
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Széles tömegek elkereszténytelene
désének okait kutatva legutóbb, oda
következtettem. hogy alapvető módon
két mozzanatot kell szemügyre ven
nünk. Az egyik a modern természet
tudományok előrehaladása, ami sokak
ban azt a nézetet kelti, hogy a min
denség újabb szemlelete nem fér ősz

sze a keresztény tanítással. A másik
az a feltevés, hogy a keresztény vaí
lás is elmúlásra itélt ideológiai "fel
építmény", mert azt a társadalmi szer
kezetet, amely szüdetésében elősegitet

te és intézményességében hordozza,
márís tekéntélyes földterületelken meg
döntötte a társadeírni hatadás erősö

dő igénye. Ami az első rnozzanatot il
leti, annak cáfolására hoztarn fel a
múttkor Pierre Teilhard de UW1"clin
életművét és WlI1;lomásait, hangsúlyoz
va, hogy az ő meglátásai és eszméd
uralkodnak el rnindinkább a mai ka
tolikus gondolkodásban, A zn.ás<ik moz
zanat, mint ugyanakkor [eleetem, lé
nyegében a keresztény vádlás "elide
genítő" hatásának és szerepének kér
dését veti fel. S nem kétséges, hogy
valójában ez a kényesebb probléma,
mert az el1enoldiaJ. számára is elfogad
ható tisztázása éppen a mi részünk
ről kívánja meg a szokásosnál jóval
nagyobb őszinteséget és tárgyti.ilagos
ságot,

KaItolikus kortársaink közül, sajnos,
még mindig sokan nem értették meg,
hogy mit jelent voltaképpen a marxís
ták e1lensé~sége a vallás Irányában.
Marx azért bírálta a vallásosságot és
fordult ellene, mert megítélése szeránt
megakadályozza az embert a maga
nyomorúságának gyökerekig menő fel
ismeréséIben és a gyökerek irtásának
szorgalrnazása helyett egy olyan túl
világgal vigasztalja, amely e földi lét
minden gyötrelméért kárpótolsri fogja.
A vallás te!hát Istenre bízza azt, ami
tulajdonképpen magának az embernek
feladatkörébe tartozik. Osszfoglalata
így a vallás - jelenti ki Marx - an
nak az "elidegenedésnek", amely az
emberi élet minden területén megfi
gyelhető: a legtisztább alalkban jelle
níti meg az ember tényleges el/ide
genedését abban a világban, amelyet
ő maga teremt a munkájával, de
amelytől - kísaiátítva jótéteményeit
- távoltartja a magántulajdon.

írja Mihelics Vid

Némelyek bizonnyal azt felelnék er
re, hogy Marx egy olyan valíásosságot
talált maga előtt, amelyre a kíterebé
lyesedő kapitaídzmus kora, a XIX. szá
zad nyomta rá bélyegét. Részben igaz
is ez. Ma már például aligha jutna
eszükbe keresztény gondolkodóknak,
hogy védelmezzék azt a sok visszássá
got, amit a múlt század nagy "láza
dói", köztük Kierkegaard és Nietzsche
is, az akkol'li vaíllásosságban és az egy
házak akikora magatartásában kárhoz
tattak. Viszont továbbra is valóság
marad, hogy amilyen mértéklben szen
tesíti vagy szentesítení látszik a vallás
a szocíális nyomorúságot, abban a
mértékben szövetségese azoknak az
erőknek, amelyek elideg:€IIl~tiik. önma
guktól az embereket. Ebből ~övetlkeziIk

annak szüksége, hogy keresztény val
lásunk min.él teljesebben mentesülíön
az idők során. rátapadt, konkrét 00
talmi és társadalm! he!lyzeteket tülk
röző ideológlilkus elemektől. S hála an
nak a szeJ.il.emi megújhodásnaJk, amJe1y
a katolikus gondolkodásban megindult,
ma már örvendetesen tapasztaljuk is
ezt.

Bézonyságul hozom fel erre azt a ve
zető ciklket is, amelyet Herbert-José
de Souza tollllából nemrégűben tett köz
zé a Pax Romana nemzetközé kato
lJiJkus bélkemoz,gailorrmaik. ugyandlyen
címmel megjelenő mboU11l1li folyó im
ta. "HogyaJh nyugodhatnénk bele abba
- írja a brazil szerző -, hogy keresz
tények nyiltan védjék a kapítalizmust?
Vagy ha el is ítélik, ők maguk ké
nyelmesen éljenek benne? Hiszik-e
vajon ezek, hogy a kereszténység az
üdvösség üzenete és az összes embe
rekhez szól? Mert ha igen, aIkikOr ho
gyan fogadlhatnaJk: el egy olyan osztá
lyokra tagozódott társadalmat, alhol
egy kisebbség rendelkezek a többség
sorsáról, kízsákrnánychva ennek mun
ká iát, életét és míndazokat az érté
keit, amelyeket sohasem lehet pénz
ben vagy termelt javakban fellIllémd ?
Hogyan törődhetnek bele abba, hogy
katolikusok, akik latiLundiUiffiok birto
kában kizsarolnak náUunlk martegy
hatvan mliHlió parasztot. nyugodtan ott
haladjanak annak a Krisztusnak kör
menetében, akii az összes emberek üd
vözítésére és megváltására jött erre a
világra ? És hogyan vehetjüik: tudomá-
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sul mi, akik tisztában vagyunk az em
ber méltóságával és örök rendelteté
sével, hogy az emberiség kétharmada
éhezik és a szociálís élet olyan for
máinak van alávetve, ahol a verseny
és az urahkodás elve meggátolja a
szeretetviszonynak, az egyetlen igazán
keresztény viszonynak kialakulását?
Hiszen nem hagyhatjuk figyelmen kí
vül ezt a valóságot anélkül, hogy el
ne árulnók az embereiket. Nekünk
míndent meg kell tennünk, hogy ez a
viJá,g a boldogság eszköze legyen ki
vétel nélkül rrun den ember számára.
Nem teleinthetjük hívő katolikusok
nak azokat, aJkik megtagiadva a sze
rétet cselekvő [ellegét, a kapitalista
szellemrnel kompromittálj áJk magukat,
s miközben kíváltságaíkat élvezdk, csu
pán aíarmzsnát adnak a szegények
nek igazságosság helyett, fölényes
atyáskodást az igazi SZieretet helyett,
vagy, mírrt némely költők, magaszto
san elmélkednek a szegénység értel
méről. Számunkra kereszténynek len
re annyi, mint eliköteleZJni magunkat
az élettel, a történettel, amely az egész
emberiség sorsát fo~alja magában."

*
A keresztény valláshoz tapadt s

egyáltalán nem az evangélíumi taní
tásból folyó ideologikus elemek marx
ista lkrrtikája nekünk magunéanak is
[avtmara válik - állapította meg leg
utóbb az Orientierungban Armin Wil
dermuth, a baseli filozófiai társaság
elnöke -, mert "ami lényegeslet mon
dansík közben a marxistálk az emberi
létről, az sokkal közelebb áhl a keresz
ténységhez, mnnt az átlagos keresz
tény hívek vagy a kereszténység el
lenfelei seitenék".

Vonatkozlk ez egyebek mellett a
magántulajdonra is, amelynek fogal
mát - mint Karl Rahner, a nagyhí
rű katoldkus teológus jelentette ki
most az április 29---«I1ájus 2-án Salz
burgban rendezett maexista-katolfkus
ta1átllkozón - katoldkus részről revi
zíó alá kellene venini és - a saját ki
:rejezését idézve - "mitosz1Jallanítani"
kellene. Gondolom, ez tovább is ele
mezhető válasz arra a kérdésre, ame
lyet a Világosság~ 1965. februári szá
mában a dialógus lehetőségeiről írva
Varga Iván tett szóvá: "A katolikus
szociálds doktI1ina... a magántulaj
dont a tomizmus egyik alapelveként
szodgáló természetjogből kiindulva
természetfölötti elemekkel telíti. Ilyen
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módon. '. ez a doktrinális megkötött
ség lényegesen korlátozza az egyház
naik a társadalmi problematikában
való állásfoglalását." S talán hozzá
fűzhetném. hogy azt a "mitosztaJaní
tást", amelyet Rahnér a magáritulai
dorira vonatkozóan mondott szüksé
gesnek, bízvást kiterjeszthetnők olyan
fogalmakra is, mint a társadalmi osz
tály és az osztálynélküli társadalom.

Nem tudnék azonban egyetéretní az
zal a felfogással, amelyet a marxistálk
általában magából a keresztény val
Jásból folyó "elideglenedés" terointeté
ben képviselnek. Roger paraudy, aki
egyébként Salzburgban is beszélt er
Től, a V~lágosság 1964. decemberi szá
mábam azt fejtette ki, hogy a "transz
cendencia", vagyis egy tapasztalaton
felüli valóság állítása magában foglal
ja az ember felelősségének minimu
mát. Mert - úgymond - .Jehetsé
ges-e, hogy az ember teljes felelőssé

get viseltjen cselekedeteiért, ha egyszer
lemond a maga törvényeiről az istern
törvényekkel szemben?" Ez a prob
Iérna mindenesetre bővebb megvilágí
tást igényel, Hadd utaljak tc hat me
gint csak aI1Ta, hogy éppen a felelős

séget Illetően miként látja és láttatja
velünk Isten, a mimdenség és az em
ber kapcsolatát Teilhard de Ctuirtlin.

*
"Vallásos világhoz-fordulás" - így

j~lemzi igen találóan Ladislaus Boros
az Or'tentierung által közölt tanulma
nyácan Teilhard lelki beállítottságát,
amely már hét éves korában jelent
kezik nála. A Coeur de la Matitre (Az
anyag szive) círnű önéletrajz-kísérle
tében írja 'I'ealhard: "Biztosan nem
volnarn több, mirut hat Vlagy hét éves,
amilkor már éreztem, hogy vonz magá
hoz az anyag, pontosabban mondva
valami, ami az anyag szívéből sugár
zik Már mínt gyermek bámulatos tit
kokat sejtettem az anyagi világban:'
Egy későbbi írásában szirute koltói len
dület ragadja magával: "Áldott légy
te, veszedelmekkel teljes anyag, meg
fékezhetetlen tenger, megszelídíühetet
len szenvedély, Áldott légy te, hatal
mas anyag, fel nem tartóztatható fej
lődés, mindug levésben levő valóság.
Áldotit légy te, mindeneket átfogó
anyag, tartam korlátok nélkül, éter
partok néLkül, amely túláradsz a rru
szűk tapasztalásainkon os kinyilvání
tod nekünk Isten méreteít, Köszönte
lek téged, Istern lakóhely, amelyet te-



Temtő erő telít. Köszöntelek téged,
-szellemtől mozgatott óceán, meggyúrt
agyag, amelybe a testté lett Ige éle
tet lehelt ..." (Himnusz az anyaghoz.)

Jól példázzák ezek a sarok, meny
nyire nem választja szét Teilhard tu
data a világ anyagi valóságát és a
vallásiak körét, "Egy ember van előt

tünk - emeli ki BoI'oS -, a1ki évszá
zadok után végre ismét vahlásd elra
gadtatússal tudja szemlelni és átélni a
világot, aiki számára a valóság ismét
az ístendt tükrözi, aki egyszeruen nem
tud válaszfalat húzni imádás és ku
tatás közé; egy ember, aki előtt min
den szent és semmi sem szentetlen a
világban, aki nem hajlandó kizárni
egyetemes rokonszenvéből a valóság
semmiféle részét és az emberek egyi
két sem, aki barátot lát a míndenség
ben és mímden teremtményben." 'I'eid
hard - miként Boros mondja - "ki
hozta a keresztény gondolkodást a tör
ténet halott szögletéböl." Hogy az út,
amelyet ehhez használt, rnímden sza
ikaszában helyesnek ítélhető-e, arról
továbbra is vitatkozhatunk. A részle
tek azonban végül is másodrangúak.
A fő dolog az, hogy rajta keresz,t21 és
az ő útmutatásával a katoliíkus szel
lemiségben ismét egymásra talál a
nyugati történet két meghatározó
áramlata s évszázadok után ismét ki
alakul az a világkép, amelyről oly sok
keresztény gondolkodó álmodott: "szer
ves összekapcsolódása a két szerétet
nek és a két szolgálatnak, amelyek
egyike Istennek. másika a vidágnak
szól", Ez volt Teilhard lényeges cse
Iokedete. Vagy ahogyan N. M. Wildiers
szövegezi meg: a "llrohézió", az össze
tartozás és összetartás tényének s
egyben szükségének kifejtése és át
éreztetése az ember és a világ, a min
denség és a Teremtő viszonyában,

*
"Teilhard pontosan abban az órában

jött, amikor az emberiség tudatára
ébredt annak, hogy kőzős a sorsa" 
hangoztatja La pensée religieuse du
Pere Teilhard de Chardin (T. d. Ch.
vallási eszmevilága) círnű könyvében
Henri de Lubac. Közös ez a sors, mert
egységesülőben van a földkerekség, s
ma már ami jó vagy rossz adódik az
egyik sarkában, kihat az egészre is.
Ugyanaikkor azoriban saját sorsának
ls egyre inkább ura az ember. Mert
minél erősebben bontakozik 'ki a
"nooszféra", a földet körülvevő "szel-

lemi burok", azaz minél nagyobb sze
repet visz az emberi tudat a tapasz
talati mindenség életében, annál hát
rább szorulnak a fejlődés egyéb té
nyezői. A fejlődés már nem folytató
dik önműködően, hanem a szabad
egyének, tehát az emberek döntésé
től függ. Másként roifejezrve: hogy mí
ként alalkuil a jövő s közelebbről az
emberiség sorsa, egyre inkáibb egye
düil azon múllJk, hogy az emberek alá
vetik-e magukat vagy sem az egysé
gesülés nagy törvényének.

Innen az ember növekvő felelőssége.

De nem is egyszerűen csalk "növek
vő", hanem mind teljesebb felelőssége.

"Isten - mondja 'I'elhhard tanítását
értelmezve Le Blond. az Etudes szá
mára írt tarnilrnányában - az ember
re bízta a feladatot, hogy befejezze
magát és befejezze a világot, mímt
hogy a fejlődés most már az ő kezén
át történik, munkája és erőfeszítései

útján. Innen a szabadsága és a fele
lőssége is." S magától érltetődik, hogy
a hívő embernek is át kell éreznie,
vállalnia kell a teljes felelősséget. An
llialk ellenére, hogy hisz egy "ábszo
lut jövőben" is, az emberiség fölldi sor
sáért, ennek a sorsnak minél kedve
zőbb formálásáért nem hárfthatja Is
tenre a parán}"át' sem a saját teljes
emberi felelősségének, Szabó Ferenc
méltám emeli ki TeiLhard de Chardin
ról szóló könyvében, amely az idén
jelent meg Pánizsban, Teilhardnak azt
a sokszor megisméteilt tételét, hogy
"Isten csirtáltatja a dolgokat". Azt je
lenti ez, hogy Isten nem lép a teremt
mények helyébe, nem cselekszik he
lyettülk, hanem cselekvőkké, aktívak
ká teszi őket. Azért szabad a legma
gasabb fo~ban az ember, mert a leg
nagyobb szabadság az őnrneghatározó

lkéPe&'lég. Ehhez rnérten legmagasabb
fokú a felelőssége is.

Valllll1a1k teológusok, akik főleg azért
klifogásoljáik Teilhard fejlődési elmé
letét, mert Teillihard az ember bánni
féle evilági pozitiv tevékenységét egy
ben valfásí értéknek is tekinti, egye
nes útnalk az Omega pont, a KIl"isztus
ban való beteljesedés felé, Ilyen teoló
gus Leo Schejjczyk is, akinek köny
véről múltkori cikkemben széltam. Ez
zel kapcsolatban azonban - úgy vé
lem - helyesen szádl szembe Szabó
Ferenc a.ZZJal1 az egyoldalú felrfogással,
amely a tevékenvséget kizárólag csak
a mögötte meghúzódó szándék alapján
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értékeli. Teilhard joggal ítélte el azt
a "keresztény" magatartást, amely kö
zombös maga a létrehozott mű iránt,
és csupán a szándékot kutatja, Tei'l
hard egyenesen a kereszténység "pa
ródiáját" látja a "világ megvetésének"
abban az értelmezésében, amikor a ke
resztény ember hitére hivatkozva tart
ja magát távol a közös emberi eII'IŐ

feszítésektől, vagy "csak a kísujjával"
segíti a haladást. Hiszen ha él ben
nim!k a hit, akikar nagyon is meggyő

ződésünknek kell lennie, hogy min
den természetes lcözreműködés, még a
nem-hívók munkája is előkészíti a
világot a nagy átváltozásra, a Krisz
tusban való beteljesedéere.

Tev1haJVd egyik első tanulmányából.
amely a "kozmikus életről" szél, idé
ZIi Szabó ezeket a sorokat: "A .szent
fejlődést' dicsőítem, azt a tényt hang
súlyozorn, hogy a Megtestesülés által
a kozmosz megszentelödött és meg
újult, éppen a fejlődése alapjában; és
a keresztény egyik sarkalatos köteles
sége az, hogy közreműködjék - ter
mészetesen az értékrend megőrzésével

- mírrden dolog megérlelésében. még
a természetes síkon is. A természetes
fejlődés bizonyos értelemben Isten or
ISZágának tengelvét - vagy egyik ten
gelyét - képezí; és az új föld a régi
föld beteljesedésébőlszületik meg."

*
A valóban helyes keresztény maga

tartásra ragyogó példát ad Teilhard
abban a dolgozatában, amelynek címe
La planétisation humaine (csak körül
írással fordítható: az emberfajdk és
cívalízácíók egységesülése a földgöm
bön): "Az emberek közösségében 
úgymond - egy új, rendkívül fontos
elem bukkant fől. Nevezhetnők .homo
progressívus'<nak (haladó embernek),
aZJaZ olyan embernek, akinek a jövő

inkább a szívén fekszük, mímt a jelen.
Ennek az embertípusnak. első képvise
lői már köztünk élnek. Világosan ész
lelhető vonzódás feszül köztük, ezek
között a ma még szétszórt elemelk
között, s folyvást közelebb hozza őket

egymáshoz. A kölcsönös vonzódást
nem köthetik le sorompók, nincsenek
ánhatolhatatlan társadaümí, faji vagy
vallási korlátok, Százszor tapasztal
tam és mindenki tapasztalhatja: bár
hol legyen hazája, bármídyen legyen
világnézete vagy hitvallása, ha olyan
emberrel taIálkowm, akiben a vára
kozásnak ugyanaz a lángja lobog,
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nyomban létrejön köztem és közte egy~

rnély és egyesítő kapcsolat. Egészen,
lényegtelen, hogy miként szövegezzük
meg reményeírrket, a neveltetés és
képzettség különbözőségeszerínt. Egy
szeruen rokonnak érezzük egymást.
Ugyanolyan veretű emberek vagyunk.
Mi több, még arra is rájövünk, hogy
maguk az ellentéteink is ősszekötnek

millllket. Mintha az élet új távlata
nyílnék meg előttünk és lenne híd
köztünk. szívtől a szívíg, Erre a jelen
ségre nem látok más magyarázatot, .
csak azt, hogy a szellemi és társadalmi
megrázkódtatások nyomári, amelyek
másfél százada remegtetík a világot,
győkeres fordulat következett be az
emberi állag bensejében. Tudatunkba
emelkedík míndaz, ami előre mutat,
ellenállhatatíanul növekszenek és osz
szegezödnek bennünk azok az erők,

amelyekben a jövő szelleme ébred
magára. Ezek a világ egységesülésé
netc valódi hatóerői. Ezek fogják ala
'kítaní és előbbre vinni holnap az em
beri nemet."

Kötelességünk együtt dolgozni Is
tennel, alki a világban tevékenykedík.
Ez Teilhard központi gondolata. La
Vlsion de Teilhard de Chardin (T. d.
Ch. eszrnevdlága) című könyvében
Smulders hozzáfűzi: "A keresztény
ember odalkapcsolóddk a világhoz,
mert máután Istenhez kapcsolódik, fel
ismerd és magához öleli Isten szándé
kát a világban." Mert haladhat ilyen
vagy olyan módon a fejlődés, végső

értelmét Teilhard szerint - hitünIk
kel egyezően - úgyis csak a szemé
lyes halhatatlanság és a személyes
Végtelermel, az Istennel való egybe
forirás adJhatja meg. Ez biztosít egye
dül "abszolut" értéket az emberi erő

feszítéseknek s ezéot érezheti az em
ber, hogy eredeti és elpusztíthatatlan
értékkel bír a mindenségben, S lehet-e
vajon az etbből falkadónál nagyobb
életkedvvel és életlendülettel telíteni
az emberi lelket?

Teilhard kétségkívül "personalista".
Olyan lénynek tekinti az embert, aki
a folyvást növekvő társadalrnasodás
ban és átszellemülésben is keU, hogy
személynek, VagY1ÍIS önértéknek szá
mítson. A személydség azonban nem
"individualtizmust", önző becsukódást
jelent. Ellenkezően. Annak, hogy a
személy teljes szabadságában, színes
ségében és alkotóképességében kibon
takozzék, elengedhetetlen feltétele 8,



'!kitárulkozás a másik ember, a többi
ek felé. Az ember társas lény, s a

-személy csak más személyekkel való
közösségben létezhet, mínt személy.

*
"Kozmilkus optimizmus" az, amit

Teilhard képvisel - rögzíti meg Karl
Pfleger a Christlicher Sonntag számá
ra írt, már múltkor is szébahozott
tanulmányában. S ez a "ko:zmlJilkus op
timizmus" kell, hogy mínket is emel
jen. "Sokan, talán nagyon sckan a
legjobb akaratú keresztények között
is súlyosan szerivednek az élet terihe
alatt, egyszerűen azért, mert bíráló és
realisztikus szemmel nézík ,az életet
és Isten hallgatásának visszahatása
ként elvesztették bizalmukat a gond
viselésben. Úgy találják, hogy nem
észlelünk semmit a gondviselésből a
mindennapi életben. Aki azonban jó
zanul gondolkodlk, az tisztában van
azzal, hogy a "gondviselés" nem ta
pasztalati megállapítás eredménye,
hanem hit-tétel. Teilhard gondviselés

-élménye azonban ugyanakkor arra is
figyelmeztet, hogy amit nem láthatunik
a pillanat vagy egy életszakasz, vagy
.akár egy egész emberi élet kis horí-

•

zon t jában, azt meglátjuk a vil:ág és
az emberi lét egészében, azt igenis
megláltjuk a kozmikus horízontban."

Mindig előre, mindig fölfelé - ezt
a mottót választotta Teilhard élete és
műve számára. Legyen a míénk is ez
a mottó. Nem arról van szó, hogy va
laJmi "új kereszténységről" ábrándoz
zunk, hanern arról, hogy higgyük:
semmi. sem lehet közömbös előttünk

és egyházunk előtt, ami az emberrel
kapcsolatos. Mert bízonytalanságok és
kétértelműségek, hibák, sőt bűnök el
lenére is, amik bőven fordulnak elő

a történelemben, az emberek és a né
pek végső soron arra törekszenek,
ami hitünk szerint az idők beteljese
désekor adatik meg nekílk: a tökéletes
boldogságra és békességre.

A keresztény hívő egyidejűen gyer
meke az egyháznak és tagja a társada
lomnak. Nemcsak az a teendője tehát,
hogy hitelesen tanúsítsa az evangéli
umi szeretetet, hanem az is, hogy tel
jes emberi felelősség vállalásával
együtt dolgozzék az összes jóakaratú
ernberekkel az evflágí rendnek és az
emberi közösségnek egyre boldogabbá
és békességesebbé való alakításári.

Az orvosok értésemre adták: testvérem gyógyithatatlan rákbetegségben
"szenved. Azon a véleményen vagyok, hogy kötelességem volna ezt a körül
ményt a betegnek is tudomására hoznom. Családunk tagjai azonban minllen
képpen le akarnak beszélni, többen közülük kegyetlenség'Mk, lelkiismeret
lenségnek tekintenék ...

Kevés az az emlber, aki ne lett vol
na mált' hasonló helyzetben s fel ne tette
volna magának a kérdést, hogy mi
kor cselekszik jót embertársaival: ha
feltárja előtte az igazságot, vagy pe
dig a reménytelen gyógyulással bíz
tatja. Lehet, vagy kell-e az olyan be
teget, akít az orvostudomány jelenlegi
állása szerínt az életnek nem tudunk
már megmenteni, állapotának súlyos-

.ságáról felvílágosítaní j " El kell-e
hangzania előtte is a kemény szavak
nak, amelyeket Izaiás próféta mon

.dott a beteg Ezekiásnak:: "Iintézkedjél
házad felől, mert meghalsz r'
~gy orvos-ismerősöm beszélte el tár

.saságban, hogy rákbeteg testvére előtt

üsmételten a gyógyulás .reményét esíl-

lantotta meg, s nem szólva állapotá
nak súlyosságáról, fájdalomcsillapítók
és bíztató szavak segítségével sikerült
is egyensúlyban tartania a beteg ke
délyállapotát. Pap-testvérünk azonban
- megtudva a valóságot - sürgős fel
adatának tartotta, hogy a beteget fel
világosítsa. Eljárását azzal indokolta,
hogy kötelessége testvérét a jó halálra
előkészíteni. ..Mint az előrelátható volt
- fűzte hozzá az orvos -, a beteg ál
lapota rohamosan romlott s nemsoká
ra meg is halt.« Vajon melyíküknek
volt igaza? Erről indult vita. Az én
nézetem az volt, hogy bízonyos érte
lemben mínd a kettőnek, hiszen egy
képpen legjobb lelkiismeretüket kö
vették.

357




