
Belon Gellért

KERESZTeN Y NAGYKORUsAG
KISKORÚ KERESZTÉNYEK

A nagykorúság problémája sokkal mélyebben érinti a keresz
ténységet, mint gondolnók. Azt mondhatnánk: vallásunk egyik
leglényegesebb kérdése ez. Persze nem olyan formában, hogy a
világ-iak a papokkal szemben nagykorúak-e vagy sem, mert 
mint azt Takács József dogmatikus alapossággal és világossággal
megmutatta - elvileg minden keresztény nagykorú; a keresztség
és bérmálás szentségei által ugyanis Krisztus papi, prófétai és ki
rályi hatalmában részesedünk. Krisztusban minduyájan nagykórú
akká lettünk (Gal. 4, 3).

Az elvek oldaláról tehát egészen világos a helyzet, a gyakor
latban, vagyis az elvek alkalmazásában és főként azok megvaló
sításánan azonban már jelentkeznek azok a tendenciák, amelyek
kis- és nagykorúságra bontják azt, ami elvileg nagykorú. És ezek
a tendenciák nem is idegen talajból fakadtak, hanem a kinyilat
koztatásból. Szent Pál a korintusi "testvéreknek", tehát a nagy
korúsúg szentségeiben részesítetteknek írja: "Én sem beszélhet
tem nektek, testvérek, mint lelkieknek, hanem mint testieknek;
mínt kisdedeknek Krisztusban tejet adtam nektek inni, nem ele
delt, mert még nem birtátok volna el, sőt még most sem birjátok
-el, mert testiek vagytok" (L Kor. 3, 1-2). A kegyelmi nagykorú
ság mellett - sajnos - nagyon is megférhet a kiskorúság akár
azért, mert a kegyelem életét csak fokozatosan tudja követni ér
telrnüuk, akaratunk és érzéki világunk; akár azért, mert a folyto
nos fejlődést és növekedést sürgető kegyelmi életben ernyedés,
lankadás, vagy éppen megállás következik be, miként ugyancsak
Szent Pál mondja:

..Erről sokat kell rnondanunk, amit nehéz dolog megmagyarázni, mert ha
nyagok lettetek a hallásra; mert noha ez időszerint tanítóknak kellene lennetek,
ismét arra van szükséqetek, hogy valaki titeket tanítson Isten beszédeinek első

elemeire. és olyanok lettetek. mint akiknek tej szükséqes, nem szilárd eledel.
Mert mindaz, aki tejet kap. tapasztalatlan az igazság beszédében. mivel csecse
mő; a tökéleteseknek pedig a sztlárd eledel való. azoknak. akik a szokás által
qyakorolták érzékeiket" (Zsid. 5. 11.14).

Ha figyelmesen olvassuk el ezeket az idézeteket, látjuk, ki
ket nevez Szent Pál kiskorúaknak. A kiskorú szinonim szavainak
a "testi"-t, az "érzéki"-t (L Kor. 2, 14), az "emberi"-t (L Kor. 3,
4), vagy "emberi módon" (uo. 3) való járást használja. És ezeket
nem úgy kell érteni, mintha a testi, érzéki stb. annyit akarna je
lenteni itt, mint bűnös. Szó sincs róla, mert hiszen az ilyen kis
korúak tápláléka: a tej "Isten beszédeinek első elemeit" jelenti,
_. itt tehát a tapasztalatlanságról és a gyakorlás hiányáról van
szó.

A kinyilatkoztatás gyakorlati szemléletében van tehát egy
festi, illetve érzéki értelmezésű, van egy ember-szabású és van
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a kegyelmi értelmezésű ("lelki") kereszténység, mint ahogy a ke
resztény ember testből, lélekből és kegyelemből áll. És ez a há
romféle kereszténység nem. zárja ki, nem teszi fölöslegessé, nem
rombolja le, hanem seg'íti, építi, át- meg átjárja egymást. Mint
ahogy a kegyelem bennünk sem a testet nem rombolja le, sem
a lelket nem teszi fölöslegessé. Az viszont igaz, hogy "nem az az
első. ami szellemi, hanem az, ami érzéki; utána az, ami szellemi"
(I. Kor. 15, 46). Miként a megtestesült Igében is először testi való
ja mutatkozott meg (gyermekségében), utána a szellemi valója
,(József fiának hitték még harminc éves korában is, Luk. 3, 23),
és csodáiban kezdte megmutatni istenség'ét, noha fogantatásának
pillanatában már valóságos Isten volt és szellemi életének teljes
birtokában élt. Ugyanígy bennünk is először a testi értelmezésű

kereszténység' alakul ki, majd az emberi és hosszú-hosszú vívódá
sok és áldozatok után a kegyelmi, noha már a testi értelmezésű
kereszténység is hozza számunkra a megváltás nagy kegyelmét,

Ez a kérdés a katolicizmus egyik legkényesebb pontja, amelyen hatalmas
szellemek véreztek már el két évezred alatt. Az EgyháZ történelme azt mutatja,
hogy mínden korbain kérdés volt és a keresztények a szerint maradtak katoli
kusok, hogy mílyen feleletet adtak rá. Az egyház ellen mindig a helytelenül
értelmezett "nagykorúság" nevében léptek fel a különbözö eretnekségek hirde
tői: azzal a [elszöval, hogy már itt az ideje az érzéki szabású kereszténység.
egyáltalán az antropomorf vallásosság teljes levetkezésének és a csak pneumás
(= kegyelmi) kereszténység eljövetelének. Itt tévedett el Origenes, 'a III. század
páratlan tehetséqű szelleme a maga beavatott, vagy felsöbbrendű kereszténysé
qével, nem beszélve a keresztény gnosztikusok, a manicheusok hasonló törek
véseiről, kík mínden testi, illetve érzéki vonást ki akartak küszöbölní a ke
rcsztényséqböl: a monofízttákröl, kik Krisztusban minden testi valót restel tek és
taqadtak: végül a középkori spiritualista eretnekségekről és mozqalmakröl, me
lyek a Szeritlélek szellemi birodalmáról álmodoztak. szélsöségesebb változataiban
gyülölködve fordultak az egyházi hierarchia. a képek. szobrok és szertartások
ellen és így utat készítettek a protestantizmusnak. legújabban pedig a moderníz
musnak. Az előbbiek a szellem nevében szörtak ki mínden testi és érzéki ele
met a kereszténységből és valaminő színtelen-kedélytelen puritanizmust vallat
tak az Istennel való kapcsolatokban; az utóbbiak az egyházi fegyelem körében
való megmaradás látszata alatt a dogmák és szentségeknek tisztán szellemi ér
telmezést adva akartak a szubjektív idealizmus kanti rendszerében teljesen
"eszmei magaslatokra" emelkedni. Igy vélték megvalósitani, amit az Úr Krisz
tus mond: "Lélek az Isten. és akik őt imádják, lélekben és! íqazsáqbanl kell
Imádniok" (Ján. 4. 24).

Mi lehet az oka. hogya katolikus Eqyház, kétezer éves. egyenes vonalú
gyakorlata ellen ilyen sokféleségben jelentkezik a "nagykorúság" az állítólagos
"testi" szemlélettel szemben a "szellemi" lázadása.

A kis és nagykorúság nem egyértelmű, éppen ezért nem alkal
mazható a keresztény élet minden területére. Vannak dolgok, ame
lvekben egy egész örökkévalóságon át sem leszünk nagykorúak,
"szellemiek", mert ha valamit me-gérteni annyit jelent, mint szel
lemileg a megértettel egyenlővé válni - comprendre c'est égaler
- akkor a Szentháromság titkát, az előrerendelés indítékait soha
sem fogjuk ismerésünkkel kimeríteni. Azután vannak dolgok,
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arnikben életünk végéig nem szüntethetjük meg gyermeki mivol
tunkat. A boldog látás magva rt hit. Az itteni hit válik látássá
odaát. "Míg testben élünk, távol járunk az Úrtól, mert hitben já
runk és nem szemlélésben" (II. Kol'. 5, 6-7). A hit kora kiskorú
ság. Ez életünk végéig. tart. Utána jön a szellemi nagykorúság a
asinrdl-ssínre való látásban. Legyen az a legnagyobb szent legma
g-usabb elragadtatása, legyen az a legnagyobb tudós Iegáthatóbb
ismerete: a hit homálvat áttörni nem tudja, míg e földön él.

Lehet. hogy színte természetszerűvé válik számunkra az az isteni titok,
megtapasztalhatjuk mennyei izét és megingathatatlan biztosság töltheti el abban
(l tekintetben, hogy ez másként nem lehet. mégis csak a kinyilatkoztató Isten
tekintélye miatt fogjuk igaznak tartani, belső igazságát nem láthatjuk át ebben
az életben. Itt van például az a titok, miért tette a szentségek rendelésében az
Úr Krísztus az anyaqí, a "testi", az "érzéki" dolgoktól függővé aszellemnél
is- magasabb kegyelem áradását: miért mondta "ha valaki ujjá nemi születfk
vizből és Szentlélekböl, nem mehet be az Isten országába" (Ján. 3, 5), noha
nagyon is tudta. hogy "a szellem az. ami éltet, a test nem használ semmit" (Ján.
6, ú4). Vagy ott a közvetítő papsáq, a hierarchia rendelése, mellyel embereket
állitott Isten és a lelkek közé oldó-kötő, bűnbocsátó és kormányzó hatalom
mal, noha "Ö tudta, mi van az emberben" (Ján. 2, 25). Es tovább sorolhat
nánk szent hitünk sok-sok titkát: sejthetjük róluk, hogy beletartoznak a nagy
megváltói gondolatmenetbe ("hogy onnét - tudniillik az érzéki világból - tá
madjon az élet, ahonnét 'ai halál eredt" a szent Kereszt prefációja szerint}: cso
dalhatjuk a míndezekben megnyil vánulö isteni bölcseséget és irgalmasságot, de
belső mívoltában a titok mégis titok marad. Ami pedig titok, az érthetetlen,
sőt "oktalanság" (I. Kor. 2, 14) a nem hivő értelem előtt. Egyetlen magyará
zata ez: "Úgy tetszett Istennek, hogy az igehirdetés oktalansága által üdvözitse
a hívőket" (I. Kor. 1,21), mert "az Isten oktalansága bölcsebb az embereknél"
(uo. 25) .

Szent hitünk titkaival szemben vagy sohasem, vagy csak az
örökkévalóságban leszünk nagykorúak, ezért - mintegy utalással
kiskorú mivoltunkra - mond'ia az Úr Krisztus Is éppen a legna
g-yobb titkok kinyilatkoztatásánál. "Hálát adok neked, Atyám!
meunynek és földnek Ura! hogy elrejtetted ezeket a bölcsektől és
okosaktól és kinyilatkoztattad a kisdedeknek. Igen Atyám! mert
így tetszett neked" (Mt, 11, 25). Épp ezért "aki úgy nem fogadja
az Isten országát,mint a gyermek, nem megy be abba (Luk. 18,
17). Joggal érezhetjük tehát magunkat Isten előtt és halálunkig
az Egyházban is gyermekeknek. Tehát "testiek", "emberiek" ma
radunk a hit dolgaiban halálunkig.

:Mindezen kívül azonban mégis van kiskorúság, melyet le kell
vetnünk: "testi" szemlélet; melyet el kell hagynunk, "embeú mó
don" való gondolkodás és cselekvés, melynek hadat kell üzennünk.
Önmagunkba véve ezek nem rossz dolgok, sőt különösen a vallási
élet kezdő szakaszán szűkségesek is, mint a gyermeknek a tej;
de bizonyos előrejutás után illik elhagyni őket, mint ahogy az
sem volna normális, ha valaki felnőtt korban anyatedjel táplál
koznék.

Hogy miben áll e,z a lelki kiskorúság, és mik a jellemzői, erre
világos feleletet kapunk a kinyilatkoztatásból, elsősorban az első
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korinthusi levél 3--4 fejezetéből. Melyek tehát azok az igézetek,
melyekre ráfeledkezve a keresztények meg szoktak állni, ahelyett,
hogy kinőnének belölükl

1. A személyek igézete

"Mert midőn azt mondja az egyik, én ugyan Pálé vagyok;
a másik pedig: én Apollóé, vajjon nem vagytok-e emberrekt" (I.
Kor. 3, 4). Nem lehet csodálkozni azon, hogya fiatal korintusi
egyházban mély benyomást keltett az ott megfordult apostolok
és hithirdetök személvi varázsa: egy Szent Péter elérzékenvült,
sainte a bánat könnyein átsug árzó lelkesültség-e; egy Szent Pálnak
törékeny testből kiáradó aktivitása és égő buzgalma; vagy egy
Apollónak a klasszikus görög kultúrába öltözött kereszténysége. És
azóta is tanúi vagyunk, hogy nagy szellemek és egyéniségek mi
lven gyujtó hatással tudnak lenni egyes korszakokra. vagy orszá
gokra - ha az egyetemes Egyházra nézünk; és hogy egy-egy
szentéletű, jóságos lelkipásztor, ügyes szervező egyéniség, vagy a
szót művészien kezelő pap rni lyen vallásos megrnozdulást tud kel
teni kisebb vagy nagyobb körben - ha a mindennapi, kis egy
házi életünkre tekintünk. Ezzel szemben milyen csalódásokat, el
hidegüléseket, sőt a vallásos élettől való elidegenedést tud kiválta
ni egy-egy kisszerű, ügyetlen beszédű, csekély buzgóságú lelkipász
tor, vagy akárcsak egy ismeretlen, egy "másik" egy "idegen" pap.
Nem is beszélve, egy-egy gyarló hírű, vagy - sajnos - életű apos
tolról. Milyen szinte nevetséges csoportosulások tudnak kialakul
ni ,.atyák" körül, akiknek miséje, gyóntatása vagy puskaporszáraz.
ságú prédikációja is "élményt" jelent a rajta csüggőknek, és mí
lven bojkettok tudnak kialakulni jámbor lelkekben egy-egy dis
pozició vagy személycsere után.

Nem szabad mindenestül eIítélnünk a lelkek vágyódását egy
nagy, vagy legalább is nekik megfelelő egyéniség után. Ezt Nagy
Károly császár úgy fogalmazta meg: "Ha nekem tizenkét Ágosto
l1')1l1, vagy Jeromosom volna! ..." De tudomásul kell venni Alkuin
válaszát is: "Az Istennek 'egy is elég volt s neked tizenkettő kel
lene]" Szent Pál azt mondja: "Sem az Hem valaki, aki ültet, sem
az, aki öntöz, hanem csak az Isten,aki a növekedést adja" (I.
Kor. 3, 7). Nem megindító, hogy az a Szerit Pál, aki mégis csak
tudta, hogy Isten választott edénye és tudatában volt annak, hogy
o "még inkább Krisztus apostola" (II. Kor. 11, 23), semminek
moudja magát és "cserépedénywCJk" (IL Kor. 4, 7) a keze által a
lelkekbe áradó Krisztushoz, az alaphoz (L Kor. 3, 10) és a "kincs
hez" képest. És hogy a pap anyagi adottsága lényegében mennyire
nem számít a kegyelmi életben, arra vonatkozólag Pál még a
versengésből és nem tiszta szándékkal működőkkel kapcsolatban
is ezt írja: "No de mit tesz, ez7 Hacsak bármi módon, akár hátsó
gondolattal, akár őszinte szándékkal hirdetik Krisztust: én ennek
örülök" (Fil. 1, 18). A keresztény mult keserves küzdelmeket ví
vott, míg a leglényegesebb kegyelmi szolgáltatásokból, a szentsé
gek kiszolgáltatásánál ki tudta küszöbölni a személyi tulajdonsá
gook döntő jellegét. "Akár Péter keresztel, akár Judás keresztel,
Krlsztus az, aki keresztel." (Szent Ágoston). Ha az egyháziak

342



nrűködésében nem m inden esetben nyerünk "aranyat, ezüstöt, drá
g-aköyet", hanem legtöbbször "fát, szénát, szalmát" (I. Kor. 3,
12), az al ap minden esetben Krisztus, akit iuinden papi rnűkődés
ben mcgkupuuk,

A személyiséq igézete nemcsak a papokkal kapcsolatban jelentkezik. Hány
jóravaló törekvés, jótékonysági akció, hitbuzgalmi egyesület, hitéleti mozqalom
vagy egyházközségi élet jutott csődbe azért, mert nem tudtak ezekben általános
érdekü ügyet látni és haqyták, hogy személyí torzsalkodásokon hiúsuljanak
meg a szeretet vagy a keresztényi kötelesség égető feladatai! Az érett vallásos
maqatartás Lten ajándékaként veszi, ha az egyházi életben szerenesés személyek
müködnek, de nem akad fenn az ellenkezőjén sem. "Vajjon mícsoda tehát
Apolló? vagy mícsoda Pál? Szolgái annak, akinek hittetek, éspedig úgy, mínt
ez u- kinek-kinek megadta" (I. Kor. 3, 4).

2. A személytelenség uiéeetc

Ez a másik véglet. Korinthusban nemcsak Péter vagy Pál
pár-tiak voltak, hanem némelyek "Krisztusénak" mondták magu
kat (I. Kor. 1, 12). A szentírúsmagvarázók szarint ezek voltak az
űskeresztónyegyházi élet első "protestánsai", akik vagy azért, mert
Iátták a ruegtórés kegyelmének örömével és· emelkedettségével
össze egyáltalán nem féri) szcmélvi torzaalkodást a hívek között,
vag~ pedig azért, mert túlságosan fennakadtak az apostolok em
beri gvarlóságain, kiábrándulva minden emberi közvetítésből csak
Krisztusru nézteje Hiszen volt min fennakadni. az igaz. Maga
Szen t Púl írja t1iesérőleg a Galatáknak: "Azt, ami kísértéstekre
szolgúlhatott testemben, nem vetettétek meg, sem meg nem utál
tátok" (,1, 13). A korintusiak kifogását pedig így foglalja össze:
"A levelek, úgy mondják, súlyosak és erősek, személyes jelenléte
azonban erőtlen és beszéde gyarló" (TI. Kor. 10, 10). Szerit Péter
lag-adásán sem tudott mindenki túljutni, ha utóbb meg is bánta;
vagy ama következetlensége rniatt, amiért Szent Pál is megrótta
(GaJ. 2, 11). Pál szinte tobzódik a maga emberi .gyarlóságainak,
gyöngeségeinek, valamikori Krisztus-üldözésének emlegetésében.
nálánál jobban mégsem hangsúlyozza senki a közvetí tői szelgála
tot: "Ha másoknak nem is vagyok apostola, nektek bizony az
vagyok" (L Kor. 9, 2). Ha semmi is az apostol szerepe - mint
fentebb láttuk - "de Isten kegyelméből vagyok az, amí va
~~yok" (I. Kor. 15, 10), mondja, és az Isten "tett minket alkalmassá
arra, hogy az u.iszövetség szo lgái legyünk" (II. Kor. 3, 6). Ez a
közvetítés több, mint az ige hirdetése, valami mélyebb szervezeti
kapcsolat: "Mert ha tízezer tanítótok is volna Krisztusban, de
atyátok nincsen sok, me rt Krisztus Jézusban az evangélium által
lill nemzettelek titeket" (L Kor. 4, 15). Ez az atyaság hozzátartozik
kt titokzatos krisztusi testhez, az Anyaszentegyházhoz (Ef. 4, ll.
L Ror. 12, 27).

Nem tudják, mítől fosztják meg magukat azok. akik paptalan keresztény
séqet vallanak a katolikus valláson belül is. Mert amilyen végzetes hiba sze
melyí kérdést csinálni a vallásból, éppoly túlzás minden emberi seqítséqet, támo
gatást, vezetést, ellenőrzést kivetni vallási életünkből. És épp annyira kiskorú
sag hallatlanra venni azokat a - bevalljuk legtöbbször titokzatos és kimutat
hatatlan. de valóságos - javakat, amiket lsten irgalmas rendelkezése kötött a
közvetítő papsáqhoz.
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8. A lezárt tudás igézete

Nem kis kísértés rejlik a vallási, de főként a lelki dolgokról
megszerzett ismeretünkben. Egy-egy lelki irányzat va.gy ájtatos
sági forma olyan mély benyomást gyakorolhat benső világunk
fejlődésére, hogy eszméivel és érzéseivel teljesen betöltheti gondo
Iatvilágunkat: tanulmányaink során vagy akár egy-e~ szellemes
kűnyv vagy előadás olyan oldalról mutathat.ia be nekünk az Is
ten országát, amely nem sejtett szépségeket tár fel előttünk és a
lelki megindulásoknak sainte kiapadhatatlan motivumait fakasztja
fiil bennünk (Jézus Szive, a különböző Mária tiszteletek. engesz
telési mozgalmak, apostolság-i irányzatok, egyes szanteknek kizá
rólagos kultiválása, szentignácí, teréziánue, francia lelkiség, stb.)
Mind egy-egy szeléte az egész katolikus életnek önmagában is, de
méginkább azon a fokon, ami belőle az egyesek lelkében él. Mind
nagyon szükséges és hasznos, hiszen az Egyház nem ok nélkül
ajánlja őket De amilyen szemnyitó tud lenni, olyan korlátozó is
lehet, ha megállunk mellette és tovább nem akarunk haladni,
vagy mást nem akarunk észrevenni és jogosultságát nem-akarjuk
elismerni.

Ez is kiskorúság. Nem ok nélkül mondia Szent Pál, éppen
ezzel a kérdéssel kapcsolatban: "Senki"se ámítsa magát. Aki közü
letek azt hiszi, hogy bölcs ezen a világon, legyen oktalanná, hogy
bőlcs lehessen" (1. Kor. 3, 18). Vagy még plasztikusabban később:
"Ha pedig valaki azt véli, hogy megismert valamit, még nem is
merte meg, hogyan kell neki megismernie" (L Kor. 8, 2). Soha
nem lehetünk eléggé hálásak Istennek, hogy Szent Pállalleíratta
ezeket a sorokat. Mert senki nem küzdött annyit' az emberi megis
merés bizfosságáért; m int a kereszténység; de senki nem is vall
ja az emberi megismerés és tudás korlátolt voltát nálánál job
bau. Ezért Szent Pálnak buzdítása is, Je különösen imádsága azt
célozza, "hogy az Ö akaratának az ismerete teljes legyen benne
tek" (Kol. 1, 9), "hogy gyarapodjatok az Isten meg-ismerésében"
(uo.) és "hogy szerétetetek mindjobban gazdagodjék megismerés
sel és teljes megértéssel" (Fil. l, 9). Mert Krisztusban csak az
boldog, "aki éhezi és szomjuhozza az igazságot" (Mt, 5, 6). És'
valóban semmi sem áll távolabb a keresztény élettől, mint a szel
lemi jóllakottság. Sajnos, a gyakorlati életben nem mondhatjuk
ritka jelenségnek ezt és innét van az, hogy sok keresztény szivé
ben - papéban is, hívőében is - bálványmerevségű Isten-képek,
szintelen Krisztus arcok, százszor elismételt felfogások és halálra
unt imádságok vannak. Az imádsággal különben is beláthatatlan
arányú körön baj van, noha az imádság vágya is egészen különös
mértékben mutatkozik meg. Csak az nem mond nekem semmit,
amitől már nem várok semmit sem. Aki sosem teszi föl magának
- komolyan és becsülettel - ezt a kérdést: Vajjon ez-e minden,
amit a Szentírásnak ez és ez a helye, vagy az Egyháznak ee, és
ez a dogmája, szentsége, ájtatossága lelkemben kiformált i - le
gyen az a világ legnagyobb hittudósa vagy imádkozója, mégis
csak kiskorú lesz s kiskorúságának tünetei rövidesen mutatkozni
fognak.

A lejárt tudás káros következményei láthatóan és éppen ezért
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bántóbban mutatkoznak meg a következő három igézetnél, minek
lo'ökere éppen ez az önelégültség, biztonság és megállás az isteni
dolgok megismerésében.

4. Az itélkezés igézete

Amikor a vallásos élet tudatosul bennünk és belsőnkben P,gy
szerre szdute ellenállhatatlan indítást érzünk a kereszténvibb élet
után - (legyen ez akár egy bűnös életből való gyökeres kilépés,
akár egy langyos magatartásból való "megtérés", vagy legyen
csak az egy-egy evangéliumi igazságra való ráébredés. illetőleg
egy elhanyagolt hitéleti tennivalóra való feleszmélés formájátlan
-az első dolog: a meglátott elvek világosságánál lemérni r.em
csuk masrunkat, de kapcsolatainkat, környezetünket .és minden
rajtunk kívül álló dolgot és személyt is. A meglátott igazság
iránt érzett szeretet és lelkesedés oly elemi erővel tör fel, hogy
mindig és mindenben csak ezt az igazságot keressük. figyeljiik és
márlegeljük. És ha megtaláljuk - ami persze vajmi kevés esetben
fordul elő - örvendünk, ha pedig nem - és emberi gyarlóságunk
folytán ez a leggyakoribb -. szenvedünk tőle, elkülönülünk az
igazságot nem mutatóktól, Nem más ez, mint a megtalált üdvös
ség ön védelme az elszintelenedés és megalkuvás ellen. Hiba nincs
benne addig', amíg e szent kérlelhetetlenség mögött nyitva ma
radnak a meg-talált igazság újabb szempontjai felé és megmarad
nak azon a területen, amelyre a lelkünket káprázattal eltöltő igaz
ság vonatkozik. A baj csak az, hogy legtöbbször megszűnik ez a
megnyílottság és elmosódik a lényeges és lényegtelen közötti kü
lönbség ; sőt, ekkor az elvekért való harcot fölváltja az emberek.
elleni. Innét van azután a sok ítélkezés, rnegszólás, és sok esetben
- mert a körülöttünk levők cselekedetei nem minden szempontból
állhatnak nyilván előttünk - a rágalmazás is, melyek mint foj
togató gyom verik fHI ekkor egyházközségeink beléletét,

Ez is a kiskorúságból ered. Szent Pál így int: "Ne rnondjatok
itéletet idő előtt, míg el nem jő az '(Tr, ki a sötétség titkait is meg
vilűgít.ia, és a szivek szándékait is nyilvánosságra hozza" (I. Kor.
4, 5). És hogy lássuk, milyen radikális álláspontja van a kinyi
latkoztatásnak ebben a kérdésben, érdemes elgondolkoznunk azon,
amit Szent Judás ír levelében: "Midőn Mihály főangyal az ör
döggel vitatkozva Mózes teste fölött viaskodott, nem mert káromló
itéletet őreá kimondani, hanem azt mondta: Parancsoljon neked
az Úr! Ezek pedig gyalázzák azt, amit nem értenek; amit pedig
természet szerint tudnak, azáltal romlásba jutnak" (Jud. 9-10).
Igaz, itt elsősorban a pogány megtérőket előbb zsidóvá tenni
akaró tévtanítókról van szó; de áll ez a' hivekre is. ÉR hogy meny
nyire áll, kiérződik Szent Pál felkiáltásának hangsúlyáből, amikor
"a:l eltérő fe1fogásokról" (Róm. H, 1) való kölcsönös vitákról
szólva kétszer is (4 és 10 v) kiemelten mondja: "Ki vagy te, hogy
kárhoztasd a más szolgájáU' Urának áll, vagy esik." És ez nem
csak gyarlóságok esetében érvényes. hanem akkor is, "ha az ember
valamelv bűnre ragadtatik is, ti, kik lelkiek (azaz. uagvkorúak,
ld. I. Kor. 3, 1) vagytok az ilyent oktassátok a szelídség szelle
mében; de ügyelj magadra, hogy te is kisértésbe ne' juss" (Gal. 6.
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l). :f.s: meg is kell jegyezni és kerülni is kell társaságát, hadd
szégyelje magát; de azért ne tartsátok ellenségnek, hanem úgy
feddjétek meg, mint testvért." (II. Tessz. 3, 14-15).

Az ítélkezés kiskorúságúból főként azért kell kilépni, mert
rendszerint együtt jár a nagyfokú tájékozatlansággal mások cse
lekedetei felől (hisz sosem olyan jók az emberek, mint amilye
neknek mutatják magukat és sosem olyan rosszak, mint amilye
neknek látszanak), és méginkább együtt jár a végzetes tudatlan
ságg'al és vaksággal önmagunkkal szemben.

5, Önmagunk jóságának igézete

Amint a gyermek tönkremenne, ha anyjától nem tejet, hanem
szilard eledelt kapna táplálékul, olyan szükséges a tudatosuló
keresztény életnek az a megállapítás, "hogy nem vagyok olyan,
rnint a többi emberek, rabló, igaztalan, házasságtörő" (Luk. 18,
JJ). A magát rablónál is bűnösebbnek tartó szentferenci alázat
szilárd eledele a kezdőben talán megölne minden erkölcsi erőfe
szrtés]. A bűnökkel és szenvedélyekkel való szakítás sikere, eg~-

eg~T meghozott áldozat teljesítménye, Isten parancsainak, a vallás,
illetve lelki élet előírásainak pontos megtartása csodálatos len
dületet tud adni nagyobb vállalkozásokra is. De sokszor előfordul,
hogy valamilyen elszomorodás jelentkezik bennük és érzelmileg
eltávolodás az Úrtól. Valami megáll bennük. 'I'úl kellene nőniük

eddigi állapotukon. de erre már nem telik erejükből. .,Megvan
bennük a buzgólkodás, az Istenért, de ez nem olyan, miuőt az is
meret kíván" (Róm. 10, 2). Az ismeret pedig azt kívánja, amit
Keresztelő Szent János mond: "Ölleki növekednie kell, nekem pe
dig kisebbednem" (Ján. 3, 30). Mert amint egyre jobban feltárul a
lélek előtt Krisztus nagysága és a kegyelem csodája, annál job
ban elhalványul földi értelemben vett önérzetünk." Ami nyercsé
gem (= vívmány, adottság, siker, teljesítmény) volt, azt veszteség
nek ítéltem ... Jézus Krisztusnak, az én Uramnak. mindent fe
lülmúló ismerete miatt" (Fil. 3, 7-8). Ezért hangsúlyozza Szent Pál:
"Semmiben sem érzem ugyan magamat bűnösnek, de uzérf még
nem vagyok igazolva," (L Kor. 4, 4), "mert ha magát valaki va
laminek tartja, holott semmi, önmagát vezeti félre" (Gal. 6, 3).
"Hiszen mid van, amit nem kaptál l Ha pedig kaptad, mit dicsek
szel, mintha nem kaptad volna'?" (L Kor. 4, 7).

Ez persze nem könnyű feladat. Ha ez lenne, nem volna olyan
sok sértődöttség, akadékoskodás, ellenérzésből származo passzivi
tás éppen azok részéről, akik egy-egy egyházközség, templom lét
rejöttében hihetetlen áldozatokat vállaltak. vagyapostolkodáshan
és jótékonyságban emberfölötti eredményeket produkáltak, dc akik
nek "érdemeit nem veszik semmibe, sem". Még rosszabb az, amikor
az egyszer kivívott állást vagy irányító szerepet nem akarják el
hagyni még akkor sem, amikor már az élet tovahaladt mellettük,

Amíkor megingathatatlanul hiszünk korrektséqükben, amikor legbiztosabbak
vagyunk értesüléseinkben és ítéleteinkben. amikor a legnagyobb állozatok meg
hozatalát tudjuk napnál világosabban ténybizonyítékokkal igazolni - akár egy
házasközösséq, akár egy barátság keretein belül- ha nem jut komolyan eszünk-
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be egy józan kételkedés önmagunkkal szemben. kiskorúak vagyunk. Mert még
nem döbbentünk arra a megsemmisítő lehetőségre. hogy szélhatunk az angyalok
nyelvén. ismerhetünk minden titkot és tudományt. lehet hegyeket mozgató hi
tünk, egész vagyonunkat feláldozó jótékonyságunk, testünket felemésztő ön
meqtaqadásunk, valami még ezenfelül hiányozhat. Valami titokzatos dolog, amit
nem lehet foqaln.akkal kifejezni, mint az ismeretet vagy tudást; nem lehet
rnegszámolni és Iernérni, mint a vagyont; és nem lehet látni, mint a test fel
emésztödését: valami. aminek hiányától "semmi sem vagyok" és "semmi sem
használ nekem" (I. Kor. 13, 3).

Szent Pál néhányszor dicsekszik apostolságának teljesítményeivel ás egyé~

ni jámborságának cselekményeível Tll, Kor. 11~12. fej.), de érdemes utána néz
nl, hányszor és milyen formában nevezi ezt a dicsekvést "oktalansállnak" vaqy
..balqasáqnak", és nemcsak odavetőleqesen, hanem hanqsülyozottan is. "Ujra
mor.dorn: amit mondok, nem Isten szerínt mondom, hanem mintegy balgatagság
ban. a cselekvések ezen tárgyában". (II. Kor. ll, 16). És még ha "igazságot
mondanék" is (u. o. 12, 6) és ha "Isten tudja. hogy nem hazudom" (u. o.
11, 31), akkor "sem hasznos" dícsekední (u. o. 12, 1). És ezt mondja az.
akinek szavát, tanítását, önmagáról és másokról való' itéleteit isteni csodajelek
és kinyilatkoztatások tették hitelessé. Mit kell akkor egy magunkfajta ember
nek tartanunk a magunk jámborsáqáról, vallásosságáról és itéleteiröl?

G. A szavak igézete

A kiskorúsággal kapcsolatos szentpálí gondolatok között ez
is ott áll: "Nem beszédből áll az Isten országa, hanem erőből"
(1. Kor'. 4, 20). A beszédnek - akár mondjuk, akár halljuk, vagy
olvassuk - lelketformáló erejéről fölösleges is szót ejtenünk. Ah
hoz, hogy a nagy valóságokat meglássuk és bensőnkkel hozzájuk
férkőzzünk, a szó, a beszéd segít bennünket, még pedig nem az
akárhogvan elmondott, vagy leírt szó, hanem a tetszetős formájú
írús, vagy beszéd. Milyen döntő hatással tud lenni egy-egy jól
megírt lelki könyv és mennyi intuíciót tud .adni egy-egy elsodró
erejű ima. Ha valakinek jól megoldódott a nyelve és jól, szepen
tudja lelkes buzdítássá szőni a lelkében felmerülő gondolatokat,
azt akkor szinte elsodorja a térítés láza, hirdeti az igét; "állj elő
vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan, ints, kérj, feddj" - hallják
a parancsot, és teljesítik is ezt a részét, de a következő intést, hogy
tudniillik mindez "minden türelemmel és tudománnyal" (II. Tim.
4, 2) történjék, akkor mintha nem is hallották volna.

A hiba ezen a téren ott kezdödík, amikor a szavak fontosabbak lesznek,
mint a tartalmak, és elmaradnak a tettek. Szerit Ferenc realizmusa igy foqal
mazta ezt meg: Quanto fa. tanto sa! (Amennyit cselekszel, annyit, tudsz),
Prohászka vezérqondolata is ez volt: Előbb élni a kereszténységet. azután hir
detni. Egyes korok nagy keresztényei mindíg ellene voltak a "szó-keresztény~

ségnek", .
Az meg egyenesen bámulatos, hogy Szent Pal mennyire tudatában van an

nak, hogy "nem az emberi bölcseség meggyőző szavaiból:' áll igehirdetése (I.
Kor. 2, 3) és ha rászánja magát, hogy valamilyen igazság megvilágítására a
mindennapí életből vegyen hasonlatot, akkor mindig közbeveti a kissé bocsa
natkérésnek. de nundenképen leértékelésnek szánt "emberi módon'l-t: és hogy
erre csak azért van 'szükséq. mert még testiek. tehát kiskorúak vagyunk". Em-
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beli módon fejezem ki magamat testetek gyarlósága rniatt" (Róm. 6, 19.) Es
valóban, mennyí csalödáson, hányattatáson ken átesnünk, amig a szavak ká
bulataból felébredünk és amíg a Szeritírásnak eqyszerü szavaiban rejlő valóság
lesz életünk eleme. EI kell jönnie az időnek, amikor imáinkban, másokkal való
érlntkczéseínkben és keresztény közösségi életünkben levetkezzük a szavak va
rázsát és leeqyszerüsödünk. "Nehogy míg másokat tanítok, magam valamikép
elvetesre méltó legyek" (I. Kor. 9, 27).

7. Az egyéni vallásosság igézete

Fontos, vallási életünknek egyéni szint adni; az elveket, aJZ
életformákat és tipusokat az egyéni érzés, gondolat és cselekvés
meleg életlendületével át-meg-átjáratni. Tekintve, hogy - mint
Pauler Akos mondlia - "a konkrét ember mindig végleteken jár",
azért az egvéni vallásos élet sosem fogja a vallásosság egyete
mes szellemiség-ét rnutatni, legfeljebb csak törekvéseiben. Éppen
ezért az egyik hívő vallásossága sok olyan vonást fog felmutat
ni, ami a másiknál kiemelten nincs meg, sőt még a tudat köréig
sem jut. Az egyik például kifelé irányuló tipus, a másik befelé,
egyik közösségi, másik magábazárt, stb. Ezek adottság-ok. A hiba
megint ott kezdődik, amikor szeuteaitjük az egyéni formákat és
kizárólagosságot akarunk adni annak, aminek nem jár kizáróla
Il.'osság. Ebből származnak éppen a buzgóbbak körében jelentkező
"féltékenység és pártoskodás" (L Kor. 3, 3) jelenségei. A megértés
hiánya nem okvetlenül ered önzésből (min t a Iegtöbhször- mond
ják), forrása sokszor, amit a skolasztika így fejezett ki: indivi
duum ineffabile, az egyéniség kifejezhetetlen. És ha már az, egyéni
cselekvések és állásfoglalások forrása is kimondhatatlan, akkor a
belőle származó cselekmények is azok. Kinek milyen valláscssági
forma miért tetszik, ezt nagyon nehéz szavakba foglalni. És ezen
.a ponton találkozunk a nyelvek adományával, mely bár elragad
tatásszerű titkos imamódnak látszik, általános jellemzője az, hogy
"öumagának szeréz épülést" (L Kor. 14, 4). Az ilyen "önmagának
szúljon és Istennek" (L Kor. 14, 28) és ha nem tudja magát meg
értetni és ezáltal elfogadtatni,akkor "hallgasson az Egyházban"
(u. o.). Még azokban a dolgokban is, amelyek "Isten egyházának
szereznek épülést" (U. o. 4), megszívlelendő Szent Pál szava: "A
prófétalelkek alávetik magukat a prófétáknak. Mert Isten nem a
zürzavarnak Istene, hanem a békességé" (L Kor. 14, 32).

Nem kevés lelki érettség kell ahhoz, hogy a különböző vallá
sosság'i tipusokból eredő kűlönbözőségeket, melyek komoly szaka
dásokat tudnak előidézni egy család vagy egy plébánia, közösségi
keretein belül is, olyan emelkedetten tudjuk megoldani, mint ahogy
Szent Pál tette. "Azt szeretném, hogy mindnvájan olyanok legye
tek, mint én magam, de kinek-kinek saját ajándéka van Istentől,
éspedig az egyiknek így, a másiknak meg amúgy (I. Kor. 7, 7).
':f~pp ezért a helyes álláspont: "Csak ki ki járjon úgy, amint az
Cr megadta neki" (u.o. 17). Aki ezt nem érti meg, az, "az értelem
dolgában még gyermek" (I. Kor. 14, 20).

Folvtathatnók a Szentírás alapján a kiskorúság tüneteinek fel
sorolását (A Galatákhoz és a Kolosszeiekhez írt levél mélyebb
gyökerekre mutat), Kötözködásnek és kákán is csomókeresésnek
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tűnhetik fel nem egy olvasónk előtt ez az értekezés, hiszen abban
keressük a hibát, ami jó. Hiszen minden igézetre első szavunk 
rnínt ahogy az valóban is áll - a jóság: megállapítása volt. "Ilyen
formában tehát az lett halálom, ami jó' Épen nem. Hanem a bűn..
hogy bűnnek mutatkozzék, halálomat okozta olyasmivel, ami jó."
<Róm. 7, 13). A tragikumnak az, hogy oly hamar elfelejtjük az
eredeti bűn hatásait; pedig ez az értelmi elhomályosodás és az
akarat rosszrahajlása életünk végéig megmarad s nem szűnik
meg egy megtérésse], vagy az istenes életre való elszántsággal.
Igy tehát szempontjait belevetíti oda is, ahol a legkevésbbé sejt
jük. Éppen ezért a megférést halálunkig folytatni kell. És mert
nem foly tatjuk, azért maradnak rajtunk időn túl is a gyermek
ség formái.

Az Egyház gyakorlati élete - mond.iák sokan - kedvezni
látszik a kiskorúság tüneteinek. Ez igaz, de korántsem azért, mint
ha kiskorúságban akarná tartani tagjait vagy tetszenék neki kis
korúságunk, hanem a szellem és a szeretet okából. Ezt nem tudja,
megérteni sok botránkozó, aki magát nagykorúnak hiszi. Az, Eg-y
ház kétezeréves pedagógiája azon alapszik, hogyalegegyszerűbb
falusi anyóka is egyéniség és a benne élő vallásosság is egyéni
jellegű legyen, éppen ezért formákat rákénvszeríteni nem akar
senkire. A minimumot megköveteli "mindenkitől (tartózkodást a
bűntől, vasárnapi misét, évi gyónást, áldozást), ezentúl azonban
a legtágabb teret engedi mindenkinek a hitszabály keretein belül.
De a szellemi szemlélet fölött a szerétet szempontjai még döntőb

bek, Éppen az Egyház nem tagadhatja meg Szent Pál utasítását:
"Karoljátok fe,l szerétettel azt, aki gyönge (kiskoru) a hitben"
(Róm. 14, 1). És a test analógiájára mondja az Egyházról: "Ame
lyeket a test kevésbbé nemes tagjainak tartunk, azokat nagyobb
tisztességgel (gondoskodással) vesszük körül" (T. Kor. 12, 23). Ez
a nagyobb gondoskodás a lelkek sérelrnének elkerülésében áll. Mert
"nem mindenkinek van ismerete ... és lelkiismeretük, mivel gyön
ge, beszennyeződik" (I. Kor. 8, 7). A fejle,ttebb keresztény életszem
lélet birtokiói felé szél tehát az intés: "Vigyázzatok, hogy ez a ti
szabadságotok ne legyen valamiképp a gyengék botránkozására"
rr, Kor. 8, 9).

349


