
TUDÁS ÉS MAGATARTÁS
Evelyn Waugh »Búcsú a kas

tétutol» című regényének egyik
jelenetéből kiderül, hogy kxüo
iiku» angol arisztokraták mi
lyen keveset tudnak vallásunk
tanításáhól. Első pillanatra szin
femeghökkentőnek érzi az em
ber. Pedig ez a tudatlanság
majdnem általános tünet a vi
lágiak körében. A korszet-ű val
lásos ssocioaráiiák; a latin
Amerikáról szóló útleírások ha
sonló tényeket rögzítenek. És ha
körültekintünk aJ magunk háza
táján, többé-kevésbbé mag'un1d is
ilyenféle megállapításokat tehe
tünk. De voltaképpen még erre
sincs szükség'. Elegendő, ha va
lameluik csendes' órán a júliusi
éj csillagai alatt önmagunkat
vizsgáztat juk a hit tanításaiból
s hamarosan rádöbbenünk arra,
milyen kevés az, amit vallásunk
ról és katolikus hitünkről tu
dunk. Vajjon mi lehet ennele az
oka? A hitbeli tudás nehézsége,
terjedelmének nagysága, a hit
tanítók etéoteteneéoe vagy a
laikusok szellemi renyhesége?
Korunk közömbössége felelős-e
érte vagy talátYIJ így volt ez a
muU századokban is? Egyhá
zunhj történetének T,a,pjairól ki
derül, hogy lényegében nem
jobb, néha pedig egyenesen rose
szabb voU a helyzet különböző
történeti korokban is. Térben és
időben általános jelenségről van
tehát szó.

Hogy lehetséges, hogy ilyen
kevés tudás korszakokat formál,ti
ki és népek gondolkodását ala
kította' át? Izgató titok ez az
értelem számára, különiisen, ha
túlságosan bízik a saját hatal
mában.

Csak hívő keresztény értheti
meg, hogy az Evangéliu..rn vi
dám tudománya s a belőle fa-

kadó hitrendszer minden tétele
és következtetése összefügg egy'
mással Jézus Krisztus személyi
ségében. Mindnyájan, akik a
keresztségben Jézus tulajdonává
lettünk, rajta keresztül átélhet
jük és: élhetjük az egész keresz
tény tanítást. Nélküle viszovnt
minden tudásunk erről a hit
ről elemeire hullanék széjjel. Én
vagyok az' út, az igazság és az
élet - mondotta isteni Meste
rünk, .aki nem a tudós' farize
usokhoz, nem az önművelés le
hetőségeivel mega:jándékozott
gazdagokhoz fordult elsősorban,

hanem a tudatlanokhoz és a sze
gényekhez, az elesettekhez és a
betegekhez, a bűnösökhöz és a
uémoeokho»: Nem is azt mon
drJitfa: Tanuljátok meg mi a
mennyeknek ország'a:, havnem
egyszerű szóval kijelentette: az
I sten. országu tibennetek va
gyon. És amikor Jézushoz já
rultaik, tanítvlÍm.Jjai és megkér
dezték tőle, ki nagyobb a mena
nyek országában, Jézus magá
hoz hívott egy gyermeket, kö
zéjük állította és így szólt: »Bi
zono) mondom: nektek, ha meg
nem váUoztok és nem lesztek,
m,int OJ kisdedek, vnem, mentek
be a mennyek orseumba» (Máté
18, 3).

Krisztus, tanítása olyan iste
nien egyszerű! Megérti a gyer
meki értelem is, de tanácsait a
hitbeftl legk:iműveltebb férfiak

.is alig tudják megtartani. H a
valamikor megtó'rtén.t minden
érték áiértékelése, akkor Krisz
tus volt az, aki új értelmet
adott az emberi létnek, értelem
nek és cselekvésnek. Nem azt
hirdette, hogya sokat tudók
mennek: be a mennyek o'1'szágá;
ba, hanem, akik olyanok lesz
nek, mint a kisdedek, olyan alá-
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zatosak, egyszerűek és tiszta
seioűek. Es az Egyház életének
történetében számtalan esetQen
fordult már elő, hogy a hit lé
nyegét Krisetus sze m éiuén. át
tamulailan; együgyü és oiasatos
lelkek méiueoben, i[J.azabbul fog
ták fel, mint a tanult, de gőgös
koporcuák; Mindez csaknem bot
rányosnak tűnik fel az értelem
előtt. PBdig szo sincs az érielem
é~ tudás jogainak me.qtagadásáJ
ról. Hiszen már Pál apostol vi
lágosanmegfogalma.zta: »ő ma
ga meglett ném.elyeket aposto~

loknaik, némely'eket pedig pró
fétáknak, másokat; meg evange
listáknak, masokot pedig páb'Z
toroknak és tanitóknak, hogy
alkalmassá tegye a szenieke! a
szolgálal munkájára Krisztus
testének kiépítése oéaett« (E].
4, 11, 12). De semmiféle tudás,
semmiféle hitismeret sem ele
gendő önmagában s aeért mon
dotio: Jézus: »Hogyha nem fog
ja felülmúlni a ti igazságtok az
írástudókét és [arieeusokéi, be
nem meniek: a mennyek orszá
gába« (Máté 5, 20). Mert az em
ber értelme önmagában tehetet
imül álla hU lényegbevágó tit
kai és tunításai előtt. Csillogó
elméjű hit:tudósok ismerhetik a
vallás számtalan vonatkozását,
tudhatják a, hiJttételek rendsee
rét és twníthatják az istenség
ről szóló tanításokat - az Isten
számukra is felfoghatatlan ma
rad. Hittudós és egyszerű hívő
- egyaránt porba hull felfog
hatatlansúga' ,előtt. A végtelen
I sten felől nézve nem nagy a
különbség azegyügyü hívő és.
a bölcs I eten-ismerete között.
Talán ezért is lehet az Egyház
olyan nagylelkű, ha híveinek
hitbeli ismereteiről vagy tudaJt:
lanságáról van szó.

Ha az Egyház pusztán a hVi-
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béli tudás,. a va:llás ismerete ré
vén próbálta volna elterjeszteni
Krisztus ig'azságát, nem terjesz
kedhetett volna ki a föld hatá
ráig. Hiszen aligha akad olyan
keresztény, aki a hit és vaUás
minden. kérdését e.qyaránt ismer
né, még kevésbbé olyan, aki a
tanításokat át tudná fogni tel
jes terjedelmükben. Voltak kor
szakok, amikor még papok is
alig t,udtakírni és olvasni 
mit tudhattak akkor a hívek? !
Azt kellene gondolnunk, hogy
ezekben. az időkben megszakadt
a kereszténység folyama. De er
ről szó sincs! Nemcsak azért,
meri a, hit az Egylláz eauséoé
ben élt tovább, hanem azért sem,
mert. Jéeus személyiségének su
gárzása a betűkön innen és (T.

betűkön túl átha.tja kegyelmé
vel a feléje sóvárgó leIkeke"t. A
hit ismeretének csekély és ho
mályos volta ellenére a keresz
ténység hatni tudott s ma is
haJt. Az értelem szemiioeaén: át
mindez szuüe hihetetlennek t~űn
hetik, á'm) de »ami lehetetlen az
embereknél, az lehetséges az I s
tennél (Luk. 18, 27).

Mert keresztényséu - ebben
a vonatkozásban - nem tudás
a hitről, nem is hitből fakadó
tudás, hanem hitből fakadó 
élet. Jézus Krisztus evangéli
umát forgatva, nem aZ üt·i meg
fülünket, hogy »tudjátok meu«
vagy »tonutiátole mea« ezt vagy
amazt, hanem hogy »le.qyetek«
ilyenek vagy 'olyanok. Jézus ta
nításának legmélyén egy sajá
tos magatartásra való felszólí
tás rejlik. N em gnozis az, ha
nem élet. És ez a keresztény élet,
ennek folytonossá,qa, a keresz
tény tanúságtételek ezrei és tíz
ezrei tartották fenn és tartják
fenn a kereszténységet ma is. ~

Szigeti Endre


