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azonban az emberek és népek egymás
köztí viszonyában ki kell egészfeni
azzal a legfőbb erénnyel, amelyet
Dante idéz Az isteni színjáték végén:
"a szeretettel, amely mozgatja a na
pot és a többi csillagokat".

A katolikus értelmiségiek tekintsék
tehát kötelességüknek a megfeszített
részvételt a tudományos és a techni
kai haladás fejlesztésében, legyen
azonban ez az együttműködésük ta
núságtétel is a kereszténység értékei
ről. Ugyanakkor tartsák ébren annak
a növekvő felelősségnek tudatát is,
amelyet a haladás az emberiségre ró.
Ugyanígy azt a tudatot is, hogya bol
dogságnak az anyagiak mellett szel
lemi és erkölcsi oldala is van. Külö
nösen a fejlődésben levő államok irá
nyában emlékeztessenek arra is, hogy
a kellő mérvű anyagí jólét megterem
tése a legelső teendő.

Általánosságban leszögezte végül a
kongresszus, hogya katolikus értel
miségieknek sehol sem szabad kivon
ni ok magukat az emberi haladást cél
zó együttműködésből. Dolgozzanak be
csületesen és lojálisan mindenféle szo
ciális és politikai rendszerben, még
azokban is, amelyek nem igazodnak a
keresztény elvekhez.

*
Befejezésül néhány gondolat Léoti

Lommal Iuxembourgí püspök megka
pó beszédéből. Azon az ünnepi szent
mísén hangzott ez el, amelyen VI. Pál
pápa üdvözlő táviratát is felolvasta és
pápai áldását kiosztotta.

Tudjuk - mondta Lommel-, gyak
ran szemére hányják az egyháznak,
hogy ellensége az örömnek. Egyik írá-
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sában Chesterton is foglalkozott ezzel:
"Azt állítják, hogya pogányság az
öröm vallása, a kereszténység a szo
morúság vallása; ám éppen ilyen
könnyű lenne állítani, hogy a po
gányság csupa szomorúság, a keresz
ténység csupa öröm. Az ilyesféle viták
értelmetlenek és semmire sem vezet
nek. Minden emberi lény szükségsze
rűen birtokolja mínd az örömet, mind
a szomorúságot; ami egyedül érde
kes, az a mód, ahogyan a kettő egyen
súlyban tartja egymást." Mi tovább
megyünk ennél. Szerintünk a keresz
ténység óriási ereje éppen az öröm.
Bizonyos például, hogy derűsebb élet
szemlélet uralkodott Firenze szűk és
vérrel szennyezett utcáin, mínt Athén
színházaíban, vagy Epikuros kertjé
ben. Giotto ugyancsak sötétebb város-:
ban élt, mint Euripides, mégis sokkal
vidámabb társadalom vette körül.
Claudel is ezeket a híres szavakat ad
ja egyik szereplője ajkára: "Nem vol
tam keresztény, de mélvségesen meg
értettem a mennynek olyan bizonysá
gait, mint Antigone kórusa és a Ki
lencedik Szimfónia. Már akkor meg
.éreztem szívemben, hogya nagy isteni
öröm a legfőbb valóság."

S tényleg - fejezte be Lommel -,
a keresztény ember számára szükség
szerű, mérhetetlen, kifogyhatatlan
öröm forrása az Isten. Hiszen ha az
öröm a jónak és a javaknak birtoklá
sából ered, akkor Istennél, aki az ab
szolut jó, nagyobb jót nem is képzel
hetünk. És ha Isten az embert a saját
képére és hasonlatosságára teremtet
te, akkor az is szándékában volt, hogy
maga az isteni öröm tükröződjék az
ember lelkében.

Úgy tanultam, hogy a jót, amit cselekszünk, mindig úgy kell felfognunk,
mint Isten akaratának teljesítését. Erre vonatkoznak azok a fölséges' igére
tek is, amelyeket ő adott nekünk. Most viszont felhivták figyelmemet arra,
hogy Kant Emánuel, a híres német bölcselő szerint a jó csak akkor mond
hatp erkölcsi jónak, ha kizárólag önmagáért műveljük ...

Valóban úgy van, hogy akik magu
kévá teszik Kant "tiszta erkölcsét",
azok sehogysem tudják megérteni,
hogy rní, katolikusok, hogyan várha
tunk Istentől "bért" jócselekedeteink
ért, holott ezeket minden ellenszolgál-
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talás nélkül kellene végbevinnünk. A
bért a munkás kapja a munkájáért és
ennek a bérnek nagyságát manapság
hivatalosan szokás megállapítani.

Amde hogyan lehetne azt a renge
teg sok éjjel-nappal folyó, és csak ki-



sebb részben- előírt, de sokkal-sokkal
több elő nem írt, hanem magunk vá
lasztotta és a körűlmények diktálta
jót valamiféle "hivatalos" bérrel ma
gyarázni? Nézzük csak Krisztus
Urunk hasonlatát a szőlőben dolgozó
munkásokról (Mt 20), és rájövünk,
hogy milyen értelemben kell vennünk
a benne végigvonuló bér fogalrnát, Itt
leülönösen világos, hogy Krisztus a
szőlőn az ő mennyei "szőlőjét", s a
munkásokon a korábban vagy később,

esetleg csak az utolsó órában jelent
kezőketérti,a végén pedig, míkor sor
kerül a "munkabér" kifizetésére, álta
lános csodálkozásra mindenkinek egy
formán megadja ugyanazt az egy dé
nárt. Ennél többet nem is adhat, mert
ez az egy dénár - a mennyei jutal
mat jelenti: Isten színelátását. Vilá
gos ebből, hogya szentírás "bér" sza-

, vát véges-végig a mennyei "jutalom
m~l" kell gondolatban fölcserélni, va
gyis a bérnek nincs evilági gazdasági
jelentése. Szent Pálnál már kifejezet
ten jutalomról van szó: "Elveszi mind
egyik jutalmát fáradságához mérten"
(1' Kor. 3, 8). Ez a jutalom tehát ki
nek-kinek munkájától függ, nem az
elér~. ~redménytől. Az biztos, hogy a
legtokeletesebb az az ember, aki egye
nesen Isten csodálatos jóságáért teszi
a jót. De semmiféle nevelés, kivált ha
fiatalkorúakkal vagy egyszerű embe
rekkel van dolga, nem nélkülözheti a
jutalom indftékát sem. Persze, hogy
az Isten kedvéért és szeretetéért való
munkálkodásé az elsőség. Hogy is kí
vánkozhat Isten után, aki nem szeréti
őt?
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Máténál {10, 41) azt hirdeti Jézus,
hogy aki prófétát fogad be, a próféta
jutalmát kapja; aki igaz embert fogád
be, az igazak jutalmában részesül. A
szentek is ebben a biztos várakozás
ban élték keresztény és hősies életü
ket. De a névtelen keresztények meg
számlálhatatlan tömegei is mindig tud
ták, hogy jóra való törekvésuk jutal
mát készítik elő. Azért is hívjuk az
egyházat is .Jcüzdő egyháznak". Akik
tagjai, azoknak sokat kell küzdeniök a
kislelkűséggel és a különféle kísérté
sekkel. Mert sokszor úgy tetszik, mínt
ha Isten visszavonulna gyönyörű igé
reteivel az embertől és ez magára ma
radna. Akik azonban Isten igéretében
bízva kitartanak a jóban, azok szá
mára el van téve a jutalom. Krisztus
maga mondta apostolainak: "Örülje
tek és ujjongjatok: nagy lesz jutalma
tok a mennyben" (Mt 5, 12). Az új
szövetség utolsó könyvének utolsó fe
jezetében is így szól: "Hamarosan el
jövök és magammal hozom a jutal
mat, hogy megfizessek kinek-kinek
cselekedete szerint" (Jel 22, 12). Isten
országa a mennyországban, az lesz á
"győzelmes egyház".

Ezek után már sejthetjük, mennyíre
helytelen lenne a jócselekedetek "tisz
taságát" a Kant-féle módon értenünk.
Éppen ellenkezőleg! Minél többet és
minél bensőségesebben kell már most
gondolnunk arra a jutalmunkra 
nem bérünkre ! -, amelyet egész éle
tünk munkájával, jóra irányultságá
val szerzünk. A jócselekedetek ezért
is a gyakorlati kereszténység nélkü
lözhetetlen kifejezései.

Ohmacht Nándor
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p a p n e ve l ő I n t é z e t a közelmúlt napokban ünnepelte kormányzójának,
p o t Y o n d y I m r e 'M!gyprépost, rektornak nyolcvanadik születésnapját. Bár
az emlékezést csendes családi ünnepnek szánták, mégis túlnőtt eredeti kere
tein, egyrészt az ünnepelt munkakörének jelentősége, másrészt' személyének
szeretetreméltó és kiemelkedő vonásai miatt. Felfigyelt nagyjelentőségű mun
kálkodására államunk kormányzata is, amikor e_bból az alkalomból a Munka
Érdemrend ezüst fokozatával tüntette ki. .

Szellemi formátumának kiképzésében olyan egyéniségeknek volt szere
pük, .mint K is s Jánosnak, a megújúló neotomizmus európai viszonylatban
is ismert magyarországi képviselőjének, G i e s s wei n Sándornak, a hazai
keresztény szellemű szociológia úttörőjének, továbbá D, nagy történettudósnak,
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