ligyebnet keltenek azok il találgatások is, amelyek az új 'bíborosi kinevezesek körűl keringenek. Határozottan állitják, hogy De Lubac és Congar is megkapja a bíbort, mindkettő
azonban megmaradna továbbra is írónak €->8 teológusnak, akárosak a pápa
meghitt barátja, Journet, aki btborosAAg<1 ellenére továbbra is ..abbé".

*
Mario

von Gani szóbahozza azt il

vélekedést, hogy miután a zsinat nagyon sok kérdésre nem tett pontot.
a legközelebbi lépések egy harmadik
vatakám zsinatra várnak. Galli nézete azonban szöges ellentéte ennek. Az
ő meggyőződése az, hogy a mostani
volt az utolsó zsinat az egyház életében, legalább is abban az értelemben, ahogyazsinatot eddig felfogtuk.
Az igazság ugyanis az, fejti ki
GaBi -, hogy a nagy teljesítmények
ellenére sok olyan nehézség és elégtelenség adódott ezen a zsinaton, amit
a világegyház megnövekedett püspöki karának nagy terjedelme magyaráz. Már pedig előrelátható, hogy egy
következő zsinat még népesebb lenne,
ami s7.li.nte megoldbatatlan problémák
elé állítané az egyházat. Egyszerűen
kénYS7,eTŰség tehát. hogy il püspökí

..

kollégium a pápával együtt, mint az:
egyház legfőbb hatalmának megtestesülése. a jövőben valami más módon
nyilatkozzék meg. Galli szerint mind
az egyházról szóló konstitúció, mind
il püspöki hivatallal foglalkozó
dekrétum előrevetítí az új lehetőséget,
anélkül, hogy konkrét rnódon rnegjelölné azt. A jövőben a súly nem arra
fog esni, hogyapüspökölk egy meghatározott földrajzi ponton Iizrkatlag
ősszejöjjenek. Nyilvánvalóan a
püspöki szinodus jelzi a jövő fej1ődését,
hiszen ennek tagjai a különböző püspöki konferenciákat képviselik. Magukban a püspöki konferenciákban
sokkal behatebb és átfogöbb eszmecsere bontakozhat ki, mint egy rnérhetetlenül nagy zsinaton, s ezeknek
az eszmecseréknek leszűrt eredményeit már a szinodus és a pápa vitatnák meg. Igy .míndaz, ami egy zsinatban szükségszerűen összezsúfolódik
és néhány évre szorítkozik, ezentúl
sok évre oszolhat el (''S többé-kevésbé folyamatosan, tehát nyugodtabban
és szervesebben dolgozható föl. Annak a szerosságnak tér- és időbe
li feloldása, ami a zsínattal, 8!Dnak klasszikus alakjában, együttjár,
ma már sokkal inkább megfelel a
világ és az emberiség helyzetének.

A KIS ÚT
./lzi tanultam, hogy a kegyelem a termeszetre epít, és hogy lelki életünkben nemcsak természetfeletti eszközök (ima, szentmise, szentséqek, önmegtagadás, lelki olvasás) használatára kell törekednünk, hanem olyan természetes
erények (például becsület, igazságosság, 1;endszeretet, stb.) elsajátítására is,
amik alapját képezhetik a kegyelem munkájának. Sajnos, gyakran találkozom emberekkel, akik természetfőlőtti eszkőzök használatában buzgók ugyan,
de eg'yik-másik természetes erény tekintetében n.arn1on elma-rasztalhatók. Sőt
a szemek élet1'ajzában is olvastam ilyenekről. Lehet-eiga,zán természetfölötti
ezek buzgósága? és mit szóljunk az ilyen kanonizált szentekhez?

A szentek a tökéletes önátadás hő
sei. Szent - a szó tágabb értelmében
- mindaz, ilki saját akaratát maradéktalanul és következetesen aláveti
Isten akaratának. Protestáns testvéreink így szeretik fogalmazni ezt az önátadást: készséges engedelmesség Isten Igéjével szemben. Szent az, aki
nunden erejével arra törekszik, hogy
elmondhassa Szerit
Pállal:
"Élek

ugyan, de nem én, hanem Krisztus él
bennem" (Gal. 2, 20).
De éppen Szent Pál panaszkodik,.
hogy "ezt a kíneset (Isten dicsőségé
nek fölismerését és Krisztus követésének szándékát) cserépedényben őriz
zük" (2 KOT. 4, 7). A régi görögök eszményképe a "kaloskagathos", vagyis a.
szép kiállású és jellemileg is kifogástalan ember volt. Istennek más az el41'

-gondolása a szeritekről és azéletszent.ségre törekvőkről. Kötelességünkké teszi, hogy míndnyájan a lehető legnagyobb tökéletességre törekedjünk, de
ha jóhiszemű tévedésünk vagy természetünk egyéb korlátai míatt messze
elmaradunk attól, 'megelégszik a jó.szándékú komoly és következetes törekvéssel. A kegyelem éppen mert a
természetre épül, nem rontja le ennek adottságait, tévedésre és félreértésre kész hajlamát és egyéb gyarlóságait.
Az isteni a földön a legtöbbször az
.anyag korlátai közt és nemegyszer az
anyag torzításában j€lentkezik, és ez
ugyanolyan nehézségek elé állítja a
szentet, mint a műalkotás nehézségei a
művészt, Műalkotás úgy szokott létrejönni, hogy a művészt megragadja,
mintegy birtokába veszi egy gondolat,
s ő ezt a gondolatot kifejezni, formába önteni törekszik. De akár kőbe
vésve, akár vonalakba. színekbe vagy
hangokba oldva, akár szavakba foglalvakeresi a legmegfelelőbb formát,
az igazi művész mindig komoly küzdelmet vív önmagával, és a gondolatot hordozni hívatott "anyaggal". És
bármennyien dicsérik is kész művét,
sokszor maga is érzi, mennyire nem
tökéletes kifejezése az annak, ami az
6 lelke mélyén élt (erre célozva írta
StTindberg, hogy mindig a meg nem
.született gyermekek a legszebbek) j
máskor meg mások állapítják meg ezt,
esetleg más művészek úgy, hogy
ugyanazt a gondolatot ugyanolyan
.anyagból másképp. akarják kicsiholni.
Próbáljuk a szenteket a lelki élet mű
vészelnek tekinteni, életüket pedig úgy
-értelmezní, mint a műalkotásokat szokás: nemcsak az isteni gondolat meg-ragadása szerepel abban; hanem a
korszellem, a környezethatás és nem
utolsó sorban az eredeti bún következményeivel terhelt "anyag", egyéni
adottságaik. Ki lehetnek szolgáltatva
koruk vagy környezetük téves elképzeléseinek, sőt [öhíszemű egyéni tudatlanságnak és egyéb elferdüléseknek
is. Ha elfogadjuk, hogy vak,. béna,
szívbajos vagy gyomorrákos ember is
:szentté lehet, nem kételkedhetünk abban sem, hogy Isten végtelen hatalma és irgalma szenteket alkothat
olyanokból is, akik saját hibájukon
kívül idegzetileg terheltek, esetleg
hisztériások vagy epllepsziások - föl·42

téve, hogy megvan bennük a teljes
önátadás, az isteni gondolat megvalósítására irányuló tiszta szándék, még
ha helytelenül, eltorzítva fogja fel
vagy valósítja is meg egyéniségük as
isteni gondolatot.
Szentek és tökéletességre törekvék
életében lehetnek olyan mozzanatok,
amiket önmagukban helytelennek kell
mínősítenünk. Egyikük alázatossága as
alázat karíkatúrájának tűnik fel előt
tünk a másik önmegtagadása egéssség~len önkínzásnak. egy har~a.dik
szegénységszeretete
lompossagnak,
rendetlenségnek, fzléshíénvnak; és
nem rníndig könnyü meg tenni, amit.
Szent Agoston ajánl ilyen esetekre:
hogy csodáletramél tó, de nem követendő jelenségeknek tartsuk ezeket
Szent Agoston nyilván nem önmagukban tekinti ezeket, hanem nagyobb
összefüggésben. A reneszánsz el~t~
európai festészet perspektíva nélküli..
A perspektíva hiánya önmagában néave tökéletlenség, az igazi műértöt,
azonban nem zavarja, mert nagyobb
összefüggésbe állítva nem ezt látja elsősorban, csodálkozni pedig azon fog,
hogy miként lehetett annyi szépséget
belelehelni egy Giotto-képbe perspektíva nélkül is.
.
A pogány görög csak a hibátlan teljesítményben tudott gyönyörködni. A
Messiásról viszont azt igérte lzaiás
próféta, hogy nem aszerint ítél majd,
amit a szem lát, és nem aszerint blráskodik, ami t a fül hall, hanem ígaaságban ítéli meg a gyengéket és méltanyosan a szűkölködőket, mert l5 aB
Úr félelmében gyönyörködik. A Messíás eljövetele óta a szenttéavató egyház útján adja tudtunkra Isten, hogy
látható gyengeségüle és bízonyos természetes erényekben való szűkölkö
désük ellenére is van valami többlet
a szenttéavatottakban, ami ót gyönyörködteti. Ebben az összefüggésben kell
őket szemlélnünk és ezt az Istent győ'
nyörködtető többletet kell bennük keresnünk. Többi embertársunkr61 nem
mondhatunk biztosat, de szabad róluk
feltételezni, és merjük feltételezni
gyengeségeik ellenére is, ha komolyan
törekednek az életszentségre, a prófétának ugyanezt az igéretét, Istennek
ugyanolyan ítéletét. Sőt magunk számára is szabad remélnünk, he. képesek vagyunk a teljes önátadáara.
ElM István

