tekint ránk. ha nyilvános müködésének tartalmát. annak kibontását
vesszük szemügyre.

Eleinte még nyiltabb...istenibb" az Úr magatartása: kiűzi az érú
sokat a templomból. Nikodémusnak és a szamariai asszonynak világo
san megmondja. hogy az egyedül lehetséges üdvözítő út Ö maga. a
Benne való hit. az ujjászületés vízből és Szeritlélekből. A názáreti zsi
nagógában Izaiásnak a Messiásra vonatkozó jövendölését olvasván fel,"
..összehajtá a könyvet. visszaadá a szolgának és leüle ... es kezdé nekik
mondaní, hogy ma beteljesedett az írás" (Lk 4) Aztán jelentkezik és
mind ádázabbul támad a krítíka V ele szemben. S akkor egyrészt mínd
jobban csak a csodákra szorítkozík, gyógyit, segít, életet oszt és meg
mutatja, hogy a föld. evilág számára is van örömhíre, orvossága, prog
rammja: másrészt pedig mindinkább beburkolózik a parabolák képle
tes nyelvébe...l\kinek fülei vannak a hallásra, hallja meg!" - figyel
meztet nem egyszer és Szent Márk (4. 34) meg is mondja: "Példabe
szédek nélkül pedig nem szóla nekik. de tanítványainak külön meg
fejté míndeqyíket.' es erre csak részben ösztönzi pedagógiai (a keleti
gondoIkodáshoz való alkalmazkodás), hiszen már megfejtésre van szűk

ség. sokkal inkább vezeti az ellenséges környezetben tanúsított okosság.
Amennyire indokolt azonban eszközként az okosság, annyira nem

lehet céllá tenni. Nem lehet mindvégig ennél maradni, a revelációnak
egészben ki kell bontakoznia, s a tanúbizonyságnak teljessé kell lennle,
a1logyan a megrázó erejű jelenet mutatja Kaifás előtt: "Megesketlek té
sed az élő Istenre,. hogy valld meg nekünk, te vagy-e Krísztus, az
Isten fia? Felelé neki Jézus: Te mondád: Mondom pedig nektek: Majd
egykor látni fogjátok az Emberfiát az Isten hatalmának jobbján ülni és
eljönni az ég felhőiben. Akkor a főpap megszaggatá ruháit, mondván:
Káromkodott: mi szükségünk még tanúkra? Ime rnost hallottátok a
káromkodást. Mit gondoltok? Azok pedig felelvén, mondák: Méltö a
halálra!" (Mt 26).

S az apostolok. az őskeresztények és a hittérítés jól megértették a
dolgot és követték az Urat, mind az okosságban és pedagógiában,
mind pedig a tanúságtétel kockázatainak vállalásában.

Napjaink .kereszténysége a tanúságtételt ujra korszerü feiadatának
ismerte fel. Részben azért. mert a régi keresztény területeken nincs
többé· "intézményes" kereszténység. hanem vannak keresztények és nem
keresztények, evangélium szerint élők és közömbösek: részben azért is.
mert a földrajzilag lassan eggyé váló világban többé nem elég a: mísz
szíöhoz néhány "igaz és hűséges" önfeláldozó tanú. hanem az egésr;
kereszténységnek kell bizonyságot tennie arról, ami benne mindenek
felett való vallási érték.



Ezt a vallási. teológiai érték-többletet kell ."megmutatnia" a világ
felt. Van azonban ennél a mai tanúságtételnek egy "korszerűbb" tar
&alma is. Tárgyilag ugyan másodlagos a kereszténység evíláqot építő

és nemesítő ereje (az antiszociális ösztönök, szenvedélyek megfékezése. a
felebaráti szeretet szolídarízmusa, a hívatástudattal áthatott. kőzC>ssiget

szolgáló alkotó munka stb.}: de a kereszténységnek a közömbös világ'
felé most erről a tartalmáról és értékességéről kell bizonyságot ten
llie. Meg kell mutatnia, hogy aktiv és hasznos; hogy mit ér az ember.
Aa keresztény. A cél és elsődleges tartalom :természetesen az örök
fidvösség (enélkül a kereszténység csak evilági rendszer volna) de az
idvösségre vivő útnál az Úr Krisztus is ujjászü1etésről beszélt: az em
ber egisz belső és külsö, következőleg szocíálís és evilági életének
átalakulásáról és átalakításáról.

Hogy konkrét történelmi helyzetekben melyík a helyes keresztényi
llliailatartás': az okosság-e, vagy a teljes tanúságtétel, az nehéz és wn
dig egyéni felelősséget és lelkiismeretet is érintő kérdés. De az ember
ezen a. téren sincs egészen önmagára hagyatva. Részben azért, mert
ami a tanúságtétel kötelességében és módjára nézve általános, közős

5égi felelősség, az EgyháZ krísztusi szervezete szerint megoszlik a laiku
sok és a klérus közt s ez- utóbbin belül a hierarchikus tagozódás ará
nyában részben és főkép pedig azért, mert ahogya.n isteni a parancs
a tanúságtétel kötelességére, úgy isteni a segítség is a bizonyságtevés
helyes vállalására. A bérmálás szentsége erre szolgál: kegyelem- bizto
sírás, hogy "hitünket állhatatosan valljuk és hitünk szerint éljünk".
Mi ez, ha nem a tanúságtételre képesítö krisztusí gondoskodás? csak
legyen készséges és érzékeny a lélek a kegyelem sugallatai iránt. foc~

d\1}jonvalóban befelé tájékozódás végett a tanács, okosság és bölcses
iég Szeritlelkéhez s akkor megkapja a szükséqes kegyelmi erőt is. a
:korszerű keresztény magatartásra.


