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,mert nemcsak a katolíkus
Legutóbb a zsinat elé terjesztett öku- szerzö
rnéníkus szkéma ötödik fejezetével hívőnek, de mínden vallásos embernek
foglalkoztarn, amely a múltbeli kétér- tudomásul kell vennie, hogy a világnézeti és erkölcsi szemléletek többfe-telmüségek kíküszöbölésével a tiszta
evangéliumi tanítás alapján kívánja lesége velejáró ténye a modern társameghatározni a katolikus egyház állás- dalomnak, olyan tény, amelyet senki
sem hagyhat figyelmen kívül. Ugyanpontját a vallásszabadság kérdésében.
Mindabból, amit akkor előadtam, vi- akkor tény viszont az is - siet hoz-·
lágosan kitűnhetett, mennyíre abban záfűzní Thalhammer -, hogy báraz irányban haladnak a korszerűsö mennyire nem tudunk azonos felfogásra jutni nagyon sok embertársunkdést célzó törekvések, amelyet rní, a
szocíalízmusban élő katolikusok, már kaI egzísztencíánk végső kérdéseiben,
jóval előbb egyedül [árhatónak is- rníndenképpen együtt kell élnünk és a
mertünk fel. E5zembe sem juthat ter- békés fejlődés javára össze is kell
mészetesen semmi olyan feltételezés, dolgoznunk egymással. Az utóbbi követelmény pedig nem egy problémát
milntha mi kivételesen bölcsebbek lenvet fel a keresztény lelkiismeret szánénk a kapitalizmusban élő testvéreinknél, az azonban nem kétséges, hogy mára. problémákat, amelyekre nem
olyan könnyű az egyénnek minden alserkentően hatottak közre maguk a
kalommal egyértelműen válaszolnia,
társadalmi változások, amelyeket mi
nemcsak elméletileg tanulmányoztunk,
Thalhammer sem állítja, hogy a víde a valóságben is megtapasztaltunk.
lágnézetí és erkölcsi rendszereknek ezt
S úgy ihiszem, senki sem veheti rossza mai pluralizmusát eszményi állapotnéven tólÜJnk, ha a saját magatartának tekinthetné a katolíkus egyház.
sunk dgazolását is látjuk abban, hogy . Végtére is Krisztus a világnézetek és
olyan meglátások és nézetek, amelyekvallások többféleséget akarta megszünnek kinyilvánitásáért :nern.régj,ben még tetni tanításával. az egYMZ pedig enelítélés vagy megrovás ért egyes útnek a tanításnak hirdetését és terjesztörö teológusokat, ma már az egész tésétkapta feladatául. Világos, hogy
katolikus vi:).ágban folyvást szélesebb
ezt a küldetését az egyház a rnodern
körű elfogadásra taIáhlak.
társadalomban sem ejtheti el. Az a keresztény hivő, aki vallását komolyan
Ebből a szempontból érezhetjük igen
tanulságosnak az általában tartózkodó veszí, szintén nem viseltethet közörnDer Grosse Entschluss·· két közlemé- bös érdektelenséggel a hitének ellentnyét, amelyeknek egyikét ,,A pluralis- mondó felfogásokkal szemben. Ha igy
járna el, ezzel csak azt bízonyítaná.
ta világ és a keresztény le1kiismeret"
cimmel Dominik Thalhammerj mási- hogy valójában nincs meggyőződve
annak: igazságáról, amit tanúsítani tarkát "Nyílt kereszténység és evilági
tozik, vagy legalább is nem tulajdonít
morál" cí:mmel Wilhelm Perger írta.
súlyt ennek az igazságnak. Ez azonban
•
egyáltalán nem rnond ellene annak a
Nem véletlen, hogy Thalhammer
kötelességünknek emeli ki Thaléppen abból a szkéma-fejezetból inhammer - , hogy tisztelettel forduldul ki, amelyet a vallásszabadság
junk míndenkí felé, akJibecsmetes
ügyében a zsinat elé terjesztettek. "He- meggyőződéssel száll síkra azért, amit
lyes és használhaté <megoldásért folelkiismerete szeránt igaznak és helyik a küzdelem" - állapítja meg ez- lyesnek tart s amiért áldozatokra is
zel Jmpcsola~. "Ha kitér a zsinat a
kész. :Éppel ezzel a tisztelettel igazolprobléma elől, akkor támasz nélkül
juk ugyanis. hogy magasra értékeljük
hagyja azokat a keresztényeket, a<kik- és szerétjük az igazságot. Mi magunk
nek az egyház ügyét a világi életköállítj uk, hogy Isten mindenkit a saját
rökben kell képvíselmök. De ha csu- alanyi lelkiismerete alapján fog megpán néhány általános és megtámadnaítélni, aki tehát követi a lelkiismeretatlan elvre húzódik vissza, eligazítátét, még ha esetleg vétlenül téved
sainak értéke nulla lesz." Elengedheis, mindig a jót cselekszi,
tetlenül fontos a határozott állásfoglaMínthogy rni, katolikusok, az egyén
lás ebben a kérdésben - jelenti ki a
alanyi Ielkrisrneretében látjuk az em-
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ben magatartás végső kötelező normáját. nem a!karhatjuk és nem is kívámjuk, hogy más meggyőződésűeken
erőszakot vegyenek, miként azt nem
ritkán helyes cselekedetnek vélték elő
deink a korábbi századokban, sem azt,
hogy bárkit elnyomjanak, üldözzenek,
vagy abban a szabadságában korlátozzanak, hogy meggyőződése szelint éljen. Ha tehát nem is örvendezünk annak, hogy oly sok ellentétes világnézet és életfelfogás jut szóhoz napjainkban, nyilt lélekkel el kell ismernünk: a mai pluralista társadalom tényét, és le kell vonnunk abból erkölcsi magatartásunkra is a megfelelő következtetéseket.
Abból az álláspontunkból, hogy míndenki egyedül a saját lelkiismeretének
köteles engedelmeskedni, .ésszerűen
folyik az a kívánságunk, hogy a vallásos lelktismeret szabadsága iis részesüljön azonos tiszteletben. Vallásosság vagy vallástalanság teljesen az
egyén szabad döntésén mú1ik - hangoztatja Thalhacrmner. A katolikusok
megktsérelhetíe; azt, hogy egyengessék
mások számára is az utat a!h!hoz az
igazsághoz, amelyet magukénak tartanak, de saha sem szabad arra vetemedniök, hogy vallásuk elfogadását
bármi módon kíkényszerítsék, s természetesen még arra sem, hogy bár-'
kit a vallásuk nem őszinte külső megvallására késztessenek. például anya(!,i vagy más előnyök nyújtásával.
Utóbbi is olyan cselekedet lenne, amelyet maga Krisztus itél el - teszi 'hozzá Thalhammer. Az abszolut türelimesség mandezek okából a keresztény lelkiismeret elemi kötelessége az Ö5S7JeS
másként gondolkodók irányában. S ezt
ct türelmességet nemcsak akkor kell
tanúsítanunk, amikor mi magunk kisebbségben vagyunk vagy hátrányos
megkülönböztetésről
panaszkodunk,
hanem akkor is, amikor többséggel
rendelkezünk és hatalmon vagyunk.
Tanúsítanunk kell egyszerűen azért,
mert a Ielkídsmeretí döntés szabadsá":
gát rni magunk is az emberi személy
alapjogai közé sorozzuk.

*
Ha emlékezetünkbe idézzük. hogy
katohkus oldalon még egy-két évtizeddel ezelőtt is milyen fenntartásos módon tárgyalták a világnézeti tolerancia kél'dését, az a Iélreérthetetlen szabatosság, ahogyan Thalhanmcr meg-

vonja az elméleti hátteret, újabb jóleső adalék a
bekövetkezett változáshoz, Am hogyan állhatnak fenn
egymás mellett az ellentétes világnézetek a modern társadalomban? Vajon az egyéni lelkiismeretek döntési
szabadságának tisztelete nem vezet-e
társadalmi boimláshoz? Milyen elvek
alapján képzelhető el egyáltalán a békés koegzisztencia?

Nem könnyú válaszolni ezekre a
kérdésekre - bocsátja előre ThaJhammer, lényegében azonban hozzánk hasonlóan vélekedik. Altalánosságban
azt mondhatiuk, hogy az egyén ilyen
iránvú szabadságát korlátozza a mások
szabadsága. Amit a magunk számára
igénylünk, meg kell adnunk többi embertársunknak is. A különböző világnézetű
és
életfelfogású
emberek
együttélését ugyanis egyedül az igazságosság teszi lehetövé. A szeretet és
bizonyos nagyvonalúság egyik legfőbb
etíkaí feltétele a békés együttélésnek
- mondja ThaLha>mmer -, önmagukban azonban nem elégségesek. Csupán
a szeretetben reménykedni utópia lenne. Minden társadalmi rend az igazságosságon épül fel. Akii azt követeli
embertársától, .hogy tartsa tiszteletben
lellcidsmeretének: szabadságát, ehhez
csak akkor formábhat jogot, ha maga
is kész irányában ugyanerre a tiszte..
letre. A szerétet és a nagylelkűség
mértékét soha sem írlhatjuk elő konsk~

~~~ban.

Az

igazság~~

követelményei azonban jogszabályokba önthetők,
Nekünk, katolikusoknak, akik hiszszük, hogy az ÖSS2leS embereknek, bármilyen világné2Jetet valljanak, ugyanaz az egy Atyjuk van a mennyekben
folytatja Thal:hammer -, teljes
erőnkből azon kell fáradoznunk, hogy
megtaláljuk az együttélés közös alapját az államban és társadalomban. Annál is iLl'lkább, mert annak, hogy a
másként gondolkodók hatásosan együtt
tudjanak működni a gyaikorlatli élet a
cselekvő szeretet és sok humanisztikus
t.örekvés és feladat területén. aligha
allhat fenn nehézsége. S ha az alap
kezdetben még olyan keskenynek rnutatkozák és tisztán külső keretekre 520rítk;ozik is, bíznunk kell abban, .hog,}"
majd az együttműködés során magától mélyül és szélesedik. csak legyen
meg mindegyik oldalon az őszinte
akarat a találkozásra, már ez is jó
163

kezdet mindannyiunk számára. A nyilt kat. Csak olyan igényekkel állhatunk
beszéd azután, amelyben egyik ember tehát elő, amelyek a természetes erköles timu szabályainak érvényesülését
2 'másikat yalÓS~TI meg akarja érteni,
lassanként rnesszebbre is fog vinni. Ki sürgetik, amelyeket minden jóakaratú
fog tűnni, hogy mídyen sok vágy és tö- gondolkodó ember magáévá tehet. Ami
rekvés közös az emberi természetben. azonban akifejezetten keresztény kíAlapjában ugyanis minden ember az vánalmakat illeti, soha sem szabad a
jövőben átlépnünk
azt a mértéket,
igazságot, a jót és a bcldogságot keresi, s nagyon gyakran inkább a sza- amelyet a keresztény örökség még elevak különbözőségével, mint magában ven maradványai szabnak meg, azok
a cselekvésben határolódnak el egy- a maradványok, amelyeket az általámástól. S rnínél behatóbb eszmecserét nos tudat kötelezőknek tekint. Ha enfolytatunk egymással, annál nagyobb
nél többet akarnánk, akkor már kénymeglepődéssel és örömmel fogjuk megszert gyakorolnánk a Ielkiísmeretekállapítani, hogy partnerünk a másik re."
oldalon egyáltalán nem felel meg anThalhammer nem gondolja, hogy
nak az általános klísének, amelyet rní
megoldotta volna mindazokat a probtisztán elméletileg fonmáltunk világ- lémákat, amelyeket a társadalmi plunézetéről és felfogásáról.
Mi több, ralizmus felvet a.keresztÉny lelkiisThalliiammer még azt sem tartja kí- meret előtt. Feladatául inkább azt
zártnak. hogy a tulajdonképpeni elvá- tűzte ki, hogy figyelmeztessen maguklasztó pontokban is előhb-utóbb létre ra a problémákra s jelezzen néhány
jöhet valamiféle egyetértés.
utat megoldasuk irányában. írása beAz a párbeszéd, amelyet kívánatos- fejezésében utal arra, hogy maga az
nak tartunk s amelyre készek is va- . egyház is új médokat keres a nyílt
gyunk - húzza alá Thalhammer - , beszélgetésekre a modern, világnézetikorántsem a vetélkedő vita, amelyből leg megosztott vidággal. És pedig mímindenki már eleve győztesként akar ként VI. Pál pápa a zsinat második
kikerüLni. Ebből semmi jó sem fakad- ülésszakát megnyitó beszédében rnondotta, azzal a céllal, hogy ujból elhíhat. Ha a másként gondolkodót a lohetövé tegye a szkeptikus emberiség
gikai érvelés élességével sarok:ba is
szorítják, ezzel egyik oldal sem nyer számára: nem valami hatalmi igény.
semmit, sőt sokkal valószínűbb, hogy hanem egyes egyedül az emberiség
a magát győztesnek érző csak egy en- örök java vezeti az egyházat, amikor
gesztelhetetlen ellenséget szerzett ma- küldetése teljesítésének új feltételeit
gának. Az igazi türelmesség szöges el- keresi.
lentéte annak a magatartásnak, amely
*
előre feltételezi, hogya másik félnek
A másik tanulmány írója, Wilhelm
minden pontban helytelen az állásfog- Perger, a legutóbbi évek örvendetes
lalása, abból tehát mi magunk sem- vonásának mondja, hogy a gondolkodó
mit sem tanulhatunk és a saját fe1emberek az összefűző kötelékek szífogásunkon semmit nem javíthatunk.
lárdítása okából itt is, ott is igyekeznek fölébe emelkedni annak, ami szétA modern társadalom világnézeti
megoszlását olyan ténynek kebl tekin- választ. A szenvedélyes polémia hetenünk, amely beláthatatLan időn ke- lyébe mind gyakrabban lép a díalóresztül így marad - szögezí le Thal- gUS, amelyben a beszélgetöle egymás
megértésére
tőrekednek.
hammer, a jezsuita (akárcsak én a ja- kölcsönös
nuári cikkemben, amelynek ilyen ér- Kűlönös jelentősége van annak a beszélgetésnek, amely ma vallási síkon
telrnű állítását négy levélíró kifogásolta). "Nem élünk többé egy zárt ke- folyik. Azt az igyekezetet, hogy áthiresztény életkörben, hanem egy .cso- dalják a keresztény felekezetek közötti
port vagyunk más világnézeti csopor- ellentételeket, ma már nem lehet kitok között, s minthogy gyakorlatilag iktatni a katolikus egyház szellemi
életéből. S történnek már olyan tapocsak a valóban hívőket sorolhatjuk a
magunk körébe, föltétlenül kisebbség gatódzások is, amelyek a különböző
vagyunk. Az igazságosság szernszögé- világvallások találkozását készítik elő.
ből sincs jogunk arra, hogy a nem-keAmikor így a katolikusok immár
resztény többségre bármi módon meg- más felekezetek és vallások képviselő
próbáljuk rákényszeríteni aaaratun- ivel beszélgetést folytatnak, joggal
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m~rül fel a kérdés, rniért ne lehetne
Ilyen beszélgetésekbe bocsátkoznl az
egyedül földiekre alapozott, 00. vallástalan rnorál szószólóival is? Nem
vitás, vannak keresztény gondolkodók,
akik egy vallástalan morál eszméjét
eleve elutasítják vagy Jegalább is kérdéses vállalkozásnak tekintik - jegyzi meg Perger - , de bármilyen érvet
hozzanak. fel a vallástalan rnorál ellen, nekik sem szabadna Iátatlemba
venni azt a pozitivumot, ami ennek
alapjául szolgál. Hiszen kétségkívül
arról van itt szó, hogy az erkölcsi jó
valósuljon meg, az pedig, hogya nemhívő szellem egyedül a földi lét viszenyalból és föltételeiből iridul :ki, mi
okból eshetne kifogás alá? Perger nagyon is szükségesnek itéli, hogy katoIikus részről a vallástalan rnorálok
képviselőivel is próbálják a
közöset
keresni. Ennek megkönnyítése végett
azonhan míndenekelőtt azokkal a vádakkal kell szerínte megbirkóznunk,
amelyeket a katolíkus egyház ellen
emelnek.
Ausztriában a Iegnyomósabb vádakat Wilhelm Bömer összegezte két
éles tariulrnányában. Az egyikben,
amelynek "Etika és politika" a címe,
megütközését fejezi. ki amiatt, hogy a
keresztényegyházaik oly keveset valósitottak meg Krisztus hegyi beszédéből
és korlátlan emberszeretetéből.
Másik tanulmányában, amelyet "Az
egyiházi rnorál összeomlása" címmel
írt, azt rója az egyiház terhére, hogy
Krisztus tanítása helyett a kapitalizmussal fonódott iössze, hozzájárult az
antiszernitízanus keletkezéséhez, viszont semmit sem tett a hálboru kiküszöbölése érdekében.
Az ilyen természetű ellenvetésekket
katohkus apologéták sorozatosan fogIalkoztak - állapítja meg Perger - ,
de ha bizonyos túlzásokat és egyszerüsítéseket helyre is igazítottak, a kegyetlenségek, keménységele és szűk
keblűségek sok-sok példáját, amelyeket az egyháztörténelemből ismerünk.
sajnos, ők sem törölhették el. Olyasféle szomorú eseményekre, mint Hyparia meggyilkolása, a keresztes hadjáratok és a vallésháborúk borzalmai, az
inkvizíciós szörnyűsógok, a boszorkányüldözések és pogromok, azok a
keresztények is fáj dalommal emlékeznek, akik vallásukat komolyan veszik,
és el is itélik, nem opportunizmusból,

hanem Krisztus tanításának ígazi átértése míatt, ICül&"'136 súllyal esik latba az a szemrehán yás, hogy a keresztény egyházakban míndezideig nagyon keveset váltottak valóra Jézus
szeretetparancsaiból. Erre az egyháztörténet tényei alapján kellene felelni
vagy magyarázátot keresni. Bizonyos
azonban - jelenti ki Perger - ; hogy
sok szerit egyéniség csodálatos műkö
dése és még több ismeretlen hívő kórházi és missziós csendes tevékenysége
ellenére sem tagadhatjuk, hogy Krisztus üzenetéből mennybemenetele· óta
túlságosan kevés valósult meg eddig a
földön. Az igazság az, hogy a krísztusí szellemet az évszázadok folyamán
ismét és ismét elnyomta az emberi hitványság.
Joggal hivatkozhatunk azonban arra, hogy az evilágil. humanizmus eszményeít fs igyakran beszennyezték hívei. És ha el is kell ismernünk azt
sok nemeset és értékeset. amit e hurnanízmus nevében műveltek, eddig
még egyik irányzata sem dicsekedhet
azzal, hogy lényeges fokban előbbre
vitte volna az emberek erkölcsi tökéletesedését. Mind a keresztény, mind
a vallástalan világnézetekből újból és
újból utak vittek a sötétbe, és az
berek: igen nagy vagy éppen túlnyomó
része csupán külsőleg tette magáévá
eszményeiket. Ha azonban ez nem
csüggesztd a vallástalan morál képviselőit, nem csüggedhetnek el miatta
a hívő keresztények sem. A kudarcok
csak arra késztethetnek mímdarmyíunkat, hogy még lelkesebben haladjunk
tovább és eszményeinket olyan jól
igyekezzünk megvalósítani, ahogyan
csak képesek vagyunk rá körülrnényeinkközött. Számolnunk kell közben azzal is, hogy á vallástalan ember
feltehetően kényelmetlenséggel és nemtetszéssel kiséri a katolikus élet minden újraébredését. Sőt egyenesen veszélyt fog látni benne, egy új kleríkalizmusnak. a szellemi élet gúzsbakötésének. a nem-katolikusok diffamálásának, a törvényhozás felekezeties torzításának és más nem örvendetes [elenségeknek veszélyét, arnilyen
tényleg gyakran adódott a katolikus
országokban s talán ma is fennforog
Dél- és Nyugateurópa egyes államadban. A dolgok ilyen alakulását azonban egyre több katolíkus nemhogy
nem kivánja - állapítja meg Perger

a
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-, de épp ú~'V elutasítja, mint bárki
más. Mi, akik a világ felé nyitott.
vagyis a nyíltkatolici2lffiust valljuk,
amelynek ma a katolikus teológiában
és publícísztíkában oly sok kiváló
képviselője van, semmi közösséget sem
vállalunk többé az ellenrefornnáció és
a ku1turharc szűkös szellemével. Mi
nagyon is tisztán látjuk a Itirívó ellenmondást e szellem és az evangélium
között.
Az egyház történetében, rnint tudjuk, felléptek időnként mozgalrnak,
amelyek koruk vallási életét akarták
megújítani és ennek érdekében meghatározott célokat tűztek: ki. Ilyen
mozgalmat indított meg Szent Benedek az "Imádkozzál és dolgozzál!" tézisével. A szegénység és alázat kereszténységének eszménye, ahogyan Asszís7JÍ. Ferenc hirdette, az egyház elvilágíasodását kívánta ellensúlyozní. :Érthető, ha napjainkban megmt annyi szó
esik arról, hogy mi lenne a legfőbb
teendéje a modern kor katolícízmusának. A nyílt katolikusok véleménye
szeránt a feladat az, hogy Krisztus szerétetparancsát valóban komolyan vegyÜJk és komollyá tegyük.

Önáltatás lenne, ha tagadnők vagy
azt a tényt, hogy a nyugati
civilizáció népei, amelyek évszázadokon át hordozták a kereszténységet,
nagyjáJban hátat fordítottak neki irja Perger. S ezt a kedvezőtlen fordulatot szerínte főleg az okozta, hogy
a kereszténység ahelyett, Ihogy őszinte
következetességgel próbált vom eleget termi Krisztus tanításának, más és
köztük nagyon is támadható célokra
törekedett.
Igazán ideje tehát, hogy végre a középpontba helyezzük Krísztus tanításának magvát, a szeretetet Isten és az
embertársak iránt, amit maga Krisztus főparancsként követelt. Mert a valóság az, hogy a keresztények mai életében távolról sem foglalja el a főpa
rancs azt ahelyet, amely megilleti.
Túl gyakran találkozni il "jó katolikusnak" azzal a tipusával. aki szorosan tartja magát vallása külső kötelezéseíhoz, amilyen a vasárnapi tempIombajárás és a szentségek vétele. bizonyos országokban szorgosan támogatja az egyház politikai jellegű követeléseit is, de dig gondol a felebaráti
szerétet parancsára. Sőt éppen a ..bíszépítenők

166

zonyos országokban" inkább arról az
oldaláról ismerik ezt a típust, hogy
intrikus, becsületnytrbáló, kapzsi s
gyakran sem az osztálygőg, sem a boszszúvágy nem idegen tőle. Nem csoda
igy - rnondja Perger -, hogy az a
botránkoztatás, amelyet ez a típus kívált, sok embert elriaszt az egyháztól.
Őrizkedjünk azonban attól, hogy a
felebaráti szerétet szava egyszerű szólammá sílányuljon, a politikai demagógia valamilyen változatát jelentse.
Ám akkor lÍS félremagyarázzuk, ha
egyedül a karitativ és szocíális tevékenységgel Ikapcsolatban alkalmazzuk.
Amikor Krisztus azt rnondja, hogy
szeretnünk kell felebarátunkat, nem
kizárólag meghatározott cselekvéseket
követel, hanem igényt támaszt egész
érzelmi életünkkel szemben. Modenn
nyelven szólva, Krtsztus a rendkívüli
jóakaratot követeli meg tőlünk ernbertázsaink irányában, amely kell, hogy
megszabja magatartásunkat is velük
szemben. A szerétetparancsok mellett
azonban az evangélium más meghagyásainak lis előtérbe kell kerülmíök,
amelyekben Krisztus szelleme különös
világossággal jut kifejezésre. Egyik
szakasz igy hangzik: "Irgalimasságot
akarok és nem áldozatot." JDgészen különös - jegyzi meg Perger -.
hogy ezek a szavak oly kevéssé ismertek, noha Jézus meg is ismétli
evangélíumáoan (Mt. 9, 13 és 12, 7).
Erekből a szavakiból kiindulva állást
foglalhatunk az aszkétdkus magatartás túlértékelése és a rideg viselkedés
ellen. amire ta kereszténység nem ritkán hajlamosnak mutatkozik.
Krisztus tanítványait is megfeddi,
amiért ezek büntetést kívánnak azokra, akik nem fogadják be őket. A tanítványok kérdezik: "Uram, hívjuk le
rájuk az istennyilát, hogy föleméssze
őket?" Krisztus ezt feleli: "Nem tud[átok, mílyen szellem gyermekei vagytok. Az Emberfia nem azért jött, hogy
lelkeket pusztítson. hanem, hogy megmentsen" (Luk. 9, 54). Ennek az evangéliumi helynek jelentőségót nem
becsülhetjük elég magasra. Világosan
kitŰirükbe1őle, hogy az az agresszív
szellem, arnelyből kifolyóan a keresztény vallás ellenségeire némelyek büntetést és pusztulást kívánnak, nem
Krisztus szelleme. A vallási fanatizmus határozott elítélésével találko-

zunk itt.

Ezzel érkeztünk el ahhoz a feladatnoz - folytatja Perger - , amely küionösen Iontos a kereszténység j6V0
[ejlödése számára. Krisztus igazi szellemét szigorúan el kell választeni és
meg 'kell tisztítani a tanaiért való 00rnís buzgóságtól. E1anatizmus a belső
bízonytalanságra támaszkodó agreszszív érzület meghatározott elvek és az
azokat megtestesítő emberek irányában. Többnyire azzal magyarázható,
hogy a fanatikusok a saját rnesterkélt
énjük lerombolását féltik tőlük. Gyakran más lelki zavarok fokozzák.
A fanatizmus felüJ:kerekedése az
eszmékért folyó íharcokban, különösen
vallási téren, túlon-túl ismert. Ugyanígy az az áldatlan szerep, amelyet az
f~há2Jak történetében játszott. A különbséget Krisztus szelleme és a fa..
natízmus között ekként fogalmazhatjuk meg: Krisztus az ember belső, lelki megváltozását tanította, amely szeretetben nyilvánul meg Isten és az
embertársak felé, a fanatizmusban viszont patológikus eredetű lelkiállapottal találkozunk. Ha nem élünk ezzel a
megkülönböztetéssel, akkor mindig
fennáll a veszély, hogy a keresztény
vallást mint totalitárius ideológiát élik
a hívei és ennek az ideológiának képviselői gyanánt cselekszenek. Legyő
zéséhez sokban hozzásegíthet a valtáspszíohológía. Mellette a vallásfilozófia is jó szolgálatot tehet, amelynek: egyik feladata lenne a hamis valIásosság, az álval1ásosság tlpusainak
jellemzése.
A közős, ami napjainkban a következetes keresztényeket éS a vallásta-

lan morál becsületeslúrdetöit összeköti, korunk nagy etikai problémáiban
adódik. amelyeknek megoldásán mindannyian fáradozunk. A Iegjelentóseob
ilyen ternnészetü probléma a béke
fenntartása, amiért mindkét világnézet követői intenzíven síkraszállnak.
Alapvető feladat pedig egy igazi erkölcsi megujhodás számára annak a
farize:izrnusnak leküzdése is, amely
minden erkölcsi rendszer elfogadéit
megejthetí. A farizeizJmust, amit Krísztus az evangéliumokban sokkal élesebben ostoroz a nyilt bűnöknél. a külső . formák
túlértékelése [ellemzi, a
mások hibáinak kemény megítélése, az
önteltség és az előitélet bizonyos csoportok irányában. A külső forrnák túlbecsülésének és az önteltségnekkáros
voltát illem szükséges közelebbről taglalní, Mások hibáinak kemény megítélésével azonban sokszor találkozunk
olyanoknál, akik egyébként szígorúan
az erkölcsi alapelvek szeránt élnek.
Krisztus szellemével azonban félreérthetetlenül ellenkezMt ez. Az előítéletek
ellen való harc színtén összekötheti a
különböző világnézetű, de etikai érzületű embereket.
A felvetett kérdések közül nem egynek megoldására hangozhatnak el
konkrét javaslatok, amelyek tekíntetében különbség marülhet fel a keresztény és a vallástalan ember felfogása
között. Perger szerint azonban akkor
is lehetségesnek kell lennie, hogy ezeket a különbségeket kölesönös megbecsüléssel, valóban etikai formában,
megegyezéshez vigyék.

•
A KIS ÚT
Gyakran nyugtalanít, hog'y hitemet érintő kérdésekben problémáim támadnak. Ilyenkor nem egyszer azon veszem észre magam, hogy kételkedő gondolatokkal' foglalkozom. Gyónásaim.ban is többször felemLítettem már, hogy a
hitigazságo7;ban kételkedtem.

E néhány sorból is mintegy visszacsengnek a szamos imakönyvben megtalálható "lelkitükrök'" sematikus szavai: ,,KéteLkedtem-e a hit igazságaiban ?" Nem egy tapasztalt lelkipásztor állapította már meg, hogy ezt a
kérdést - legalább is ilyen megfogalmazásban - ki kellene hagyni ezekból a .,lelkdtliikrökból". Az igazság

ugyanis az, - bármily szokatlanul is
hangzanék többek fülében hogy
minden felnőtt, értelme használatával
élő keresztény ember előbb-utóbb eltöpreng a hitét érintő igazságokon. S
ilyenkor nem egyszer eszébe juthatnak
ilyen gondolatok is: vajon valóban így
van míndez, hihető, elfogadható-e.
amit eddig dgamak tartottam?
Jn?

