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A lourdesi centenáriummal kap
csolatban, amelyről nálunk is sű

rűn emlékeznek az idén, hasznos
nak gondoltam, ha megísmeriük
Henri Holstein tanulmányát, ame
lyet az l!;tudes tett közzé. Holstein
tudvalevően a strasbourgí egyetem
hittudományi karának professzora
s így bizonyára érdekelni fog mín
ket, hogy miként látja és milyen
szempontból értékeli Ő, aki maga
is francia, ennek a világhírű kegy
helynek szerepét vallásos életünk
ben.

Lourdes - állapítja meg beveze
tőben Holstein - vonzza a katóli
kus híveket és semmi jele annak,
hogy ezt a képességét az elmúlt
száz év valamivel is csökkentette
volna. Semmi sem ártott az "intéz.
rnényes őrületnek": sem az a meg
gondolatlanság, amellyel járműre

rakják a súlyos, sokszor már hal
dokló betegeket, összezsufo1ják őket

egy kicsiny városban, kockáztatva
a leggonoszabb járványokat, s be
lemerítik őket a jéghideg vízbe,
sem az a könnyűség, amellyel az
ilyen látványos zarándoklatok kí
váncsiskodássá és egyszerű kirán
dulássá válhatnak, sem a szállo
dások boltosok és utcai árusok üz
letesk~ése, sem a folyton cseré
lődő tömegek közönségessége. Min~
den együtt van Lourdesban, ami
csak alkalmas arra, hogy lealacso
nyítsa a helyet és látogatását. Gyil
kos erők működnek itt, amelyeknek
már régen át kellett volna alakí
tantok a pyreneusi várcskát merő

kuriózumok vagy téli sportok folkl<;
rísztíkus központjává. Ha tehát
Lourdes mégis meg tudott maradni
- R. Schwob szép kifejezését idéz
ve - "az ima fővárosának", nem
ezt kell-e már magában is nagy és
meglepő csodának tekintenünk?
Mert Lourdes változatlanul isko
lája a Szent Szűz dícséretének, a bi
zakodásnak és az önmegtagadás
nak, s vendégei végtelen sorokban

tisztulnak meg a középszerűségtől,

amit magukkal hoznak.
Mi most már Lourdes jelentősé

ge az egyházban ? - veti fel a kér
dést Holstein. Beszélnek Lourdes,
La Salette, -Fatima "kinyilatkozta
tásairól". A szó azonban nem sze
renesés. csak zavart okozhat. Nyo
mában ugyanis azt képzel:hetnők,

hogy azok a misztikus észlelések,
amelyeket kényelem kedvéért a
"jelenések" név alá foglalunk, mint
egy pótlékul szelgálnak a hivatalos
kinyilatkoztatáslhoz, amelyet az
egyiház őriz. Holott az igazság az,
hogy a kinyilatkoztatás, amely Is
tennek hiteles igéje, beteljesedett
Krisztussal és lezárult az utolsó
apostolnak, az Úr Jézus utolsó ta
nújának halálával. Ehhez a kinyi
latkoztatáshoz tehát, amelyet a
Szentírásban találunk, senki sem
mit sem adhat hozzá, Az egyház
sem növelheti vagy gazdagíthatja
azt. "Ha a Szeritlélek - szögezí le
a vatikáni zsinat - megígértetett
Péternek és utódainak, nem azért,
hogy bármiféle új tant tárjon fel
nekik, hanem hogy ezek megőriz

zék és híven tanítsák az apostolok
által átadott kinyilatkoztatást, ame
lyet hitletéteménynek hívunik." Ne
várjunk tehát az égtől új üzene
tet. Minden megmondatott nekünk
Krisztusban s mindent közöl velünk
az egyház. Ezen túlmenően nincsen
más, csak ilLúzió - hangoztatja Ke
resztes' Szent János, aki különösen
bizalmatlan volt a látomások, bel
ső hangok és "magáIlJkinyHatkoz
tatások" iránt. "Nem szükséges 
úgymond -, hogy Isten tovább be
széljen, mert miután befejezte az
egész hit elmondasát Krisztusban,
nincs több hit, amit ki kellene nyi
latkoztatní, s nem is lesz több so
ha. S ha báI"iki azt akarná, hogy
valamit még kapjon hozzá termé
szetfölötti úton, annyi lenne, mint
mulasztással vádolni Istent, ami
ért nem adta volna meg Fiában
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rníndazt, ami szükséges nekünk."
A Szűzanya is, amikor Lourdesban
megnevezi magát Bernadettenak:
"Én vagyok a Szeplőtelen Fogan
tatás", csupán azt ismétli meg,
amit négy évvel előtte IX. Pius
dogmaként meghatározott. Ezt a
dogmát egyébként jól ismerte Ber
nadette, mert hiszen édesanyja az
esti imában míndíg elmondatta
gyermekeivel: ,,0 Mária, bűn nél
kül fogantatott, könyörögj éret
tünk."

Közbevethetné valaki, hogy a
Mária-jelenések még így is alig
hanem útmutatásokat adnak ne
künk a konkrét állapotok között s
új irányba kívánják terelni szellemi
magatartásunkat. Holstein szerint
azonban az ilyen vélekedés is téve
désekre vezethet. Míndenekelőtt

ugyanis szem előtt kell tartanunk,
hogy az egyház semmiképpen sem
követeli meg tőlünk, hogy higgyünk
az ilyen jelenések valóságában. Az
egyház csupán megengedi, hogy
imádkozás céljából elzarándokol
junk egyes helyekre, amelyeket a
Szerit Szűz valamiféle megnyilat
kozása megazentelt. Másodszor pe
dig legyünk tisztában azzal, hogy
a jelenésekkel kapcsolatos üzene
tekben nincs és nem is lehet sem
mi újdonság. Minden ilyen üzenet
egész egyszeruen a jól ismert evan
géliumi üzenet.

Mit kér a Szüzanya Bernadette
útján? Imát, a bűnök mogbánását,
vezeklő bizalmat s mindenekelőtt
hitet. Mária - nevelő módon 
határozott magatartásokra utasítot
ta Bernadettet. Az írnáéra. kereszt
vetés, ami meghökkenti a nézőket,

rózsafűzér recitálása, amit a sze
mek pergetésével maga is kisér. A
vezeklésére. megcsókolni a földet,
letérdelní, megízlelni az iszapos vi
zet. A reményére és a természet
fölötti örömére, amik visszatükröz
nek a gyermeki arc elváltozásain.

Hogy segitse hitünket, a rníénkét,
akik nem láttuk elragadtatásában
Bernadettet, a Szent Szűz egy jelet
-hagyott: a forrás vizét. Ez a jel -
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mutat rá Holstein - összhangban
van a leghitelesebb, mondhatni, a
legbanálisabb szeritírást hagyo
mánnyal. Jele az "élő víznek", ame
lyet Jézus meghirdet a szamáriai
asszonynak s megígér mindazok
nak, akik szomjazní fognak. Jele az
áldozati állatok megmosására szol
gáló jeruzsálemi medencének,
amelynek másában most a szegény
betegek keresik reménykedőn gyó
gyulásukat. A lourdesi csodák jel
zik az üdvösség új rendjének meg
váltó hatalmát, amikor a bűnök

elengedést nyernek és az általuk
mart sebeket meggyógyítja az Úr
Jézus erénye. Miként R. Laurentin
írja "Lourdes értelme" című, 1955
ben kiadott könyvében: "Az evan
gélium csodái annak a gyógyító és
átalakító hatalomnak jelei, amellyel
Jézus a bűntől megrontott termé
szet fölött rendelkezik. A lourdesi
csodák hasonlóképpen jelziJk, hogy az
isteni kegyelem megtartotta ugyan
azt a hatalmát arra, hogy kiemelje
a lelket és a testet a bűnből és a
büntetésből. Az evangélium csodá
inak az volt a céljuk, hogy előké

szítsék a szentségeket. A lourdesi
csodák oda vezetnek minket a
szentségekhez: a keresztséghez,
amelynek külső [elét idézik, a bűn

bánathoz és az Oltáriszentséghez."
Ezeknek a csodáknak - folytatja
Holstein - csak akkor van meg a
teljes értelmük, ha szentségí, pon
tosaibban eucharisztikus összefüg
gésükben tekintjük őket. (Nem vé
letlen, hogy a legtöbb gyógyulást
éppen a szentséges körmenetekkel
kapcsolatban jegyezték fel.) Krisz
tus Testének, amely a Szent Szűz

től született, megmentő és átala
kító hatalmát domborítják ki, hoz
zá valóban látványos módon, hogy
magukra vonják a kortársak szó
rakozott tekintetét.

Mária megjelenéseinek egyetlen
célja, ha szabad használnunk ezt a
kifejezést, hogy felszftsák hitünket
és igazabbá tegyék imánkat. Je
lek a meggyöngült hit számára II

arra serkentenek minket, hogy hall-



gassuk meg az Úr szavait. "Lourdes
üzenetet - írta a legutóbb Lauren
tm - a legegyszerűbben ekként fo
galmazhatjuk meg: a bűntelen Szűz

segítségére jön a bűnösöknek. Há
rom eszközt ajánl: az élő víz for
rását, az imát és a bűnbánatot. Ba
nális ez a program, semmi új sincs
benne. Mária azonban nem is akar
semmi olyasmire tanítani, amit
már eddig is ne tudtunk volna.
Csupán felszólít, hogy elevenedjünk
meg." Amit Bernadette látott 
folytatja Holstein -,az is csak
azért jutott tudomásunkra, hogy
fokozza hitünket az ima és a bűn

bánat hatásosságában. Modem szó
val élve, Bernadette: tanú, s rnint
'tanú, a Szerit Szűz üzenetvivöle.
Miként azonban az evangéliumban,
Lourdesban sem közvetít számunk
ra Mária semmiféle kinyilatkozta
tást. Szerepe, hogy figyelmessé te
gyen bennünket Fiára, aki a ki
nyilatkoztatás.

Mária Lourdesban is, akárcsak
földi életében, a hitre nevel mín
ket. Arra tanit, hogy amit ő hitt,
azt higgyük mi is. Az evangélium
úgy mutatja őt nekünk, mint aki
szorgosan forgatja elméjében Krisz
tus titkát. Mária a csendben nap
ról-napra vtlágosabban értette meg
a megtestesült Ige megnyilatkozá
sait és amit szemei láttak és kezei
érintettek az élet Igéjéből. mind
jobban behatolt annak kifejezhe
tetlen mélységeioe. Ismerte Ot, mint
fiát, szerette. mint Istenét. A te
remtmény, a jegyes és az anya
végtelenü! tiszta szerétetében lett
vele eggyé. Hallgatása az anya cso
dálata, a mísztíkus lélek szemlélő

dése, az egész bűnös emberiség kö
nyörgése és az egyház ujjongó
himnusza, azé az egyházé, amely
nek hálaadása Szent Irén szavai
szerint a "MagnificatU-ban jut ki
fejezésre.

A hallgatásnak ebben az iskolá
jában növekedett, formálódott Ber
nadette is. Mit mondhatote volna
az indiszkrét kérdezősködőknek?
Hogyan értesse meg velük Mária

hallgatásának tartalmasságát, ame
lyet épp oly kevéssé fejezhetett ki,
mint Mária leírhatatlan szépségét ?
Mert Mária nagyon keveset beszélt:
néhány szót csupán. De ez a né
hány szó elegendő volt Bernadette
nek, hogy a szendség fokára emel
kedjék. Számunkra is elegendőnek

kell lennie ahhoz, hogy elmélyít
se bennünk a hitet, Krisztus miszté
riumát.

Nem ok nélkül való, hogy Lour
des, a Mária-város, az Oltáriszent
ség városa. "A kegyelet Isten Any
ja irárit - jelentette ki Szenr
X. Pius 1914 július 12~én - figye
lemrernéltó és izzó kegyeletet Virá
goztat ki ott a mi Urunk, Jézus
Krisztus iránt." XII. Pius idézi eze
ket a szavaikat a centenárium al
kalmából kibocsátott körlevelében
és hozzáfűzi: "Lehetett-e másként?
Máriában minden a Fia, az egyet
len Megváíltó felé visz, akinek ér
demeit előrelátva, szeplőtelen volt
és malaszttal teljes. Máriában min
den az imádandó Szentháromság
dicséretére ösztönöz rnínket, és bol
dog volt Bernadette, aki, amikor
rózsafüzérét pergette a Barlang
előtt, a Szent Szűz ajkáról és te
kintetéből tanulta meg, hogy di
csőítse az Atyát, a Fiút és a Szent
lelket." A lourdesi üzenet, amelyet
egy gyermek továbbított hozzánk,
száz év múltán sem vesztette idő

szerűségét. Amit a Szerit Szűz kér
- mondja a pápa -, nem új dolog,
de elengedhetetlen: "Együttérezve
nyomorúságunkkal. de világosan
látva igazi szülkségletünket, a Szep
lőtelen Szűz az emberekhez for
dult, hogy rávegye őket a vallási
megtérés lényeges és szígorú lépé
seire."

Holstein szerínt a zarándoklat is
abból merjti legnagyobb értékét.
hogy bűnösök végzik a bűnösökért,

a bűnnek abban a távlatában,
amelyibe a gyógyulásért könyörgő

betegek is beletartoznak. Holstein
ismert egy idős papot, aki mínden
évben elkísérte Lourdesba az egy
házrnegyéjének zarándokait. Mind-
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annyiszor azonban alig érfkezett
meg Lourdesba, beült egy gyónta
tószékbe s nem is jött ki belőle ad
dig, amíg a pályaudvarra nem kel
lett sietnie, hogy elérje a visszafelé
induló vonatot. "En vagyok az iga
zi csodák tanuja" - mondta ez a
pap Holsteinnak. S valóban - fű

zi hozzá Holstein -, mi más a lour
desi ima, mínt bűnösök bűnbánó

és bizaikodó imája, akik tudatára
ébredve szánalmas szolídarításuk
nak, közbenjárnak önmagukért és
testvéreikért? Ebben kell keresni
Lourdes értelmét s ezért vonzza
oda a tömegeket a Szűzanya,

Arnikor P. Cros először utazott
Lourdesba, 1864 husvét hetében,
Bernadette már kórházban volt.
Mímt minden látogató, Cros is be
szélni kívánt vele s ki is eszközöl
te, hogy néhány percet töítnessen
nála. A fiatal leány alig fogott bele
sztereotip mondókájába, Cros fél
beszakította: "De végül is, mi az,
amit a Szerit Szűz akar tőlürnk ?"
Bernadette nyomban ráfelelt: "Azt
akarja, hogy építsenek egy kápol
nát és imádkozzanak a bűnösökért."

*
A hitről és a hit elevenségéről

annál szükségesebb írnunk és be
szélnünk, mert sok kereszténynek
csupán látszawallása van napja
inkban. Ekként vélekedik Jean
Daniélou, a jól ismert neves te
ológus akinek tanulmányát szrntén
az Ét~desben olvassuk. Ez a lát
szatvallás egy csomó szokásból, a
vasárnapi misehal1gatá.~bóll, a pén
teki hústilalom megtartásából. a
husvéti kötelesség teljesítésébőlte
vődik össze s lényegében családi
hagyományokra, társadalmi alkal
mazkodásra és érzelmi ragaszko
dásra épül. Ami az evangélium kö
veteléseit illeti, azok szóba sem ke
rülnek. Példának hozza fel Dani
élou azt a "derék" embert, aki hus
vét közeledtével meggyónta. hogy
egyszer-kétszer elmulasztotta a
szentrnisét, húst is evett egyik-má
sik pénteken, amikor azonban a
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pap megkérdezte: "De nem vétett-e
olykor a szeretet ellen"? - kissé
megütközve felelte: "Atyám, kine!k
néz ön engem?" Nyilvánvaló 
jelenti ki Daniélou -, hogy az
ilyen kereszténység nem tudna
hosszabb időre megbirkózni a rno
denn világ szociológiaí megrázkód
tatásaival. Az ilyen vaílásosság zárt
környezetet tételez fel, amely nyo
mást bir gyakorolni az egyénre.

Érthető, hogy ezt a keresztény
séget ma sokan ostorozzák. S bi
zonyos, hogy önmagában helyesnek
és üdvösnek is kell tekintenünk az
elfordulást minden olyan keresz
ténységtől, amely az evangéliumi
szellemiség meggyőződéses képvi
selése nélkül tisztán a külső gya
korlatra szorítkozik. Nagy hiba
lenne azonban, ha ugyanakkor nem
fígyelrneztetnők eltévelyedésriikre
azokat is, akik az ellentétes véglet
be esve jófomnán semmi értéket
sem tulajdonítanak ennek a gya
korlatnak és szinte már tagadják
a hit külső kifejezésének szüksé
gét. Mí több, némelyek már odáig
mennek, hogy egyáltalán kétségbe
vonják a kultusz és a szeatségek
fontosságát s legszívesebben a test
vériség és az emberszeretet erköl
csévé zsugorítanák össze a keresz
ténységet. Világos ugyanis, hogy
ezek a üúlzók már nem egyedül a
formalista gyakorlatot kárboztat
ják, hanem a kereszténység egész
látható, szentségi, kultrkus megje
lenését teszlk kérdésessé.

Hogy rnennyire ajánlatos foglal
kozni míndkét problémával, annak
érzékeltetésére felhoz Daniélou egy
levelet, amelyet egyik televíziós elő

adásával kaocsolatban egy fiatal le
ánytól kapott. A leány, aki mint :
.Jceresztény egyetemi hallgatónő"

írta alá a levelet, választ kért a
következőkre: "Gondolja el, hogy
olyasvalakinek, aki nem hisz, de
feddhetetlen életet él és magát nem
kímélve dolgozik embertársaiért és
a társadalmi viszonyok megjavítá
sáért, annak kevesebb kilátása van
az üdvözűlésre, mint egy megke-



resztelt valakinek, aki eleget tesz
ugyan a keresztény hívő elemi kö
telességeinek, így a vasárnapi mi
sehállgatásnak is, egyébként azon
ban önző és semmiben sem jobb az
átlagosnál? . .. Részemről meg va
gyok győződve, hogy Isten, aiki
míndannyíumknak egyiképpen atyja,
legalább annyi-ra juttat helyet pa
radicsomában aI1lI18lk, aki tudta nél
kül alapjában a kereszténységet
éli, mint a jáJmboflkodó és önző ke
reszténynek."

Haggyuk most figyelmen kívül
azt a mítológíát, amely szerínt a
vallást gyakorló keresztény ember
nagy általánosságban önző és ta
szító - mondja Daniélou. Annál is
inkább, mert hiszen míndenkor és
mindenütt találkozunk a mélységes
.szeretetnek, a megbocsátó lelkület
nek és az önfeledt odaadásnak
olyan megnyilatkozásaival, amelyek
egyenesen az evangélium gyümöl
csei s amelyek nem is képzelhetők

el másként, csalk úgy, hogy Isten
kegyelme kitágítja az emberi szív
szűkösségét és Krísztus szereteté
nek méreteire emeli fel. Ami azon
ban rendkívül jellegzetes az idé
zett Ievélszövegben, az a feltéte
lezés, hogy csupán az emberi test
vériség szelleme kereszténnyé és
Istengyermekévé tehet rnsnket még
akkor is, ha nem hiszünk Istenben,
Tökélletesen igaz, hogy a fe1ebarátí
szeretet a próbaköve a valódi Is
ten-szeretetnek. Szent Agoston
gyakran ismétli meg ezt. De az is
igaz, hogy a felebarát szeretése
semmiképpen sem ment fel ben
nünket Isten szeretése alól. Ainnál
kevésbé, mert a két 'parancs közűl

kétségkívül Isten szeretete az első.

A kereszténység mindenekelőttval
lás és csak azután erkölcs. Az a fel
fogás, hogy az ember keresztény
lehet anélkül, hogy előbb vallásos
lenne, ferde terméke a modern
szellemnek s mint egyik módja a
kereszténység Iaícízálásának, a lé
nyegétől fosztja meg a keresztény
séget.

Bárhogy fontolgassuk ugyanis, a

kereszténység lényege annak elis
merésében ragadható meg, hogy az
ember a függés viszonyában van
Istennel. Minden olyan magatartás,
amely az embert teszi meg a mín
denség legfő\)b értékévé, alapvető

en ellentétes a kereszténységgel, Az
tehát, hogy másokkal törődünk,

még nem elégséges ahhoz, hogy ke
reszténynek v~hassuk magunkat.
Mi teljességgel tisztában vagyunk
azzal, hogy a nemkeresztény, sőt a
tudatosan keresztényellenes altru
izmus is az erkölcsi nemesség ma
gas fokát érheti el. A modem em
bernek egyébként is törekvése 
szeríntünk kísértése -, hogy 
mint Claudel írta - megmutassa:
nincs szüksége Istenre ahhoz, hogy
a jót cselekedje. Am bármennyi jót
műveljen is, mi azt az embert, aki
nem hisz, semmiJkép~ sem tekint
hetjük kereszténynek

S itt lép elénk a va1lásgyalkorlat
jel-entősége, még elemi formáiban
is. Bizonyítja ugyanis, hogy bármi
féle gyöngeségele kísérjék az em
ber életét, nem szakított Istennel:
megvan benne az akarat, hogy fenn
tartsa vele a kapcsolatot. Kezdet
leges fokon ez a gyakorlat még
nem különlegesen keresztény ma
gatartás, hanem általános emberi
vonás. Az emlber míndig hajlott
arra, hogy az élet döntő mozzana
taít kíemelje a köznapi:nak, a "pro
fánnak" köréből. Házassá~kötés,

születés és halál: olyan események,
amelyek a titokzatosnak érzését és
a szakráűísnak igényét keltik. Le
het, hogy valaki ilyenkor csalk
azért kívánja meg a keresztény
szertartásokat, mert ezek az ő ér
zü1etének leginkább megfelelő kül
sóségek. Mindig megesihetiJk azon
ban, hogy hatásukra olyan vés nyí
lik a lélekben, amelyen hozzáfér
kőzik a teremtő és megváltó Sze
rétet sugara. "Nem fogom tehát dí
csémi soha azt a keresztényi, aki
nek kereszténysége egy-két ilyen
vallásos cselekedetben merül ki 
írja Daniélou -, de követ sem do
bok reá, Tisztelem benne a IDé-
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esest, amely még füstölög, és a nád
száít, amely még magasba emelked
hetik ... Megértem az érzést, amely
tollat adott a fiatal diáklány kezé
be. Okkal szenvedhet amiatt, hogy
a keresztények gyakran oly kevéssé
keresztények az életükben. Abban
is igaza van, hogy a jóhiszemű hi
tetlen embert tudtán kívül is Isten
keresése vezetheti, amikor odaadó
an szolgálja embertársait. Végtére
is mi nem ismerjük a szív titkait.
És Szent J ános szavai szerint, ame
lyeket Mauriac idézett Colette-nek:
Isten nagyobb, mint a mi szívünk.
A hit azonban változatlanul a ke
reszténység lényegi kelléke."

A hitnek az a szórványos és
külsőleges gyakorlata persze, ame
lyet az imént vázoltunk, csupán azt
a szíritet tükrözi, amelyet a legal
kalmásabban "elő-kereszténység

nek" nevezhetünk. Szertartásokból
áll ez agya'korlat, már pedig a
szertartások a vallásosságot a szó
Iegáltalánosabb értelmében fejezik
ki. A keresztény szentségek azon
ban a valóságban más dolgot jelen
tenek. Hozzátartoznek magához a
kereszténységnek lényegéhez, any
nyira hozzá, hogy a belőlük való
részesedés nélkül lehetetlenség ke
reszténynek lenni. Annál sajnála
tosabb, hogy mégis találkozunk ke
resztényekkel, nem is kis számban,
akik problematikusnak látják a
szeatségek szükségét és értelmét.
Hajlanak arra, hogy úgy nézzenek
a szentségekre, mint egy másod
rendű, kifelé is megnyílatkozni kí
vánó kollektív valllásosság termé
keire, és szívesen szembeállítanak
egy "lélekhen és igazságban" való
kereszténységet egy gyakorlatra és
szabályokra épülő kereszténységgel.

Egyik oka az ilyen téves véleke
déseiknek az a meglehetősen köz
keletű felfogás, hogy külön kell vá
lasztaJni a belső vallást és a tár
sadalmi vallást. Főleg a franciák
nál Bergson tanítása érvényesül
ebben, aki megkülönböztette a
"zárt vallást", amely a kollektivi
tásnak az egyénre gyakorolt nyo-
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mását fejezi ki, és a "nyilt vallást".
vagyis a személyes sugallrnazottság
terü1etét, ahol a lélek egyberore a
teremtő Szerétettel. Holott nyilván
való, hogy a közösségbe való tarto
zás épp úgy lényeges az embemek,
mínt a személyes lét. Nem vitás
azonban - mutat rá Daniélou -,
hogy ma mégis sűrűn ütközünk be
le két egyformán hibás magatar
tásba. Vannak, akik a keresztény
ség közösségí vonásait az imádsá
gos és aszketikus személyi élet ro
vására dícsőítík. Liturgikus moz
galmaínk önmagukban csodálatot
érdemelnek, de ha egyoldalúan fej
lesztik őket, veszedelmes torzulá
sokat idézhetnek elő. Pillanatig sem
szabad ugyalIlis felednünk, hogy a
keresztény közösség személyeknek
a közössége, nem pedig feloldódás
egy személytelen egységben. A ke
resztény közösség annyit ér, ameny
nyit a tagjai érnek: egyénileg kö
zépszerű emberek kőzösségéből

mímdíg csak középszerűség támad
hat. Mások viszont, akik érzik a
legdrágább értékek veszélyezettsé
gét, annyira megrémülnek, hogy
most már teljességgel elfordulnak
mindattól, ami közösségí oldaíl a
kereszténységben. Jellegzetes példa
rá Simone Weil, aki ezt az oldalt
csak rnínt ,,nagy állatot" emlegeti.
S el kell ismerni, - jegyzi meg
Daniélou -, hogy katolíkus kortár
saink bízonyos túlzásai s különö
sen a Mísztíkus Test tanával valló
bizonyos visszaélések sokban iga
zolják az ilyen ellenszenveket.

Tény azonban, hogy az egyház
intézménye semmiképen sem ad tá
pot semmiféle túlzásnak. Ez az in
tézmény kifejezője egy teljes egé
szében istend rendelkezésnek, amely
szerint Isten egy népen, egy közös
ségen keresztül közli magát az em
berekkel. Igaz ez az Oszövetség
ben is. Jehova a frigyszekrényben
lakozik Izrael népének körében.
Még igazabb azután az egyház ko
rában. Az egyház Krisztus meny
asszonya, mindig szent, tévedhetet
len, szeplőtelen, aki az 19étől, az ó



vőlegényétől kapta mindazt, amí
je van. Azóta az egyháztól kapjuk
mi Krisztus [avaít, amelyeknek az
egyház a birtokosa. Az ember ke
resi Istent s mi azt mondjuk neki:
Isten jelen van, erői működnek,

szava visszhangzik az egyházban,
amely élő kövekből épült taoerná
kulum számára.

Már most egyik első érrtelműk
ben a szeritségek azok a cselekmé
nyek, amelyek által érintkezésbe
lépünk az egyházzal. Szociálís jene
gük van, míként. De Lubac oly jól
megírta "Katolicizmus" círnű köny
vében. A keresztség beiktat az egy
házi közösségbe s ezzel részesévé
tesz Krisztus élete közösségének. A
töredelem szentsége kibékít az egy
házi közösséggel s ebből foly6an ki
békít Krisztussal. Az Oltáriszentség
éppenséggel kifejezése az egyházi
közösségbe való tartozásnak A ne
vében összeült közösség az a kör
nyezet, ahol a megdicsőült Krisztus
jelenvalóvá teszi magát. A házas
ság a jegyeseket annak szemenel
tartásával helyezi be hívatásukba,
hozv Krisztus Testét keN építeníök.

Bajosan tagadhatnők tehát, hogy
a kereszténység valóban egy közös
séget foglal magában. De miért
szükséges, hogy ez a közösség kül
ső jelekben és cselekményekben is
kifejezésre jusson? Mícsoda fon
tosságot tulajdoníthat Isten annak,
hogy inkább a vasárnap, mint ra
csütörtök legyen az a nap, amikor
szentmísére megyünk, vagy hogy
időnként ugyanazon a helyen gyűl

jünk össze írnádkozmi, ahelyett,
hogy otthon magunkba vonulnánk?
Miért mondatta volna el Istennel
lzaiás: "Mi szükségem a kecske
bakok és üszök vérére?" Nem ra
belső vallás-e az egyedül lényeges
dolog? Mit adhatnak hozzá a kül
ső gesztusok? Nem forog-e fenn a
veszély, hogy beérjük az utóbbiak
kal és formalizmusba meg Ifarize
ízmusba süllyedünk ? S akik felve
tik ezeket a kérdéseket, örömest
hivatkoznak arra is, hogy a nagy
1>zellemek egész sora fordult ellene

a l.áJtható kultusznak. Erre - úgy
mond - csak az egyszerű lelkeknek
van szükségük, rníg az igazi vallás
a belső kultusz, amely egyedül il
liik az elithez. Már Origenes úgy
nyilatkozott, hogy "az ünnepek
szükségesek a népnek". Spinoza is
szembeállítja a külső kultuszt,
amely szükséglet ra tömegek számá
ra, a lélekben való vallással, amely
egyedül jöhet számba a "filozó
fusok" részére. Igaz jegyezte
meg legutóbb H. Duméry -, hogy
ez még nem a feltétlen elítélése a
látható kultusznak, utóbbit azon
ban kétségkívül úgy tekinti, mínt
a lélekben való vallás alsóbbrendű

kifejezését. Úgy tűnik fel előttük ra
látható kultusz, mintha valamí en
gedmény lenne az egyszeru lelkek
számára, mert a felsőbbrendű em
bernek nincs szüksége az ilyen tá
maszra.

Megfelel-e vajon ez a magatar
tás az evangéliumnak? Semmikép
pen sem feleli Daniélou. Az
evangélium azt tanítja, hogy rnind
annyian bűnösök vagyunk és
mímdannyiunknak szükségünk van
Isten kegyelmére. Nincs különbség
bölcsek és tudatlanok között. És a
világ bölcseinek bölcsessége ameny
nyire gőggé válik, annyira akadá
lya a hit alázatának. A kicsinyek
viszont nem ütköznek bele ebbe az
akadályba, Van azonban, ami en-
nél sokkalta fontosabb. Magának ra
kereszténységnek lényegéből követ
kezik, amelyet akként határozha
tunk meg, hogy a kereszténység Is
ten beletestesülése az emberiségbe.
Az Ige "testté lőn" s azok az em
berek, akik Krísztus mellett éltek,
annak a kapcsolatnak rev-én, ame
lyet ezzel az érzékelhető emberség
gel vettek fel, jutottak ell Krisztus
láthatatlan istenségéhez. Már most
az egyház a Megtestesülés folyta
tója. Az egyház is test és lélek, Is
teni titkot tartalmaz szerény külső

alatt. Ámde csak akkor juthatunk
hozzá isteni kincseihez, -ha kapcso
latba lépünk ezzel a látható külső

vel: testével, srrukturájával. szerit-
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ségeivel. s aki elfordul az egyház
tól testének szerénysége rníatt,
örőkre megfosztja magát LeIlkének
gazdag áradásától.

A szentségek érzékelhető jelek,
amelyek a láthatatlan kegyelmet
közvetítik. Krisztus már maga IS
egy szeritség. Krisztus az embert az
ő emberségének szintjén keresi meg
kenyeret osztva, a vizet borrá vál
toztatva, és pedig azért, hogy el
vezesse az embert az O istenségé
hez. "EJmbeTré lesz, hogy isteneikké
tegyen bennünket" mondja
Daniélou. A szeatségek mindenna
pi életünk szerény valóságaiból in
dulnak ki, de titokzatos tartalom
mal teJítik azokat, Rajtuk keresz
tül és általuk jutunk hozzá a ke
gyelem kincseihez. "Az, ami termé
szetfölötti - írja Péguy -, testivé
válik." Mert Isten Igéje a teljes
embert ragadia meg, testét és lel
két egyaránt, hogy az egészet él
tesse Szeritlelke áltail. Semmi sem
ellentétesebb tehát a Szeritlélek
nek ezzel a realizmusával. mint a
test és a testiek megvetése.

Am térjünk vissza a kiindulás
hoz. Megállapítottuk foglalja
össze Daniélou -, hogy némelyek
szembeállítanak a kereszténységben
egy kultikus gyakorlatot és egy
testvéri odaadást, s az előbbit leér
tékelik az utóbbi javára. Abból,
amit ikifejtettünk, világos, hogy
semmiképpen sem érthetünk egyet
az ilyen szerrsbeállítással. Isten szol
gálata ugyanis éppolyan alapvető

követelménv, rnínt a felebaráté.
Olyan két követelmény ez, ame-
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lyeknek egyikét sem vehetjük hal
latl.anba. Súly06aJ1 téved, aki akár
az egyiket, akár a másikat elha
nyagolhatónak véli. Miként La Pira
mondta: nekünk, keresztényeknek,
olyan világért kell fáradoznunik,
amelyben megvan a háza Istennek
és megvan a háza az embernek.
Ugyanakkor nyomatékosan emlé
kezetbe kell idéznünk a szentségek
jelentőségát.Vallásunk tanítása sze
rint az egyházon kívül, a szentsé
geken kívül nincsen üdvösség. Ez
a tanítás igazságot fejez ki, és pe
dig teljes szigorúságában. S ha
vannak emberek, mint ahogy bizo
nyosan V1anltllak, akik üdvözülnek
anélkül, hogy látható módon az
egyházhoz tartoztak volna, csak
annyiban vannak, amennyíben ti
tokzatosan részesültek a látható
egyház kegyelmeinek bőségéből.

Mert nem erényeíknél, vagy tudá
suknál fogva üdvözülnek,

Világos azonban fejezt be
Daniélou -, hogy ha nincs is ke
reszténység szentségek nélkül, a
szentségek még nem elégségesek
ahhoz, hogy bárkit igazán keresz
tény emberré tegyenek. A szentségí
gyakorlat elengedhetetlen feltétel,
ami nélkül nincs hiteles keresztény
ség. Megfogyatkozása tehát míndig
súlyos bajt jelez. bennünk, ami el
len folyvást küzdeni tartozunk. A
szemségekkel való élés azonban
csak az alapot rakja le. És ha a
gyakorlat hiánya itélet azok ellen,
aktk a gyakorlat [elentőségét alá
becsülik, csupán a megléte még ko
rántsem igazolja azokat, akiknél a
gyakorlat terméketlen marad.


