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JÓCSELEKEDETEK ÉS BŰNTUDAT

Az emberi élet tele van a hétköznapok sok-sok apró, sőt nem egyszer
súlyos bűneivel. A:z erőszak és gyűlölet, az árulás és csalás, a házasság
törés és gyilkosság súlyosnak minősített vétkei mellett a szarnos "apróbb"
hazugság, színlelés, kötelességmulasztás stb. la lelkek mélyén sűrűn válta
nak ki lelkiismeretfurdalást bűntudatot." Ezért egészen természetesnek
vesszük, midőn bírósági tárgyalásokon a bírónak egyik legelső kérdése,
melyet a vádlotthoz intéz: bűnösnek érzi-e magát? A bűnnek, a rossz cse
lekedetek valóságának mind valláserkölcsi, mind pedig büntetőjogi 8zám-'
(bavétele, az ezekre figyelmező nevelés vési be már gyermekkorunkban
lelkünk érzékeny viasztáblájára a kemény felszólítást:" Kerüld a rosszat!"
Sajnos, a számos bűn, kerülendő cselekedet lehetőségeinek ijesztően nagy
száma s nem utolsó sorban a tilalornf'áknak, a "ne teddv-eknek úton
útfélen hangoztatott negatív szemléletmódja nem egyszer elhalványítja
lelkünkben a felszólításnak legalább oly fontos második részét: " ... és
tedd a jót!"

A tapasztalás azt igazolja, hogy nem csekély azoknak' a keresztény
embereknek száma, akiktől, ha megkérdezik, mi tulajdonképpen az er
kölcs - negatív választ fognak adni, Az erkölcs -mondják nagyon
sokan -, például, hogy ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj stb. S további
'kérdezőskődésre többen ezt mondanák: az erkölcs annyi, mint kerülni a
rosszat s cselekedni a jót. Azonban a "kerülni a rosszat" szemünkben
.sokkal nagyobb jelentőségű, mint tenni a jót. Az "erkölcstelen ember"
inkább az, aki rosszatcselekszik, mint az, 'aki nem teszi a jót, Természe
tesen, jó valóságérzékkel rendelkező lelkiismeret szükséges ahhoz, hogy
valaki számot vethessen minderről. Ez-ért a kellő mértéktartást kívánjuk
követni, s anélkül, 'hogy a bűn s a nyomában járó egészséges, Istenhez
visszavezető bűntudat realitását és fontosságát kétségbevonnánk. a követ
kezőkben a Szeritírás által is oly sokat hangoztatott jócselekedeteket sze
retnők előtérbe helyezni. Azt azonban már elöljáróban is megjegyezhet
jük, hogy a bűntudat problémájával - más aspektusban - itt is szük
ségképpen szembe kell néznünk.

* * *
Mint mondottuk, a "kerüld a rosszat" tilalomfái könnyen elvonhatják

a figyelmet a felszólítás Iegalább annyíra nyomatékozott másodlk orészé
ről: tedd a jót! E feledékenységnek azután sajátos következménye, hogy
csak keveseket és ritkán hat át az elmulasztott, meg nem tett jó miatt
érzett illő és szükséges, a jövő pozitív irányítása szempontjából jelen
tósen ösztönző bűntudat. Pedig mindaz, aki lelki világában, külső csele
kedeteiben nem jut el e felszólítás második részének tudatos felismeré
séhez, a kereszténységet csak félig, sőt eltorzito.tt formájában lesz képes
a gyakorlatban megvalósítani.

Krisztus tanítása - mint mindig - itt is egészen világos és egyér
telmű. Az evangéliumok lapjairól csak egy jelenetet emelünk ki. Szent
Máté evangéliumában, az utolsó itélet szemléLetes leírásában ezeket olvas
hatjuk: ll' •• így szól a királya jobbján állókhoz: Jöjjetek Atyám áldottai!

* A téves, beteges és helyes, normális bűntudat problémájának az utóbbi években
jelentős irodalma van. ,Jelen értekezésünk az általunk ismert feldolgozások egyikének
tárgyalásmódját sem kívánja követnI.
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Vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot. Éheztem
ugyanis és ennem adtatok, szemjaztam és innom adtatok, vándor voltam
és befogadtatok, mezítelen voltam és fölruháztatok, beteg voltam és meg
látogattatok, börtönben voltam és fölkerestetek. - Erre megkérdezik az
igazak: Uram, mikor láttunk éhesnek. hogy tápláltunk volna? Mikor
láttunk vándornak, hogy befogadtunk volna ... A király pedig így felel:
Bizony mondom nektek: amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tet
tetek, velem tettétek" (25, 31-40). S ha tovább olvassuk, azt is megtud
juk, hogy a mindezen tettek elmulasztásában vétkes bűnösök az örök
büntetésre jutnak.

Ellentétben mindazon "erkölcs-prédikálókkal", akik úgyszólván egye
bet sem tesznek, mint kizárólag az elkövetett bűnök súlyosságát ecse
telve, az értük járó büntetést emlegetik, Jézus Krísztus erős nyomatékkal
az elhanyagolt, illetőleg megcselekedett jótettek fontosságát emeli ki.
E krisztusi szemléletet alapul véve tehetjük mi is a következő kettos
megállapítást: 1. az embert a lelkében feltámadó bűntudat ne csak neg a
tíve, azaz a bűnök kerülésére, hanem pozitíve, a jó megcselekvésére is
ösztönözze; 2. nem csupán az elkövetett bűnök, hanem az elmulasztott
jócselekedetek nyomán is éreznünk kell lelkünkben a jó felé irányító, a
szeretet gyarapodását szolgáló bűntudatot.

Krisztus, mint oly sok esetben, a fenti jelenet Ieírásábanís az emberi
élet, az emberi lélek mélységes ismeretéről tesz bizonyságot. Az adott
helyzetben például a valós, a teljességre törekvő keresztény életet s a
merő "kötelesség-erkölcsöt" állítja egymással szembe. Korának farizeusai
- s azóta is sokan - valamiféle különleges "kötelesség-vallást" alkottak
önmaguk számára. Az ebből fakadó "kötelesség-morált" azután - többek
között - jó védőfalként használták fel a vallásos meggyőződés, az élet
követelte számos, nem a szeros értelemben "előírt", "kötelező" parancs
nak semmibe vevésére. továbbá a jócselekedetek' elhanyagolása nyomán
feltámadó bűntudat ellen. Oly magatartás ez, mely például pontos napi
rendet, aprólékos időbeosztást, nagyszámú kötelességnek elvégzését írja
elő önmaga számára, s 'ha mindezeket - a saját megítélése szerint 
maradék nélkül teljesíti, akkor teljesen nyugodt lehet a lelkiismerete.
Miközben az ilyenek naív önbizalommal állítják, hogy "semmit sem vet
hetnek szememre, mivel megtettem kötelességemet", ugyanakkor nem
veszik észre, hogy például gyermekük felügyelet nélkül az utcán kóborol,
hogy feleségük, aki számára a "köteles gondoskodáson" kívül nem jutott
jó szavuk, magára maradva küszködik, hogy lelke mélyén ellen tudjon
állnia figyelmes jóbarát kísértő közelségének.

Az ilyen konvencionális kötelességteljesítésnek szomorú "eredménye",
hogy a szív, a lélek kíszikkad, megkeményszik. Nincs füle a finomabb,
halkabb hangok meghallására. nem képes mást észrevenni, csak a szoros
értelemben vett kötelességek parancsszavát, .s nem tudja felfogni: mit
vár tőle az Isten, érs mit várnak az emberek, a formákba merevített köte
lességeken túl. Pedig az Úr Jézus - mint az utolsó ítéletről szóló tanítása
is elénk tárja - épp ezt a "többet" kívánja, erről szól a formalizmusban
megrekedt kortársai előtt. A végső számonkérésnek e közérthető leírása
világít rá Krisztusnak egy másik kijelentésére is: "Miután megtettetek
mindent, amire parancsot kaptatok, mondjátok: Haszontalan szolgák
vagyunk, nem tettünk többet, mint ami kötelességünk" (Lk. 17, 10).

Jól tudjuk, hogya keresztény élet alaptörvénye a ezeretet parancsa,
s ezért a keresztény életet a szerétet szellemének kell átjárnia. Természe
tes tehát, hogy a lélek- és szeretet-nélküli, 'a kizárólagos "kötelesség-

514



erkölcs"-nek megszokottsága komoly veszélyt jelenthet a valódi keresz
tény lelkiség számára. A kötelesség-moral szabályozta magatartás ugyanis
csak ritkán vagy egyáltalán nem lesz fogékony arra, hogy valamí "rend
kívülit", a kötelesség sablonjától eltérőt tegyen. Az ilyeneknél még a sze
retet cselekedetei is előbb-utóbb "rutin-gyakorlattá", az emberi udvarias
ság, a társas együttélés által előírt külső formákká válnak. Az ilyen
"szeretet" pedig már nem keresztény erény, hanem mesterség, begyako
rolt attitüd csupán, mely képtelen a szív spontán megnyilatkozásait ész
revenni, a lélek hangját meghallgatni, s visszariad minden áldozattól,
Istenért, emberekért vállalt jócselekedetektől.

Ennek a formák közé merevedett magatartásnak előbb-utóbb, a lélek
magáraeszmélésének pillanataiban, szükségszerű következménye: az el
mulasztott jócselekedetek nyomán járó bűntudatnak felébredése. Mínt
amikor valami titkos fiókba rejtett, tán el is felejtett kép egyszer, nagy
takarítás alkalmával napvilágra kerül, úgy támadnak fel olykor a lélek
ben a számos elmulasztott jócselekedetről tanúskodó, vádló gondolatok.
Esetleg a kisebb jelentőségű dolgok, például a merő udvariasságból adott
szó, ígéret mulasztásai, melyek tán könnyeket fakasztottak, reményeket
döntöttek meg, esetleg még tragédiakat ts okoztak. Azután a félig meg
valósított tervek, az elgondolt, de a megvalósítás számára erőtlen jószán
dékok, elhatározások. De akadnak köztük már eleve, születésük pillana
tában súlyos mulasztások is: betegek látogatásának, gyógyításának elha
nyagolása, didergő ruhátlanok, éhezők nyomorának érzéketlen nézése ..•

Fiatalabb korban még könnyen ringathatja magát valaki illuziókban.
Könnyen elfelejteti vele az elmulasztott jócselekedeteket a néhány vég
rehajtott, esetleg látványos "hőstett". Sőt: az eltervezett, remélt dolgok,
a "festett egek" is hajlamossá tehetnek rá, hogy ne gondoljunk arra, ami
a valóságban hiányzik. Múlt és jelen hiányaiért ifjabb korban vigaszt
nyújthat a sokat ígérő jövő. Minél idősebbé válik azonban valaki, annál
inkább foszlanak szét az álmok ködös ·felhői. Az érett kor felső határán
s az öregkorban azután a valóság számvetése komoly krízisekhez is
vezethet. Krisztusnak az utolsó ítéleten számonkérő szava mind többször
csendül meg a lélek fülében. Ilyenkor döbbenhet rá számos ember, hogy
hosszú időn át kínosan vigyázott a bűn, a rossz kerülésére, ezernyi apró
kötelességének végrehajtására, s mindez teljesen felemésztette energiáit;
élete fája tán szepen zöldelt, de gyümölcstelen maradt.

***

Persze, ha most itt pontot tennénk gondolatmenetünk vegere, akkor
feltétlenül a pesszimizmus rabulejtő, lelketölő magatartásának zsákutcá
jába jutnánk. Jean Guitton egy tanulmányában a "megtestesült ártatlan
ság" mintáját, Thellier de Ponclteville-t idézi (Mande moderne et sens du
péché, Paris, 1957.), aki naplójában a középszerűség gyötrő gondolata
miatt panaszkodik, A tökéletlenség, kibontakozatlanság érzései a pesszi
mizmus felé sodró bűntudatot támasztanak lelkében. Az emberekkel szem
ben tanúsítandó. helyes magatartás elárulójanak érzi magát, s feltörő

bűntudatában köröskörül nem lát egyebet, mint sötétséget. Hogy konkré
tabbak legyünk, személyes tapasztalatra is hivatkozhatom. Ismételten
álltam már idősebb házaspárok egyikének betegágyánál. Többször hallot
tam elhangzani hol a férjnek, hol a feleségnek ajkáról a keserű önvádat:
"Nem voltam számodra az, akinek lennem kellett volna. Nem tettelek
boldoggá. Akadálya voltam képességeid kibontakozásának, gátoltalak
munkád eredményességében. Nem támogattalak eléggé ..."
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A fenti naplóíró, az önvádló öregek s általában a bűntudattól nem a
jó felé irányított, hanem lehangolt lelkek számára azt tudjuk csak aján
lani, hogy nyissák ki a Szeritirást és tanulmányozzák benne azoknak
életét, akiket Isten valami "nagyra" választott ki, akiknek saját erejéből

mintegy kölcsönzött, hogy végre tudják hajtani míndazt a jót a földön,
aminek elvégzésére hivatva voltak. Gondolhatunk itt például Mózesre, az
ószövetség számos vezéregyéniségére, az apostolokra, Szent Pálra. Ezekre
figyelve könnyen észrevehetjük, hogy kiválasztásuk előtt, s nem egyszer
még utána is gyarló, botladozó emberek voltak. Dadogó, hívatásuk elől
menekvő, az igazakat üldöző, hitszegő, sőt olykor még Istent is meg
tagadó emberek. S mégis: attól a pillanattól kezdve, hogy valós érintke
zésbe kerülnek az Istennel, az isteni kegyelemmel, attól kezdve, hogy
énüket, cselekvéseiket mintegy kitárják az Isten kegyelme számára; már
nem a múlt elkövetett rossz vagy elmulasztott jócselekedeteinek örökös
számbavétele szegi szárnyukat, már nem a bűntudat sötét felhőfüggönye

árnyékolja be bénítóan lelküket, hanem egészen átadják magukat a ke
gyelem irányításának. S ennek a szüntelen átadásnak örökös aktivitásá
ban sohasern válnak passzív bábokká, hanem hol mint energikus népve
zérek, törvényadók vagy bírák lépnek fel, hol pedig az lsten ügyéért és
embertársaikért minden megpróbáltatást, szenvedé.st vállaló hősökként

mutatkoznak be előttünk. Tán még önmaguk előtt is rejtett, lappangó
természetes erőforrásaik valójában csak ilyenkor, a kegyelem "varázs
vesszejének" érintése nyomán kezdenek feltörni. Valaki belső kétségek,
gyötrődések között, bűnei és elmulasztott jócselekedeteinek tudatában
tette e bizakodó kijelentést: "Bűntudatom nem csökkentheti hitemet és
a kegyelem működését bennem. Ezért szívern egyszerre lehet szomorú és
vidám, gyenge és erős, bűntudattól indítottan bizonyos az isteni kegye
lem erejének hatásában. S mindezt a bizakodást nemcsak a jövőre vonat
koztatva, hanem ama gyengeségei között is érezheti. Jézus ugyanis vilá
gosan mondotta: Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a
bűnösöket" (Mt. 9, 13).

Kétségtelen, hogy az a keresztény élet, mely csak a negatívumokra,
a bűn kerülésére konoentrálódik, mely nem sugározza a szerétetet rnin
den tevékenységében - elhibázott keresztény élet. A szeretetet árasztó
kegyelmi élet: élet Istenben, sőt az Isten élete bennünk, aki velünk és
általunk munkálkodik. A kegyelem nem számolja fel mintegy automati
kusan azt, ami rossz bennünk, egyetlen keresztény ember sem mond
hatja, hogy mentes a bűntől, a mulasztások veszélvétől. a gyengeségektől.

Mindennek tudata azonban nem keseríti el, ha bizik Istenben. A magára
hagyott ember mindig szerencsétlen, az illuzióknak válik zsákmányává.
Az isteni kegyelem erejében bízó keresztény ellenben képes és erős lesz
képességeinek eredményes kibontakoztatésára, a benne szunnyadó jó
csíráinak kikeltésére.

Gondolatmenetünk során e pontnál a modern pszicholÓgia egyik
népszerű témájához: az emberi képességek, az emberi r\;véniség kibonta
kozásának megfigyeléséhez. e kibontakoztatás nazv fontosságának szám
havételéhez jutottunk el. Freud még azt állította, ho"," mindaz, ami gyer
meki fokon, regresszív módon megmaradt .az ernbc-be-i, az élettől való
félelem, a cselekvést bénító felelősségtől való menekvés: nem egyéb, mint
vágyódás, menekülés az anyai vigasz, a biztonságot -ivújtó anyai öl felé.
Az ember bizonyos értelemben mindig kiskorú gyerm~'< marad, aki bűn

tudatot érez éretlensége, gyengeségevakció-képtele-ss ;",e miatt. C. G.Jung
tovább lép eggyel. Szerinte - amint azt ')ymbolik ciqs }eistes c. munká-
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jában kifejti - az ember testi és lelki fejlődésének célja az egyéni képes
ségek ön-kibontakoztatálSa,az individuáció.

Az újjászületés azonban, melyről Krisztus "vízből és Lélekből, a ke
gyelem erejéből" szól, mindenképp túlnő a freudi "nagykorúvá-válás" s
a jungi integráció fogalmain. A kegyelemben való újjászületés - hogy
úgy mondjuk - egy csapásra teljes lelki nagykorúságot eredményez,
következésképp felszabadít minden pesszimizmus felé húzó bűntudattól, s
az ennek nyomában járó oselekvésképtelenségtől,lehangoltságtól.

Épp ezért nyugodtan állíthatjuk, hogy rninden oly törekvés, mely a
kereszténység, a keresztény morál nevében az embert letörni, lelkileg
mintegy elnyomni kívánná: nem keresztény, következé.sképp nem köve
tendő magatartás. A keresztény ember tudatában lehet gyengeségeinek,
de Szent Pállal együtt vallja, hogy Krisztus ereje, kegyelme épp e gyen
geségből emeli fel s teszi erőssé (v. ö. 2 Kor. 12, 9-10). S ezen a ponton
mutatkozik meg előttünk a valódi, helyes és a helytelen, alaptalan bűn

tudat közötti döntő különbség. Bűnösnek - a jócselekedetek elhanyago
lása,a szó teljes értelmében vett keresztény aktivitás szempontjából 
akkor érezhetjük magunkat, ha a kegyelemről, a nekünk juttatott, gyen
geségeinkben erőssé tevő talentumokról Isten számonkérő szavára nem
tudunk megfelelő módon elszámolni, Senki sem gondolhatja azonban,
hogy itt kizárólag "osak valami lelki", azaz belső ügyről van szó. Termé
szetesen erről LS, hiszen az Isten a szándékot, a "szíveketés veséket"
vizsgálja, Ide sorolandó azonban mindaz, ami "kifelé", az embertársak, a
társadalom felé is számadást jelenthet. A talentumok kamatoztatásának
számonkérésénél ugyanis a testi és szellemi étel-ital nyújtásáról, betegek
ellátásáról, szegények ruházásáról, vendégek befogadásáról egyaránt el
kell számolnunk Isten előtt.

* * *

Tehetséges író panaszolta fel egy alkalommal, hogy valahányszor
íráshoz lát, mindig nyomasztó bűntudat érzése veszi hatalmába; ilyenkor
úgy véli, hogya papír teleírása helyett inkább "kenyérkereső" munkát
kellene végeznie. Kétségtelen, hogy az ilyen beállítottságú bűntudat alap
talan és helytelen, hiszen a talentumokról szóló tanítás reá, mint íróra, a
másokat szellemi táplálékkal Ielfrissítő alkotóra vonatkozik. Neki írói
tehetségéről kell Isten előtt számot adnia, hiszen kinek ilyen, kinek pedig
olyan adománya van Istentől -- mint Szent Pál is írja -, melyet.Jcama
toztatnia kell.

Ilyen tévesen értelmezett, a jó és helyes cselekvést fékező bűntudat

számos hivatás, vagy munka előli "menekülésnek" válhat forrásává.
A "méltatlanság" tudata, mely - tán egészen kiemelkedő lelkeket, szen
teket leszámítva - nem egyéb, mint önmagunk kivonása a felelősségteljes

munka alól, mögötte ugyanis nem egyszer kényelemszeretet, a fáradságtól
való irtózás lappang. Sajnos, sűrűn tapasztalható tény, hogy az emberek
menekülnek attól, hogy az itt és most megtehető jó elvégzését vállalják.
Egy-két példa: egyszer palástolják érzelmeiket, holott azokat kifelé is
meg kellene mutatniuk, máskor viszont olyan érzelmeket igyekeznek
képmutató módon kifejezni, melyek hiányoznak lelkükből. Nem egy há
zasság szenvedett már hajótörést, mivel a férj a mézeshetek elmúltával
férfiúi mivoltához "méltatlanhak" tartja, hogy felesége iránti szerétetéről

szavakkal is megnyilatkozzék. A baj azután azzal folytatódik, hogy a
feleség szintén "röstel" férje előtt ily irányú igényéről őszintén szólni.
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A tragédia végül ott tetőződik, midőn az elhanyagolt feleség, a munká
jába beletemetkező férj az elmulasztott apró jócselekedeteket másoktól
kapja meg, hibáikra kellő szelídséggel mások vezetik rá őket, erényeiket
mások hangoztatják, s ezek a "mások" elszakítják egymástól a házas
társakat.

A "tedd a jót" imperativusának elhanyagolása különösen komoly
bűntudat-konfliktusokatokozhat a szorosan értelmezett hivatásbeli kiite
lességeken túlmenően, a hivatással együtt járó, bár nem kötelező felada
tok elhanyagolása miatt. Például az orvos, az ápoló nővér joggal és okkal
teheti fel magának a kérdést: vajon valóban megadja-e hozzáforduló
betegének mindazt, amit meg kell adnia? Vagy tán nagyon szűkre szabja
ezt a "kell"-t, midőn megelégszik .a rutin-vizsgálat megejtésével. a gyógy
szer felírásával, illetve beadásával ? Persze, egészen egyszerű esetekben ez
is elegendő. De a puszta fájdalomcsillapítás - testi vagy lelki eredetű

bajoknál egyaránt - igen sok esetben nem elégséges. Az egész test-lélek
embert szem előtt tartó "médecine de la personne" igazi életfeladat lehet
az orvosi hivatás, az egészségügyi dolgozók számára. Nem adhatunk ezért
igazat annak a nőgyógyásznak, aki "szakmája szerény mesterének" val
lotta magát, s véleménye szerint akkor látja el jól dolgát, ha kizárólag
a "mestersége" által megkövetelt kötelességeit végzi el. Ami pedig a
személyt, az egész emberi szervezetet s a lelket illeti, azzal - mint mon
dotta - törődjenek a kollégák, bel- és ideggyógyászok, esetleg a lelki
pásztorok. Kiki a maga mesterségét! Kollégái körében, de talán saját
lelkében is - érthető módon - nem kis megdöbbenést váltott ki, midőn e
kijelentése után hamarosan "szakmunkához" látva, egy felülvizsgálatra
jelentkező asszonyról megállapította, hogy nem gravid, majd - mint aki
jól végezte dolgát - tovább állt. Egy-két órával "kötelességvégzése"
után értesítették, hogy a kérdéses asszony öngyilkosságot követett el.
A személyes foglalkozás betegével. a "tedd a jót" elvének megvalósítása,
könnyen feltárhatta volna orvosunk előtt, hogy az asszonynak évek óta
egyetlen vágya az anyaság volt, s a rövid "szakmai" vizsgálat kurtán
közölt eredménye életének értelmétől fosztotta meg a zaklatott idegálla
potú nőt. (Az esetet Paul Tournier svájci orvos közli.) Úgy véljük, hogya
"tedd a jót" pozitívumának elhanyagolása az ilyen és hasonló esetben
egyáltalán nem téves, nem alaptalan bűntudatot fog a lélek mélyén ered
ményezni,

S ha már épp egy orvos-példát ragadtunk ki az élet nagy példatárá
ból, tán hasznos lesz megjegyezni, hogy sokak között elterjedt a felfogás,
mely szerint az orvosok, pszichológusok és az egyház teológusai merőben
ellentétes álláspontra helyezkednek a bűntudat problémájával kapcsolat
ban - lépjen fel ez a bűntudat akár az elkövetett bűnök, akár az elha
nyagolt jócselekedetek miatt. Pedig ez az ellentét kétségtelenül "mondva
csinált". Egyrészt ugyanis mindkét oldalról -r-r- akár csak más vonátko
zásban a büntetőjogi praxis -----:- elismerik a bűntudat valóságát, másrészt
pedig mind az egyház teológusai, mind pedig az orvostudomány - kivált
képp az ideggyógyászat - egyaránt nem növelni kívánják a bűntudatot.

Ellenkezőleg, azzal, hogy a hibát tudatossá teszik, s a pozitívum, a jó felé
ösztönöznek, oly elveket vallanak és módszert követnek, mely felszabadít
a nyomasztó bűntudattól s ezáltal a léleknek mintegy szárnyakat ad. Ami
ellen az egyházi tudományosság is harcol e téren, .az a téves felfogás,
mely a vallásban nem lát egyebet, mint fenyegető szankciókkal megtűz

delt tilalom-gyűjteményt.Az ilyen téves elképzelés mondatta egy fiatal
emberrel: "Vallás és erkölcs egyenlő azzal, amit nem szabad tenni".
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Az ilyen - alapjában elhibázott - vallási képzet nyomán válik nem egy
ember neurotikus képzelődővé, nyomasztó bűntudattól roskadozó, passzi-
vitásba süllyedt lélekké. _

A "ne tedd a rosszat" csak a fél ember magatartása. Az egész ember,
a teljes értékű keresztény a bűnt kerülve, egyszersmind- "szárnyaló szív
vel jár Isten paracsainak - .a jócselekedeteknek - útján" (Szent Bene
dek). Ezen az úton pedig - amint azt P. Beirnaert összefoglalja (Études,
1950. 7-8), hármas feladatra összpontosítja figyelmét:

1. a tiszta és világosan látó lelkiismeret kialakítására. Ennek érdeké
ben a jót, mely felé törekszik, igyekszik minél jobban megismerni, s az
alantas, rosszra irányuló, legjobb szándékait is megzavaró motívumokat
lelkéből kiir-tani. Legyen mindig kész a jóra s adja át magát egészen
hivatása teljesítésére. Legyen éberen őrködő, mint az evangéliumi példa
szűzei.

2. az akarat nevelésére. Nem elégséges a jót csupán látni, meg is kell
azt tenni. Tiszta és éber lelkiismeret, hűséges kivitelezés: kölcsönösen
támogatják egymást.

3. végűl a keresztény ember személyes, családi, szociális és vallási
ideáljait a felebarát szerétetének áldozatos szolgálatában valósítja meg,
követve Mestere példáját, aki "körül járt, jót tevén".

Gondolatmenetünk végén a számos levonható gyakorlati kiioetkez
tetés közül egyet szeretnénk kiemelni: a gyermekkori erkölcsi nevelés, a
jócselekedetek "beiskolázásának" fontos feladatát. A felnőttek, elsősorban
a szülők és nevelők, a gyermekek erkölcsi nevelését minden vonatkozás
ban - engedelmesség, igazságosság, igazmondás, szeretet, szemérem stb.
- pozitív módon a jó felé, annak kedvvel való végzésére és ne a büntető

szankcióktól való rettegés negatívumának hangsúlyozásával végezzék. Ez
természetesen nem jelent annyit, hogy sohase büntessék a gyermeket.
Akik ugyanis így tennének, azok elé oda lehetne helyezni annak a belga
újságnak karikatúráját, melyen a következő jelenet "zajlik le": jobbról
a tanítónő igyekszik felkelni a földről, balról egy fiú fekszik .Jcnockou
tolva", a középen pedig fenyegető tekintetű fiú, kezében egy törött szék
lábbal keresi következő áldozatát. Mellette fél térden az iskola pszichlat
riai tanácsadónője, aki védőn karolja át a kis gonosztevőt s a tanítónő

felé fordulva így szól: "ugye,a lényeges mindenekelőtt az, hogy megaka
dályozzuk e szegény fiúnál a bűntudatkomplexum feltámadását!" Amint
€ kis karikatúra is - kiélezve a modern pszíchíatría elhajlásait - tanítja:
az ilyen "gyermekvédelemről","pozitív nevelésről"szó sem lehet. Azt azon
ban - több neves szerzőt (pl. J. Vieujean, De Gre ej, H. Zulliger)
követve - állítjuk, hogy öt-hatéves korig egyetlen gyermek előtt sem
kellene beszélni például a pokolról, az örök kárhozatról. Ez - éppen a
gyermek nevelése érdekében - teljesen felesleges. Anélkül, hogy a szü
lők ilyen eszközhöz Iolyamodnának, beszéljenek gyermeküknek inkább
a benne lakó természetes, a keresztségben Istentől megerősített jóságról,
buzdítsák, hogy engedelmeskedjék, legyen jó a szülei vagy más személy,
nem utolsó sorban pedig Jézus iránti szeretetből, aki mindent lát, aki
mindenkit, így őt is nagyon szereti. A fejlődő ifjú lélekben így a helyes
értékrend fog mindjobban uralomra kerülni, irányitója pedig nem a
lefelé húzó, esetleg betegessé váló bűntudat, hanem a jóért való lelkese
dés, saját tetteiért való felelősségérzet lesz.

* * *
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Befejezésül összefoglalóan elmondhatjuk: a bűn kérdése nem kizáróla
gos, de még csak nem is a legfontosabb problémája a keresztény erkölcsi
életnek. A bűn valóság, mely mindenütt felütheti a fejét, de egyáltalán
nem vonzó valóság. Ugyanakkor pedig valóság a jó, az erény is, mely
mindenütt jelen van. Néha csak csírájában, alig észrevehetően, a kegye
lem éltető sugarára azonban virágzó életté fejlődhet. Szeretni a jót, az
erényes, jócselekedetekkel gazdag életet és távol tartani magát az ember
nek a bűntől - ugyanazt jeleriti. S ez egyszersmind annyit 18 jelent, hogy
.amilyen mértékben csökken a lélekben a bűnhöz való ragaszkodás, oly
mértékben lesz könnyebb számára a jót cselekedni. Amilyen mértékben
fog lelkéből a bűn nyomán támadó bűntudat távozni, oly mértékben lesz
kevesebb oka rá, hogya jócselekedetek elhanyagolása miatt bűntudatot

érezzen. Mert az erkölcsi élet a kegyelem hatására az erényeknek. a
jónak gyakorlásában bontakozik ki, a jónak szeretete magának az Isten
nek szeretete, az Isten iránti szeretet pedig minden jócselekedet forrása.
"Akik hisznek az Istenben, törekedjenek arra, hogy jócselekedetekben
elöljárjanak. Ez válik az emberek javára és hasznára" (Tit. 3, 8).

•

TAVASZI ŰZENET

Leveled itt van a kezemben,
minden szava visszhangzik bennem.
"Fehér hótorlaszok a fagyban!"
-- írod kedvetlen. - "Itt vihar van."
Mindenütt oeszélqjt szimatolva,
a szívem aggódás sz,orítja.
A végtelen,
a fénytelen
eget nézed s mind ami fájhat
megragad, sírsz! megüt a bánat.

Látod itt nálunk már tavasz van,
fecskék cikáznak a magasban.
Mint megújuló ingajárat,
a trópusokról ide szállnak
s itt köröznek a drága fecskék.
Mintha én is közöttiiJk lennék,
nagy örömük
egén velük.
Elfelejtik, hogy mit szenvedtek,
fészket raknak és énekelnek.
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A gally pattogzik, sercen, zöldel
s együtt éledek: én a fö~ddel.

Mint merész hadak úgy robognak
tél sötétjéből ki a magvak.
Füttyszó, sípszó, zendül az ének,
dolga van tízezer zenésznek.
Szédülök én,
ahogy felém
harsog ez az ujjongó mámor:
a mindenség öröme lángol.

Ott is tavasz lesz nemsokára!.
Nézz az éledő új világra,
s gondolj a vígdalú fecskék re,
a kitartásra, a hűségre.

Szívük motorja hozta őket,

míg elérték a drága földet
s itt kezdenek
új életet.
Fájnak a megpróbáltatások?
Bizz! Merj! s legyőzöd a világot.

Mikes Margit


