
A KIS OT
Családom körében már többször is vitatkoztunk a nem kötelező templomi

ájtatosságok kérdéséről. Meg kell jegyeznem, hogya vasárnapi misehallgatás
sal nincs baj, valamennyien évente többször is gyónunk, áldozunk. De ha litá
niáról, rozeciűzérrot. keresztútról, nagyheti szertartásokról van szó, akkor rend
szerint kitérnek előle. Én azt hiszem, hogy az ilyen magatartás legalább is bo
csánatos bűn. Családom többi tagja viszont azzal érvel, hogy ha val,'tmi nem
kötelező, akkor elmulasztása nem is lehet bűn, ne legyek pápább a pápánál.

A kérdés valóban közardekű, ilyen
forrr-ában többször is Ielrnerült már.
Vajon a lelkiéletben való előrehala

dás szükségképpen megkívánja-e a
külső ájtatosság! gyakorlatok szaport
sát, a rnínd gyrakrabbaní áldozást" ró
zsafüzérmondást, lelkigyakorlaton
való részvételt? Némelyek talán egy
szeriben ráíelelriék, hogya k. rdés ilyen
fel vetése kalmárszellemre vall: akar
is adni az Istennek, de magának is
meg akar tartani valamit, ezért keresi
az "alkut". Az ilyesféle válasz, azon
ban nem lenne helyes, mert a kérdés
sokkal mélyebbre nyúlik.

Míkor az erkölcstan a nem paran
csolt jócselekedetek elmulasztásának
kérdését boncolja, megkülönböztetést
tesz a cselekvő különbözö szándékai
köz öt t, Nem lehetséges ugyanis, hegy
valaki magasabb jót másért hagyna el.
mint alacsonyabb jóért Még ha felü
letes ítélettel úgy tűnnék. hogy miri
den különösebb ok nélkül nem cselek
szik akkor is mulasztása rnögött meg
kell látnunk, hogy az emberi terme
sz ettel teljességgel ellenkezik nem
akarni azt, amit jónak ismerünk fel.
Tehát másképpen nem következtethe
tünk. mint úgy, hogy aki lá's:cólag
,.nem tesz semmit", az is valami jót
akar és követ. Látszólagos passzíví
tása: alapjáhan menekülés. A jóval
összefüggésben - sőt attól elválaszt
hatatlanul a maga számár-a f'el
ismer olyan rosszat, legalább is kel le
metlent, amitől menekülní akar. A ki
sebb jót választja: a nagyobb Tóval
szemben a kellemetlenség elkerülését.
Aki például - bár tudatában van a
szentrníso értékének - mégsem mel'ZY
el hétköznapi misére, valamí jóért
mul a-zt. Talán nem akar lcmaradnt a
kuánduf ásról, vagy a zord időtől félti
az egészségét, esetleg egyszerűen fá
radt és pihenni akar. Bűnt követ-e el?

Az erkölcstan legnehezebb kérdései
közé tartozik ez. Tetézi a nehézséget

az is. hogy ha valaki a törvényen felül
"jó sugalratot" érez. Menny.ben kö
tel es engedelrncskadni ? Bizonyos, hogy
a "minimizmus", tehát az a lelkület,
ho,gy ami tclnétlcnül szükséges, azt
megteszem. de semmivel sem többet,
nem vall nagylelkűségre, és egyenes
ellentétben látszik lenni a szeritírás
sal is. .,Szeressed Uradat Istenedet,
teljes szívedböl, teljes lelkedből és
minden elmédből!" (Luk, 10). Viszont
»z ellenkezője, a "maximalizmus" is
képtelen és képtelenségre vezet, külö
nösen, ha aggodalmas lelkekről van
szó. Volt már olyan hozzánk forduló
kérdező is, aki fennakadt olyan prob
lémán, hogy jo~os-e regényt olvasni
vagy rádiót hal lgatni, amikor szabad
idejében imádkozhatna is? Vágered
ményb en mínden jónál van .iobb is.
sőt még a jobbnál is van még joibb.
A felismert lehető legjobbra való tö
rekvés viszont oda vezethet, hogya lé
lek megzavarodtk, mert olyan terhet
válJal, amit nem tud elviselni,

Erthető, hogy ezzel a .nehezen meg
oldható kérdéssel Aquinói Szent Ta
mástól egészen a híres modern Hierth
morálteológusíg annyian és olyan sok
szor foglalkoznak. Megnyugtató, hogy
a moralisták véleménye egyöntetű és
ki·a~ akult. A tévedések elkerülése vé
gett azonban eleve tisztázzu'k, hogy
valóban "vé'e~nényről" és nem csalat
kozhatrrtlan döntésről van szó. Vé'e
ménvről. de olyan tapasztalt és tanult
fél'fiak döntéséről, amit ha követünk.
nem járunk sötétben. A döntés pedig
ez: az embernek joga van abban az
esetben, amikor határozott isteni pa
rancs, vagy tévedhetetlen egyházi tör
vény n ern kötelezi. a .nagvobb jó he
Ivett 'l kisebbet választaní. anélkül,
hocv ezzel bá.rrrril ven bűnt is etkövet
:le. feJt;~ve szándékénak ,.tisztes" vol
tát. Az erkölcstanítók ezen - a talán
önkényesen igy fordított ..honestus"
szón - általában olyan emberi cse'e-
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kedetet értenek, ami a jozari ésszel
egyezik Ha a nagyobb jót olyan ki
sebb jóért hagyjuk el, ami a józan
ésszel nem egyezik, a nem parancsolt
jócselekedet elmulasztása a bűn alól
nem menthető, bár súlyos bűnné csak
mínősítö körűlmények következtében
válhat.

Mindezek szükségképpen! előrebo
csátása után térjünk vissza a konkrét
kérdésre: aki egyetlen októberi rózsa
füzér-ájtatosságon sem vesz részt, bűnt
követ-e el vagy sem? A válasz: ameny
nyiben a józan ésszel egyezik a rnu
lasztása. semmiképpen sem, mert pa
ranesről nincs szó; bűnt az kövei el,
aki átbágja a törvényt. Itt azonban
nincs törvény - CSaJk tanács -, tehát
a törvény hiányában bűnről sincs szó,
ha az illető viselkedése ésszerű. Aki
nek hivatásbeli kötelezettsége van s
azt kell elvégeznie, természetes, hogy
ésszerűen eselekszfk, de még az is ész
szerűen cselekszfk és minden bűn nél
kül van, aki nehéz munkája után in
kább szórakozást keres. mint hogy áj
tatosságra menjen. Az is jogos, ha va
laki inkább a semmittevésnek látszó
pihenést választja.

Mi az tehát, ami a józan ésszel el
lenikezik s így a nem parancsolt jó
cselekedetek elmulasztását bűnné te
szi? Az erkölcstan nyilvánvalóan nem
sorolhatja fel az esetek konkrét soka
ságát, inkább jellemző példákat említ.
De jól meg kell értenünk: az éssze
rűtlen tettek vétkek a természettör
vény ellen. Nem az adott parancs át
há.gása a bún - hiszen nincs is szó
parancsról -, hanem arról, hogy mín
den épelméjű ember köteles józan be
látását követni, különben maga az em
heri társadalom sem maradhatna fenn.
~űtlen tettek például a szeszé
lyesség, oktalan kedvetlertség, fegyel
mezetlenség, és - mível elsősorban

vallási kérdésről van szó - az "ace
dria", a savanyú, keserű lelkület. a
kedvetlen húzódozás az Isten dolgai
tól. AZI ..acediá"-t mi irfgvségnek for
dítjuk, de az eredeti szóhasználae sze
rint értelme nem ennyire beszűkített,

inkább valamilyen besavanyodott. le
tört, poshadt lelkületet jelent.

Tehát bűnt követ-e eL, aki a nem
kötelező, csupán tanácsolt nagyobb jó
helyett a kisebbet választja? Ameny
nyiben Vliselrkedése ésszerű, nem vá-
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dolható bűnnel. Amint Láttuk, az ész
szerű viselkedés megállapításában az
erkölcsbölcselőknem vonnak szűk ha
tárokat. Bűn, mert ésszerűtlen, a sze
szélyes, a "dekázó" lelkület; bűn, mert
lelki zsugoriság, csak akkor ad az em
ber, ha arra feltétlen köteles.

A jobb megértés kedvéért azt is vi
lágosan kell látnunk, hogy emberi vi
szonylatokat nem szabad az Istenre
vetítenünk. Emberi együttélésünkben
gyakran a kívánság parancs is, az ud
variasság kötelez erre. "Sreretném, ha
eljönnél" - kívánságra esetleg súlyos
sértés lenne nemet rnondaní, vagy a
fülünk méllett elengedni. A törvény
és a tanács kérdésében más a hely
zet. Az evangélíumí példabeszéd a
nagy kdrály lakomájárról az egyház
egyöntetű tanítása szerínt a vasárnapi
mísehallgatás kötelezettségéről szól.
Erkölcstanunk nagyon ritkán értékelt
és helyesen felfogott szépsége éppen
abban található" hogy a sziklasztlárd
alsó határ megvonásával semrrulyen
gátat nem vet a magasbalendülés el
len. Ezt tedd és élni fogsz - halljuk
örökké az Úr Jézus hangját -, de ha
tökéletes akarsz lenni, add el minde
nedJet, oszd ki a szegényeknek, jöjj és
kövess engem.

Az ilyen hívás nem parancs, nem
kötelez az engedelmesség mértéke sze
rtint, de a hívás követésének eredmé
nye a túláradó szeretet és boldogság..
A kegyelmi életben nincs "visszafelé
fdkoZlás", Ha valami jobb, akkor a ki
sebb jó semmiképpen sem "ro"5zabb",
hanem csakis jó. amin viszont felül
is tudunk emelkedni, a .Jcegyelern
mértéke szerínt".

S így foglaljuk össze a választ: ha
ésszerű okdk míatt valaki nem vesz
részt nem kötelező, hanem csak taná
csolt ájtatosságon, bűnt nem követ el.
Ha viszont részt vesz korlátlan lehe
tősége van Isten iránti szeretete meg
mutatásának, Ez azonban annyira a lé
lek belső életével és fejlődésével ösz
szefüggő Iétvalóság. hogy külső em
bernek, még ha családtag is, nincs
joga ebbe beleszólni. Ami törvény sze
rint kötelem, azt megikívánhatja há
zunk népétől, erre indít a szeretet, de
'Ihol a kegyelem titokzatos műkődésé

ről van szó, ott ne közelatsünk tovább,
mert "szent az a hely, ahol állasz".

Eglis István


