
A VILÁGIAK NAGYKORÚSÁGA
A keresztény életben ma már közhelynek számít a megállapí

tás: a világi hívő nagykorú lett. Nagykorú és bizonyos értelem
ben önálló: tudatos, igényei vannak, felelősnek érzi magát az
Egyházért s nemcsak hajlandó egyes eddig jórészt a papság ál
tal teljesített nem par excellence papi funkciókat magára Tál
lalni, hanem határozottan igénye is, hogy ezeket a funkciókat
őrá bízzák. Ez a "nagykorúsodás" a modern kereszténység- egyik
legjellegzetesebb és legörvendetesebb vonása.' Vele az Egyház szer
vezetében megfrissül a vérkeringés s életében helyreáll az elmúlt
két század folyamán kissé megbomlott egyensúly. A hívő, a laikus
ugyanis kissé mintha túlságosan háttérbe szorult, sőt olykor nl ini
ha egyszerűen kiesett volna az egyházi szervezet életéből, -- nem
kis részben saját növekvő közőnye, vallási életének mind fnl'lilá
lisabbá fakulása következtében. Az ,Egyház isteni iutézruény, de
ugyanakkor emberi és történelmi is éR mirit i iyen, magán viseli II

történelmi korok bélyegét s nem meutes a korszellem hatásaitól.
Megtalálható benne a technika korának, a Iegújabb kornak, II

XVIII. s főként a XIX. századnak az a sajátos hajlama, hogy
mindent kivetítsen, tárgviasttsou , az a hajlam, melvet Robert
Scherer, a neves osztrák bölcselő "objektivizlllusnak" nevez. En
nek a szellemnek a megnyilatkozását látja abban a törekvésben,
mely a kereszténvséget elsősorban - és olykor kizárólagosan -
úgy fogja föl, mint puszta tant, s a teológiát mint puszta "tudo
mányt"; - (nem mintha a teológia tudomány-voltáról a legki
sebb kételvnek is helye lehetne; abban azonban teljesen ign.zat
adhatunk Robert Scherernek, hogy "vajjon versenghet-e II teoló
gia a profán tudományokkal önnön méltóságúuak kockáztatása
nélkül ~"); - ennek rovására írja az áldozat és vezeklés lelké,Jek
mer;;fngyatkozii3át a kor átlagos (és főkönt úgynevezett ,,~olg{;ri")

kereszténységében s ezzel párhuzamosan II kereszténység túlF"Í,gos
érdekelfségét egyes evilági területeken: ft kereszténység "v ilúg
nézeti" jellegének hangsúlyozását sokszor vallási lényegének ká
rára, ("hogy a világot már nem Kri'::ztusnak akarnák alúvctni.
iranem inkább a keresztény világnézetnek"}: s ezt a .Jcárhozatcs"
cbjektivizmust teszi végül felelőssé az é;,,,észsé~;es egyensúlynak
azért a megzavarodásáórt, amelyre föntebb cóloztunk: hogy a ke
reszténvek tudatában a tanító Egyhúz valamiféle nem egészen
helyes és szerenesés értelmezést kapott; hogy úgy tűnt föl, miutha
a kereszténység a "szakemberek", papok ügye volna s a világi
hivő szerepe a teljes passzivitás.

A világi hívők tevékenységének meghirdetésével, az Egyház
legfőbb tanítói hivatalának e korszakot nyitó lépésével azonban
a helyzet lényegesen megváltozott, legalábbis elvileg. Az elvek
gyakorlati megvalósulása, megrögzött szokasok fölszámoliúw v i
szont többnyire nem megy - s nem ment ezúttal sem -- acjTik



•••

· napról a máeikra, "A gyakorlatban eddig vajmi kevés történt 
írja a mái' idézett Robert ScLerA!', -- A papság sokszor tusák
:Júk a világi hívők tevékenysége ellen s kezdeményezéseiket jog
bitorlásnak tekinti". A megállapítás me revségén bizonyára eny
hítenünk kell; meg kell állapítanunk, hogy ma már igen sok pap
nem lát illetéktelen beavatkozást a hívő "nagykorú" szereplésébcn
s jgényeibrTi, hanem megérti XI. Pius pápa szándékát és egy új,
valóban testvér i s valóban vallási (s nem világnézeti vagy ép
]Kllséggel politikai) közősség igéreteként fogadja; féltékenység
nélkül engedi át a hívőnek az Egyház (és egyházközség) életében
vuló tevékenységnek bizonyos területeit, hogy ő maga annál el
mélyültebben és egyéb gondoktól annál szabadabbán szentelhesse
magát a par excellence papi f'uukciokuak: az áldozat bemutatá
sának, a szentségsk kiszolgáltatásúnak s a kegyaleru általuk való
kőzvetftésének, az igehirdetésnek s ama szent és imádságos élet
nr.k, mcly mindig le/!,Hzebb jellernzője volt az igazi papi egyé
uisógnck, s melytől sokféle más fcgIalatossúg ai az elmult kor
-zakban nern eg:f"i~er vonták ej, sajnos, a pap Iigyelmét, s vették
el idejét is.

Am ha EZ elhullajtott Ulil'; ~'oldH:]YüU jó fiildhe hullt s kelő

iKm van is, úlhdnúnk mazuukat, ha azt képzeluénk, hogy maris
m iuden a iegjobb úton halad, Tudjuk, hO~D' a katoiikus tevékeny
;-;\:~ nem miudenütt (vagy csak elvetve i) alakult meg és folyt a.
h·_.lyes és kivilllatos szellemben; hogy egyes helyeken az elébe sza
~l(ftt valláai területről a Iőludataitól teljesen idegen közéleti sze
roplés felé kacaintott, másult pedig mindeu egyéb volt, mint a
YilÍl,'l.'iak m un kúiu, hogy ernitt nyomhan I'öltüntek benne 11 laiciz
mus vfJsz"iye:j, míg- amott a .Jclerikalizmusnak" lett egy újabb fel
ic:.;yára; s hogy - végül - ott, ahol ma talan a legrnozgalmasabb
,',; leg'bátrabb kczdcméuvezései llen II keresztény élet: Franciaor
,:. ,íglmll nyíltuu g nem kis vgg'oualommal heszélnek s vitáznak e
j.:.:..wlikus tovékenysóg válságáról.

IIol kell e hajole okát keresnünkf Bizonvara itt sem csak
e;';yetlen ok1'61 van szó, hanem okok eg{'sz láncolatáról. ·]'ölszÍne
ic'.iJbekl'i51 é" mélycbbcn fekvőkrŐl.Al'rÓl is többek között, hogy
mindennek. um i emberi, bármilyen Rzép és nemes, éppen mert em
i;"1'i, 8zük8é~';,éppen megvaunak az árnyoldalai, gyarlóságai. S
('0~)en "a hivők nagvkorúsága" - és a magát nagykorúnak érző

Li' vő - sem kivétel. S talán éppen ezért husznos lehet, ha a k61'
d'~8t egy kissé erről U7. oldalról, a hív"; felől j" megvizsgál juk. Vaj
jon valóban valóság-e, s olyan-e, amilyennek lennie kellene, ez a
J!agy);,orúsúg'1 Nem já.rnuk-e vele bizonvos veszélyek, torzulánok,
félreértések? S egészségcsen (eg ész-ségescn) fejlődik-c'! Nem
esünk-e olykor ezen a téren is múziókba: hogy tudniillik szavakat
ll:;sználunk, melyek mögül hiánvzík a valóság teljes fedezete, s
í'l'Y ha többnyire jóhiszeműen is, átsíklunk egy olyan fiktív,
szemléieti világba, amelynek a gyakorlati valósághoz már nem
sok köze van1
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A hívő nagykorúsága még el sem érkezett egészen s maris né
hány nem éppen szerenesés példánnyal szaporította a nem-szeren
esés keresztény típusok galériáját. Kétségtelen. hogy a .,nagy
korú" hívő jelenléte, érdeklődése, szerepe igen jótékony hatású:
SOI~SZOl' egyenesen olyan, mint mikor ablakot tárunk s friss leve
gőt engedünk egy kissé szellőzetlen szobába. Nem esünk abba ~:

népszerű tévedésbe. amely szívesen sejtett a plébániák életében
sötét, részben anyagi hátterű.papi "üzelmeket"; de az a nagyobb.
nyilvánosság és megosztott felelősség. amelyet a világi elem jelen
1éte biztosít az ilyen ügyek vitelében, nag-yon alkalmas nemcsak
arra, hogy érvényesítse a. hivek közösségének óhajait, hanem arrn
ü;. hogy megsziintesse kifelé a titkosság és keridőzgetés mindenfé!
látszatát. Kétségtelen, hogy az Egyhúr. életében valóban, tudato
stm benne élő (és nemcsak névleg, auyakönvvilcg v"gy pusztán
csuk vasárnapru-szólóan katolikust hívő a maga világban val.:
életének és munkájának bizonyos vonatkozásban szüksógszerűen

nag-yobb tapasztalataival értékes segítője s támogatója a papnak:
közvetíti a pap f'clé ezt a valóságos világot, igényeit és eszmó
nyeit, embereinek problémáit, s ezzel niintezv előmozdítja azt.
hogy a pap uzt az értékét. amelyet elmélvűlt, elmélkedő és ke
gyelem felé fordult életéből merít. J'ol.rl.oflo,;:w ak tua.lizúljn, enncl:
a világnak igényeihez alkalmazza. (' mai világ emberének nvel
vére fordítsa le. Vannak az egyházi életnek területei. amelyeket
n multban úgy tekintettek. mint kizárólae n pap tetszésétől, szán
dékától, egyéni elgondolásától függbkd, Jn int mondhatnók : a pap
szuverén területét. s amelyeket ma már nem cg}- modern lelki
pásztor úgy tekint. rniut pap és hívei közös munkaterületét, ter
mészetesen a pap vezető szerepenek s tekintélyének e közös terii
leten való tel.ies tiszteletbentartású v::I. A h ívő Hagykorlu;:"'I-\'únal.;:
ilyen "l'ealizálásán" át vezet talán a le,\.'.'biztosahb út. -- (ahogy
más szavakkal ugyan, de ugvanebben az értelemben egy nemrégi
ben tartott osztrák lelkipásztori megbeszélés is meg állapttottui.
- pap éh hívők egészséges kapcsolatának kialakulásához ; azaz út.
amelven a pap kijuthat abból az elsz.igetcltségből, amelyben ma
napság annyi buzgó lelkipásztor tÜPI'l'ug, szonvcd, ú:~'Y érzi, hovv
nem egéH:~en érti híveinek s II világ \;,'!'Y most alakuló új !wre~::~

kának, új embertipusának nyelvét. s Hem egyszer a legjobb a',"a
rattal fl h~yekezett('l bár, de valahogvan légiil'es térbe hirdeti az
evangélium örök H örökké IIIai igazságait.

De lehetnek - fl vannak, tapasztalhatjuk -- bizonyos vesző

lyek, elf'ajulások ris e térün. Ott van pl. a motlern katolikas étc:
egyik hatalmas jelensége, II Lituroil.n« mozualom; m indcn vitnthu
tatlan értéke mellett is újabban mínd többet J'igyelmeí;tetnek II

megfigyelők arra. hogy már is megjelen t Lenne egyfeiől a forma
lizmus. másfelől egyfajta túlzott rofor mvágy. Formalizmus: hogy
a lényegről, a közös részvételről a mellékesre, já rulókosru, a rész
vétel szépségéro kezd átesúszni a hangsúly. Egy német vélernény-



}Hj; idézzük: "A liturgikus mozsralommal g-yukmIl jártak eg'yiitt
ob-an kísérő jelenségek, például egy bizonyos hajlam a vallási
e~ztéticizmusra. amelyek a keresztény alkalmazkodásnak erőseu

i:rto ttak."
@s a roforrnvácv. .A. "nagykorú" laikus sokszor illetékcfi'.sél-':"t

;jH'SSZ() meghaladó jo;.!,okat tulajdonít magának HZ istentisatelet és
a l.u ltusz rendiének s .íellegének rnegszubúsábau ; s vallnak, sajnos
nem is kis számban, akik nem tudnak kűlönbségat tenni a hívő

,:(,':I.\Í PS It papi Iuukciók J:(izött; beleosnek igy, a mult század
'd'~l'ijmljzmusúnakellentéteként (s legalább olyan er;és7.ségtelenün.
<.!;'y ;<dáln i 1[,ieizIllus (mcudhn tjuk : "Iiturgj;"l;; Iaicizmus") té
V't'dSf;Ó'W. Dc túl a liturgia nrikén tjónek kérdésén. nom lá~juk-('

1';;;,iiulJi egyhú;:i életünkben azokat a kéretlen ..reformcreket", akik
._- gyanútJuilul s annál veszólvesebbeu -- ügTbnzgó:;á;~ukat első

;,i;rbn:'1 abban ,'l:yakorolják, hogy IHW.iuk tevéken;r:,H:g'ótől kezdve 11

:"1'IT;]omi vilúgítúsi,'.';' m inrleu t; apróra nH'J"híl'áJllak, hef ytelenitc-
~"!': tI a maguk c]goJlcblú"ai szer-int szorvezuóuck út1 ,,1\íit szo:

';; Ll' .Jézu,,;, ha ,;'Ü Iát.iu' - moudta e reformerek egyike w;"
.a1 ~:l1lomma], azt kif'ogúsolva, hogy esti m iséu a templom nem volt
dése szer.int v ilúgítva. JiJf;'/'úhe scm jutott Illcgbjrde:mi magama
itútóJ: "l"í!t szól az nr ;Jéz11s hozzárn, aki i lycn tizedrangú 0.01
~:,)ú::ul Ioglalkozozn a templomban ahelyett, hor~y a félhoY'l;:llyban
is i.l. lényc.t,,·csscl, vele, Jézussal foglalkOí;!lúm '1" A példúkat tetszés
,;;,·:-int BzullOt'iL!wblólc; .iavarószt arr-ó l (anúskodnúual-, hegy egyes
i;: \ :jk tévesc» (,rtelm:;zik nagykorúsú;:'n;;a i: annyiru el mor űlnek
;, Iclszíu. a mellókes, a járulékos 1)i1'11 latúban és reforrnútásában,
h'l';'Y nem érkeznek el a lónveghez, va losággul eirekosztik magukat
ld;',

A ilu.g;yhl."Ú hívt) fololősnck él'Ú mag'út Eg-yhúzát~rt !ol éppeu
pú·d, jogosultnuk érzi magod a hírúlutrn.. ezl u jogút nem is ki
vu n juk elvitutui. "Vitassu:, meg' nyíltan n dolrrui nkut' -- mondja,
,; ki tagadná, l!ugy becsületes iéén)' fl benne az őszinteségre.
C:,'dd.logy uz ő:;zinteségne:\:!H merrvnnnak a maga "illúzi6i". Ez rt

"Yí tassuk meg' a dclgninkat" kívánsúrr eg-y,oAclJm61 maholnap ef':Y
.'if<.Í:ÚOS katolik us cxhibicioniamus máel.'Jlt kezdi fölii1teni, fi van
lll'k, akik a tanúságtétel modern osnn6jét összetévcsatik egyrészt
ct ;;aj(,t egyéni kis prohlómáik últa~tmo:;8ú vctítésévet, másrészt
;1 :';I::',:ftt legbcusőbb i.igyeik "r..lllÚ,;úgU!" (to'; "tallulsúg'ulH

) szánj
~~ i :;~~;~:zólésé~eL {f:) ez utünet lllet.~'fclehH.~ a Rchol'cr-ft:lo második
l:;;r.q~,,·rű Imk5.~óI'iúll111c, az ob iokti vizmus dialektikus púrjúnak, a
l:Yl~~;ló l:ólküli é,; k ritika híjjún szűkölködő sznbjcktiv icmusnakl.
fm,' Jean Rimaud, a jeles nap-paxicholúgus elgoudolkoz.tató mJg
Úi, ~,pitásai: "Yallúso:"14úgu ukhan is, a tavas:!:talható közösségre valo
,~li;;ott törekvés, a bizulmassúgr.ak fi bllús;ÍggaJ való ös"ze~éTellr.

té:·· .. elfeledteti a vallásos Mct igazi titkát, a lélek és Isten egye
"ii'éH~t.'· És: "az a szabadság, melyet manapság eg'yes kerosz
lt'ilY húzas íár-sak g yakrnu engednek meg maguknak, hog'y,



mi.tegy nyilvánosan éljék szerelmüket, hogy tartózkodás
Jlélkül beszéljenek róla, s hogy a szent gyöngédségtől el
vonják a neki járó meghittséget: bizonyos módon· profa
niaálja szerelmüket, megfosztja azt szentsége, misztériuma ér
tékes jellegétől". 'l'ágítsuk ki, és sajnos bízvást kitág-íthatduk I'

megállapítást. Nem kell-e némi jogos aggodalommal szemlélnünk
a~t a mindinkább elburjánzó jelenséget, hogy keresztények "tla
ját problémáink megvitatása" örvén vagy eimén gátlás nélkül
tárják ki benső életük dolgait s nagvon is megfeledkeznek arról
a bensőségről, arról a "négyszemköztről" az Istennel, arról a diulő

gUlSról Istennel s egyedül csak Övele, ami nélkül valóban mély és
valóban őszinte lelki életet nem igen lehet elképzelni. Nem keJl-e
megint csak arra gyanakodnunk, hogy egyes "nagykorú" hívőkben

e nagykorúság erősen a fölszínen marad s nem elsősorban, amint
kellene, befelé, a mélységbe érvényesül ~ S hogy sajnálatosan
előnyben részesíti a keresztény életnek s a Ielebarátoknak a mez
reformálását a saját maga megreformá.lásavul szembens VégüL
hogy az ilyen "őszinte" hívők nem ebnek-e az ősz inteségnek eg'y a
lelki haladás szempontjából könnyen végzetessé válható i llúziójá
ba: hogy tudniillik sajátos kuzuisztikújuk ldjze~)ett magukat ct

maguk szemében túlsúgosan jónak tűntetik föl (hacsak a jóru tii
rekvés értelmében is), fl hamarosan elvesztik azt a jlJZall iinisme
rétet, amely nélkül nincs termékeny keresztény Met.A szavak és
fogalmak nagyon veszedelmesek tudnak lenni, ha nem ügyel I'Ú
juk a lélek állandó ébersége, gyakorlata, uszkóz.isn.: könnyen át
ragadják az embert egy a valósággal való kapcsolatát clveszitő
ábrándos fogalmi világba. Ismertük a multból fi farizeus típusát:
ad, alánek "kifelé" való tüntető kereszténysége mögött 11 Ta.h'J

ságnak, a gyakorlati detnek nagyon is csúnya fekéIVel tenYl'sz
tek. De félő, hogy maholnap egy másik típus fejlödik a helyébe:
a "problémáival" küszközdű "tanúsúgtevő" kereszténvé, "ki szem
látomást igen szépnek találju, hogy ő ilyen "komoly". problémáival
küssködö tanúságtevő keresztény. Pedig aki tetszeleg li tanúságté
t..llében, annak tanúságtétele li lelki élet sikján aligha lesz való
ban gyümölcsöző. S hogy a közruondás {'viszúzndos és oly i~<1z

bölcseségét idézzük: aki túl sokat huaigálná mások szem~hőj a
saálkát, maholnap a gerendát "em érzi majd a sajú.ljáhan.

Valóságos közhely az is, hogya l.ereszténv hivatása a szeut
sé~. De ami szentség vagy arra vonatkozik, az természeténél fogvn
bizonyos re'itettséget, bensőséget igénye]; s az őssinteség' igénye
tévesen érvényesül, ha e rejtettség igényének, a vallási élet, az
Istenhez való kapcsolat szükséges "személye,; magányának" rová
sára érvényesül. Nem hisszük, hogy helyes volna, ha II kereszté
nyek, nagykorúságuk tudatában és téves értelmezésével. ha jó
szándékúan is, de bizonyos tapintatlanságg-al olyasmiket kez-le
nének nyilvánosan - (ha szűkkörű nyilvánosság előtt is) -- túr
gyalni, amire azt szokás mondani: ,,}!'orduljon vele lelkiatviáhez",



~ ezzel elérkeztünk a "világiak uagvkorúsága" vrob1émí\j1i
nak egy második fontos mozzanatához. Ha eddig veszélyek,.tn ;:;.
lappangó vagy máris kiütköző hibákról és tévedésekről "YIi..;C:Y

azok lehetőségeiről volt szó: most e nagykorúságnak érzésünk
szei-int legfontosabb pozitív íöladatára 8 legidőszerűbb tee-. ifj
j~re igyekszünk rámutatni. .

• ••
,,])'orduljon lelkiatyjához". Nem új, kipróbált s bölcs tanács ;

kérdés, hogy olyan egyszerűell kivihető-e, mint ahogyan hangrjk-.
A hívök igényei, tudjuk, megnövekedtek; megszaporodtak nyiJyáH
a papság teendői is. Mind kevesebb lesz az a pap, aki lelkiatyai,
lelki vezetői minőségben akár órákat áldozhat egy-egy aggály(l
sabb hívőjének. A gyóntatás pedig... Elég egy pillantást vetni
templomainkba, hogy belássuk. vagy képtelen a papság a jelent
kezőket mind meggyóntatni, vagy elkerülhetetlenül bizonyos (nem
rosszalló értelemben vett!) üzemszerűség, akár úgy is mondhat
n ók, nagvűzemszer űség jellegét kényteleu Iölőltaui a gyóntatá",
Nagy, nehéz és fájdalmas problémája ez minden lelkipásztornak,
s egyáltalán a mai pasztoráeiónak; feszegetésére itt sem terünk
nincsen, sem e sorok írójának illetékessége. A szentgvóuás éj'·
vénye és "haszna" azonban nem azon mú lik, hogy a gyóntalú
félóráig foglalkozik-e a gyónóval vagy öt, esetleg két-három ver
«ig, ~ hogy hosszadalmas intelmek kíséretében, vagy pedig né
hány szóval oldozza-e föl és "bocsátja el békességgel". A gyónil"
lényege a hívő részéről, amit helyette semmiféle pall el nem
végezhet fl amit semmiféle, bármily megható vagy okos intelem
Hem pótolhat: a bűnbánat és az erösf'ogadás; s az a hívő, aki li!

gyéntatók "szűkl'lzavúságát" kifogásolja, olykor hizony némi ön
z,l8rí:íl tanúskodik és talán nagyobb fontossagot II értéket tulaj<141
uít önmagának, mintsem kellene.

Ne várjunk mindent a paptól; ne tarheljük olyasmivel, a.üt
m int valóban nagykorú hívők mi magunk is elvégezhetiink, meg
oldhatunk. Niucsenek-e magukat igen igéuyesnek érző hívek, akik
~. kákán csomót keresés kínosságával vadásszák a problémákat
(és koholnak problémákat ott, ahol nincsenek), és futnak magukba
,,;znggerált vagy mondvacsinált aggályaikkal és kérdéseikkel vap
.iukhoz, holott annak nyilván igen sok mús és fontosabb teendőie
volna, mint az ilyen mesterkélt nehézségek fölötti vitatkozások.
A hívő nagykorúságának legelső föladata voltaképpen az 'roJna,
hogy mint nagykorúhoz illik, tanuljon meg és szokjék meg cl

maga lábán járni. Komoly ügyeivel, melyekben gyöngének ..agy
nem elég illetékesnek tudja magát, rnindig és föltétlenül fordul
jon paphoz; s nem volna súlyosabb haj, mint ha a minduntalaa
paphoz sietök helyett megjelennének a mindenkori herezisek ba
cillusgazdái, az amatőr teológusok és morálisták s ráadásul morá
lis kazuisták.De egyébként ne válassza az,t a ,,kiskorú" könn,.eö
bik módszert, bogy problémáit másokkal oldatja meg, ahelyett
hogy maga igyekeznék megoldani öket.

•



Misztilmsoknak, tudjuk, az Eg~'ház bölcsen (s tegyük hozzá:
na;;y pedagógiai bölcseséggel is) mindig nemcsak ajánlja a lel
kiatyát, hanem elő is írja, hogy alkalmas lelkiatya vezetése alá
rendeljék magukat. Hiszen a misztikus életre hivatottság nagy
k~gyeIUle, mögött ott ólálkodik a kísértés, mely éppen. ezt a hi
vatottságot szeretné kihasználni: a gőg, a kevélység kisértése. Mi
azonban. átlagos hívők, - mi, a hívők túlnyomó többsége, -- nem
vagyunk misztikusok. A mi iskolánk, hogy úgy mondjuk, a lelki
ólet elemi iskolája; aszkézisünk ..primitív" aszkézis és lényegében
u mindennapi állapotbeli kötelességteljeaités ..kicsiny" (és kicsiny
ségében hőaies) útja. Telve természetesen göröngyökkel, csapdák
kat nehézségekkel. De csak ritkán szegélyezve olyan problémák
kal, arnelveket rendes kegyelmi életet élve mi magunk meg ne
tudnánk oldani. Aki eleget tesz annak a legelemibb követelmény
nek, hogy naponta megvissgálja, ezáltal ellenőrzi és rendben tart
ja lelk iismeretét, annak számára csak egészen kivételesen adódnak
o1:nm helyzetek vagy pillanatok. amikor világosan meg ne tudná
itálni, rni bűn és mi nem az, mit szabad és mit nem szabad ten
IÜl'. ini 11 helyes és mi a helytelen. A problémák többsége a hívők

számár» tájékozatlansághól fakad; s mi gátolja meg a nagykorú
hiyői abban, hogy katolikus tájékozottsága hiányait, vallási tu
thisának fogyatékosságait, "saját szorg'almából" pótolja ~ Nem egy
szer semmi egyéb, mint bizonyos restség, bizonyos eleve lemon
dás arról. hogy magunk vigyünk dűlőre mag-unkban dolgokat, ami-
ket meg-szoktunk u papra bízni. .

A vallásos élet - az aszkétikus Irók egyértelműen hangsú
lyoxsál; ~-- az önismeretben alapul. Az önismeretet pedig helyet
tünk :-;eIIk i meg nem szerezheti. Ha viszont már szert tettünk
nómi önismeretre, nem fogunk fönnakadui egynémely "technikai"
ukadálvokon, s nem fogunk megtorpanni. ha egyes, az átlaghoz
szaboH formákat nem érzünk eléggé ..testhezállónak". Lehet pél
dául. hogy valaki egy valamely imádságoskönyv lelki tükrében
S~hOKYan sem találja meg magamagát, de ha valóban éli azt ti

bizonyos elemi fokú lelki életet, rövidesen nem is szorul a lelki
tükör -- (ki tagadná, hogy igen hasznos) - mankójára; hanem
szúmbavesz.i önmagát, számontartja önmagát, nem is annyira a
bűneit. mint inkább a hajlamait figyelve, 8 nemcsak a "bűn"

ellen hadakozik, (mint egyesek olykor egészen mániasau s a két
ségbeesésig), hanern bűneink talaja, a hajlamok ellen. Az az út.
amelyre mindannyian, tehetségesek és tehetségtelenek, nagyok és
kicsinyek .egyar-ánt elhívattunk. nem lehet járhatatlanul nehéz
'.3,'!,-Y különleges fortélyokat igéll~"lő út. S nem is az, ha nem
túlozzuk nehézségeit s főként ha alázatosan tudomásul vesszük,
hogy igenis erre a kis útra hivattunk; és ha becsületesen neki
látunk önmagunk megismerésének, s önmagunkat megismerve ön
magunk metmeoelésének, Mert a nagykorúság ezt is jelenti: hog~;

nem neveltetjük folyton másokkal magunkat ott és akkor, ahol



és amikor mi magunk is tudhatjuk nevelni maguukat. S CI1J':'·!:;:

a nevelésnek két média, eszköze van, s mind a kettő ott vaa
minden hívő kezeügyében. Az egyik, ami nélkül semmire HOll

megyünk: a kegyelem. A másik. a kegyelemtől megerősítve fc',
serkentve, a magunk becsületes, szerény es kitur-tó erőfeszítése.

A nagykorúságnak, úgy érezzük, mindenekelőttebben az irány
ban kellene érvényesülnie: abban, hogy ruinden cg"yes nagykQl'ú
hívő elsősorban önmagát alakítsa miuél élőbbé, mélvebbé, ierk i
leg aktivabbá. hogy "minőségi keresztény" legyCJ:; mert egyé:,·
ként, kegyelmi életbeli forrásától eltávolodva, a, "nag)'kol'úsig,("
is szólammá kophatik s il'lúzióvá válhatik. Hadd irlézzük berek
zésül erre a nagykorúsúgra vonatkoztatva ismét Ro1Je1't SChp/'N

szavait: "Ha a nagyok országát is "objektivizilljuk". akkor az esak
újahb börtöne lesz az önmaga körül forgó személv nek ; ha az,-':\
ban úgy fogjuk föl, mint misztériumot, mint Isten ajándékát, mcfy
lehetövé teszi számunkra, hogy Benne részesedjünk, ;; amelyne",
szempontjából a dolgokat s elsősorban önmagunkat új szemmel
szemlélhetjük: akkor - és csakis akkor - fog eltölteni bennünket ,:
föld színét megújító Lélek sejtelme. Akkor II keresztények tanú
ságának majd a világ is hitelt fog adni. Sokkal inkább, mint i-!;';;,[.

vaink valaha is elérhetnék." (I'. fl':"',,

H/ABA TÓRSZ ...

Hiába sír;~ anyád keze után:
Csókoltad volna addig, amíg élt.
Emlékszel? - eimkor, napos tlélut.án

teérted hosszú életet remélt ...

Hiába hivod. Hogyha bajba jutsz:
magadnak kell; megküzdeni vele.
Vigyázz szavadra, mert ha most hazudsz
nem figyelmeztet puha tenyere.

S hiába törsz sorsod ellen vakon:
ez sem segít. KezdettIJl fogva, mi
tétova lelkel: e kis csillagon

.rabol« vagyunk: az Illten foglyai.

•


