
Ny í r i Tamás

TEKINTÉLY ÉS ENGEDELMESStG
AZ EGYHÁZBAN

Manapság sokan aggodalmaskednak az egyházban terjedő új vélemé-
nyek míatt. Vannak, akik teljes anarchiatól tartanak; azt mondják, hogy
regebben még szeritjeit is máglyára küldte olykor az egyház, ma pedig
már eretnekeit sem közösíti ki. Ezzel szemben mások azt nehezményezík,
hogy még mindig túl sok a rutin és formalizmus, és túl kevés a szabadság
az egyházban: a keresztény ember egyik legdrágább ajándékát hiányol
ják, evangéliumi szabadságát, amelyet Jézustól kapott. Sokan meglehetős

kétkedéssel fogadják, amit a II. vatikáni zsinat az emberi méltóságról és
a lelkiismereti szabadságról tanit. Hangoztatják, hogy csak aikkor Iesz hi
telünk a világban, ha úgy élünk az egyházban, mínt akik valóban elnyer
ték a szabadság és szeretet Lelkét.

A fegyelem és az engedelmesség azonban éppen olyan szükséges, mint
a szabadság. Az engedelmesség nélkülözhetetlen emberi erény: úgy va
gyunk teremtve, hogy emberi élet csak él tekintély és szabadság erőterében

valósulhat meg. Az engedelmesség szent erény: Krisztus Lelke az egyház
hoz való hűségben és engedelmességben igazolódik. De az is igaz, hogy
nemcsak a magasabb és legmagasabb egyházi tisztségviselők kapják meg
a Szentlelket, hanem kivétel nélkül mindcn megkeresztelt; nem mond
hatunk le egy tál engedelmességért az Isten gyermekeinek szabadságáról
(ApCsel. 2, 14-21).

Idézzük csak fel a tizenkétéves Jézus rnisztériumát Lukács evangéliu
mának második fejezetéből (Lk. 2, 41-52). Jézus fölment szüleivel Jeru
zsálembe, hagyott imádja az Atyát. Majd pedig mit sem törődve a termé
szetes követelmérmyel, hogy egy tizenkétéves gyermeknek szűlei mellett
van a helye, azok tudta nélkül Jeruzsálemben marad. Édesanyja szemre
hányó szavaival szemben felsőbb törvényre hivatkozik: "Nem tudjátok,
hogy Atyám házában kell lennem? De ők nem értették, hogy mit akar ez
zel mondani" (Lk. 2, 50).

Dialektikus fog-almak

Jézus engedelmeskedik az előírásoknak, de mindig rámutat a törvény
velej ére. Jeruzsálembe megy, hagyott imádja Jahvét. Az Isten Fia, aki
mindig az Atyánál van, akit Atyja sohasem hagy magára, aki nincs
alávetve szent időknek és helyeknek, mert onnét felülről való, eleget tesz
Mózes előirásainak. Ha pedig Jézus így viselkedik, akkor nyilvánvaló,
hogya keresztény ember egszisztenclájától sem választhatök el a vallási
előírások, törvények és szabályok.

Ez azonban egyáltalában nem magától értetődő, mert listen mindig na
gyobb minden jelnél. ami rámutat. Azok is megtalálhatják, akik kitérnek
a vallási előírások és szokások elől, amelyek gyakran kicsinyesek, szűkek,

jelentéktelenek. Minél mélyebb gyökereket ereszt az isteni Istenbe vetett
hit, annál kiáorándítóbb az evilági közvétítők, szó, intézmény, rítus vagy
tanítás elégtelensége. E hit növekedésével egyre világosabbá válik, hogy
csak "egy a közvetítő Isten és ember között: az ember Jézus Krisztus, aki
váltságul adta magát mindenkiért' (1Tirn. 2, 5). Nehezen oszlatható el a
gyanú, hogy akik láthatólag oly nagy örömmel oldódnak fel a vallási gya
korlatokban, azok nem ritkán nagyon messze vannak a vallás szellemétől.



Sokan közülük megragadnak a kategoriális vallásosság, szertartások, böj
tök és más effélék mellett, mínt a szamariai asszony, akinek az volt a fon
tos, hogy hol kell imádnia Istent: a Garizim hegyén, vagy Jeruzsálemben?
(Já. 4, 19.) Úgy viselkednek ezek, rnintha sohasern tapasztalták volna meg
lelkük transzcendenciáját, amelynek túlpartja az lsten végtelensége,
mintha sohasem hallották volna Jézus válaszát: "Asszony, eljön az óra,
sőt már itt is van, amikor az igazi imádók Iélekben és igazságban imád
ják az Atyát" (Já. 4, 23).

A teljes válaszhoz hozzátartozik az is, hogy Jézus Eukarisztiát hagy
hátra, törvénybe foglalható tételes vallást alapít: Péternek és az apos
toloknak az egyházát. A szamariai asszonyhoz intézett szavaiból kitű

nik azonban, hogy Istent mindenriel nagyobbnak tartja. Nemcsak annál
az elavult keretnél, amelyhez ő is alkalmazkodik egy csoport primitív
zarándokkal együtt, hanem még azoknál az előírásoknál is, amelyeket
ö maga hoz. Nem is várható más attól, aki mindig a törvény legbenső

magvára mutatott rá, akinek halálát is közvetlenül az okozta, hogy
szembeszállt a formalizmussal és juridizmussal, külsődlegességgel és ru
tinnal. ltppen ezért, ez a zarándoklat Jézus vallásosságának döntő vo
nására hívja fel Iigyelmünket ralázatos engedelmességére, amellyel ez a
legszellemibb egzisztencia is elfogadja, hogy rendelkezzenek róla. hogy
előirásokkal és törvényekkel szabályozzák azt, ami tulajdonképpen nern
iktatható törvénybe. Jézus zarándoklata világosan tanítja, hogy az en
gedelmesség vallásos erény, és hogy csak azok találják meg Istent, akik
hajlandók az engedelmességben önmaguk fölé emelkedni.

A kérdés másik oldala azonban az, hogy az engedelmességgel is visz
sza lehet élni. Az engedelmesség csak akkor erény, ha hitből és szere
tetből fakad, nem pedig kényelmességből, félelemből, a döntés kocká
zatának elutasításából. De az sem Erény, amikor azért menekül valaki
gyermeki engedelmességhe, hogy továbbra is fenntarthassa magának a
gyermekkor kiváltságait. Elutasítja az erkölcsi nagykorúságot, hogy ne kell
jen vállalnia a szabad választással járó esetleges tévedést. bűnt. lelk iismere.t
furdalást. Az engedelmesség erényének látszatával takarja el maga elöl
alapvetőerr amorális magatartását, hogy tetteiért nem hajlandó vállalni
a felelősséget. Jézus szavait, - "ha olyanok nem lesztek. mint a gyer
mek" (Mt. 18, 3) - sokan értelmezik úgy, mint aszketikus infantilizmus
ra kapott parancsot. Bizonyos egyházi kőrökben még ma is ez az ideál,
mert él tekintély mindig ki van téve annak a kisérté..snek, hogy előmoz

dítsa, biztassa és jutalmazza ezt a halvtelen engedelmességet. Helott már
Szent Pál megmagyarázta Jézus szavát: "Testvérek, gondolkodástokban
ne legyetek olyanok, mint a gyermek. Csak a gonoszságot illetően legye
tek kisdedek, gondolkodástokban azonban felnőttek" (IKor. 14, 20).

Úgy is vissza lehet élni az engedelmességgel, mint Svejk, a katona.
A betűszerinti engedelmesség is ézabctálhatja Jézus akaratát. A II. va
tikáni zsinat kifejezetten elítéli ,Cl vak engedelmességet", mert a pa
rancs senkit sem mentesíthet saját erkölcsi felelőssége alól (v. ö. Gau
dium et spes, 79. pont). Attól nem kell tartanunk. hogy az egyházi te
kintély erkölcstelen parancsokat vagy rendeleteket hozna. Az egyház
mindig ismerte saját tekintélyének határait, és mindig azt tanította,
hogy a törvény akkor orkölcsös, ha önmagában véve tisztességes, ha
keresztülvihető és hasznos. Napjainkban azonban az "erkölcsileg meg
engedett" fogalma egyre közelebb kerül a "tárgyilag helyes" fogalmá
hoz. A törvény vagy parancs akkor mondható csak hasznosnak. ha látja
il problémák súlyát, ha előmozdítja az igazi problémák tárgyilag helyes



megoldását. Ilyen döntések és rendeletek azonban nem születhctnek meg
szakértők közreműködése nélkül. A tárgyilag megfelelő és helyes döntés
napjainkban alighe vezethető le a Szentírásból és néhány metafizikaí
alapelvből. Ezenfelül szükséges még a konkrét helyzet alapos, tárgyila
gos, "profán" elemzése is, az arra hivatott szakemberek részéről.

Szolgálat s nem uralkodás

Az engedelmességgel való visszaélések lehetősége még inkább alá
húzza a tekintély szükségességét. Krisztus egyháza tekintélyre épült: az
erettünk meghalt és feltámadt Krisztus tekintélyére, amelyet ő a pápára
és püspökökre ruházott át. D-e ezt a tekintélyt a n:~p szolgálatában kell
gyakorolni. Szerit Agoston nem ok nélkül hivta föl hívei figyeimét arra,
hogy az újszövetség szolgáira is érvényesek Jézus kemény szavai, ame
lyeket az ószövetségi klerusról mond: "Az írástudók és farizeusok Mó
zes tanítószékében ülnek. Tartsátok és tegyétek meg tehát mindazt,
amit mondanak, de tetteiket ne kövessétek, mert mondják ugyan, de
nem teszik. Elviselhetetlen nehéz terhet rónak és raknak az emberek
vállára, de maguk ujjal sem hajlandók rnozdítani rajta. Minden tettük
kel a rra törckszenok, hogy főltűnjenek az emberek előtt. Szélesre szab
ják imaszíjukat és hosszabbra eresztik köntösük bojtjait. Szívesen fog
lalják el a Iönelyeket a lakomákon és az első székeket a zsinagógában,
és szeretik ha nyilvános tereken köszöntik és rabbinak szólítják őket az
emberek. Ti ne hívassátok magatokat rabbinak, mert egy a ti mcstere
tek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyának se szólítsatok sen
kit a földön, mcrt egy a' ti Atyátok, a mennyei. 'Tanítónak se hívassátok
magatokat, mert egy a ti tanítótok, a Krisztus. A legnagyobb köztetek
legyen a szolgatok" (Mt 23, 2-12). Ezekből a mondatokból világosan ki
tűnik, hogy Jézus kifejezetlen megtiltotta egyházában a tekintély atyai
mcdelljének használatát. amelyet kizárólag Istennek, a mennyei Atyá
nak tartott fönn. Az egyházi tekintély f~(nkcionális jellegű: az egyházi
hivatal nem uralkodás, hanem szolgálat, amint azt újból hangsúlyozza
és kiemeli ic II. vatikáni zsinat.

Az egylüzi tekintély eleinte valóban szolgálat volt, amelyet testvéri
modell sacrint is gyakoroltak. Szent Péter a közösség előtt igazolja el
járását. hogy rniert fogadta be a pogányokat az egyházba (A.pcscl.
ll, l-j D). Szent Cyprián nyomatékosan utal arra, hogy egyházi kérdé
sekben ö sohasern döntött a papok és diakónusok megkérdezése, és a
nép beleegyezése nélkül (Ep 11, 4), A következő században is közrncn
dásos volt még a püspöki szelídség. Amikor Probus prefektus Milánóba
küldi az akkor még meg sem keresztelt Ambrust, hogy Liguria és Aemi
lia tartományokat kormányozza, ezekkel a szavakkal bocsátja útjára:
"Menj, cselekedj, nem mint bíró, hanem mint püspök" (Paulinus: Vita
AmbrcJsii, 3, 8). Szent Agoston sem tartja méltóságnak püspöki hivata
lát, hanem szolgálatnak: "Értetek vagyok püspök, egyszersmind veletek
együtt keresztény" (Sermo. 340, 1). A tekintély szolgálat-jellegét ha
marosan felváltotta azonban a méltóság. az uralkodás és a hatalom te
kintélyfogalma. Az egyház az első adandó alkalommal beleesett a hata
lom kísértésebe. A középkor azután a kárionjog Noé-köpenyet húzza a
k lérusra. hogJ eltakarja rejtegetn! valóját a világ elől. Az egyházjog,
amely a tekintélyi elv és az atyáskodó szellem ötvözete, abszolutizálja
él tekintélvr. Ennek következtében az engedelmesség lesz az alapvető

egyházi erény S nem a szcretet (v. ö. Yt'CS Congar: Für eine dienende
und arme Kirche, Mainz, 1965). Az újkorban már úgy beszélnek, mint-



ha Isten tekintélye testesült volna meg az egyházi tekintélyben, s az egy
ház nem lenne egyúttal az a bűnös asszony is, aki Jézus lábainál tér
del és remegve várja ura ítéletét.

A közmegegyezés bírálata

A tekintélyeltúlzása következtében válságba jutott és megrendült
az egyházi tekintély. Ez a válság akkor vált nyilvánossá, amikor az
egyházi tekintély szembe került az újkori tudományossággal. A termé
szettudományok modern igazságkritériuma ütközött meg ebben a küz
delemben a közmegegyezésból vett kritéríummal.

Mit értünk ezen? Az egyházak átvették pogány környezetükből azt
az ókori felfogást, hogy "amire közmegegyezés van a természet alapján,
annak igaznak kell lennie" (Cicero: Natura deorum, 1, 17). Aristoteles
alapozta meg, és használta először tudományos bizonyítékul a közmeg
egyezés kritériumát, amely a nyelv és a valóság mitikusan elképzelt
összefüggésére támaszkodik. A nyelv tévedhetetlenségére épített: ha
mindenki ugyanazt mondja egy dologról, akkor 'e kijelentésnek igaznak
kell lennie (I. Düring: Aristoteles, Darstellung und Interpretation seines
Denkens, Heidelberg, 1966). A mai gondolkodók közül már senki sem
fogadja el ezt a mitikus nézetet, amely szerint egy nyelv (görög vagy
latin) adekvát kifejező eszköze lehet a valóságnak. Nyilvánvaló, hogy
egy bizonyos korban és kulturális összefüggésben fellelhető közmegegye
zések nem lehetnek irányadók. különösen nem a természettudományokra
vonatkozóan, ahol míndig a kisérleté a döntő szó,

A kísérlet diktálja már évszázadok óta az egyházi tanítás és a teo
lógia visszavonulását a kulturális és társadalmi élet szamos területén.
s ennek ellenére sem vizsgáltuk még felül a közmegegyezésre épülő vi
selkedést. Azzal fenyeget például a születésszabályozás problémája, hogy
második Galilei-ügy lesz belőle. A hagyományos álláspont híveinek leg
súlyosabb érve még mindig az, hogy "a hittudósok egyértelműen taní
tották és az egyház tanítóhivatala (a pápák és püspökök) vagy két év
századon át egyértelműen hirdették a házassági fogamzásgátlás súlyos
bűn voltát minden körülmény között' (Vigilia, 1967. 702. o.) Nem vá
dolható meg az egyház dogmatikai tévedéssel, sem a Galilei-ügyben,
sem pedig a fogamzásgátlás kérdésében. Annál nyornasztóbb tehát a ha
gyományos nézet híveinek pszichológiai képtelensége, hogy tanuljanak
az egyház történetéből.

Az a felfogás, hogy nem szabad újabb megfontolás tárgyává tenni
a hit megszekott értelmezését és a nem visszavonhatatlan egyházi taní
tást, igen nagy károkat okozott az egyháznak. Még elevenen él emlé
kezetünkben, hogy sokan közülünk milyen kínos erőfeszítéssel nyomták
el - még néhány évvel ezelőtt is - saját kétségeiket. vajon Évát csak
ugyan Ádám oldalbordájának felhasználásával alkotta-e a Teremtő, az
özönvíz az egész földet elborította-e és Jónás valóban három nap és há
rom éjjel élt-e a cet gyomrában? Ma, amikor a Biblia tudományos értel
mezése kerekedik felül, hála a Szentírással foglalkozó tudósok bátor
ságának, inkább csak mosolygunk korábbi nehézségeinken. De nem sza
bad elfelejtenünk, hogy közben sok becsületes és értelmes ember el
hagyta az egyházat azért, mert úgy tűnt, hogy az egyházi tanítás nem
veszi figyelembe a tudomány eredményeit, és még többen vannak azok,
akik szellemi otthonra találtak volna az egyházban, de éppen emiatt ki
rekesztve érezték magukat onnét.



Ma a születésszabályozás kérdése okoz hasonló gondokat. A kérdés
gyökere Aristotelésig nyúlik vissza. Ö azt tanította, hogy azért van kü
lönbség a nemek között, mert célszerű, hogya magasabbrendű elkülö
nüljön az alacsonyabbrendűtől. A házasság egyetlen célja a nemzés,
mert az utódok biztosítják a férfi által képviselt faji forma fennmara
dását. Aristoteles felfogását a múlt század elején végzett biológiai kí
sérletek döntötték meg. Aristoteles nézete sem exegetikai, sem szccio
lógiai, sem pedig antropológiai szempontból nem helytálló. Ilyen belá
tások vezették a II. vatikáni zsinatot is, amikor így nyilatkozik a szülc
tésszabályozás problémájával kapcsolatosan : "Ezért igen fontos, hogy
rniridenki részére lehetövé váljék annak a helyes és valóban emberi fe
Ielősségnek ébrentartása, amely a hely és kor követelményeit figyelembe
véve igazodik az isteni törvényhez. Ehhez viszont az szükséges, hogy
mindenütt javuljanak a nevelési és társadalmi viszonyok, elsősorban pe
dig, hogy vallásos képzésben, vagy legalábbis teljesértékű erkölcsi ok
tatásban részesüljenek az emberek. Okosan tájékoztatni kell továbbá
öket a természettudományok haladásáról azoknak a módszereknek fel
derítésében, amelyek segíthetik a házastársakat a születésszabályozásban,
feltéve, hogya módszerek megbízhatósága jól igazolva van, és az er
kölcsi renddel való összhangjuk is bizonyos" (Gaudium et spes, 87. pont).
Annál rneglopőbb azonban, hogy amig az egyházi tanítóhivatal legma
gasabb szerve, az egyetemes zsinat, a tudománytól várja a megoldást,
addig bizonyos körök még mindig a közmegegyezésre való hivatkozással
védelmezik a hagyományos álláspontet. "Elviselhetetlen nehéz terhet
rónak és raknak az emberek vállára, de maguk ujjal sem hajlandók
rnozdítani rajta" (Mt 23, 4). A házasság elidegeníthetetlen funkciója az
emberiség fönnmaradásának biztosítása. A társadalmi körűlmények

megváltozása azonban megváltoztathatja azt a módot is, ahogya legcél
szerűbben lehet eleget tenni ennek il követelménynek. Lehetséges, hogy
nem a fogamzásgátlásban rejlik a megoldás. de akkor a mai tudomány
követelményeinek megfelelőert kell ezt kifejteni, és nem elég a közmeg
egyezésre hivatkozni.

Funkcionális felfogás

A közmegegyezés az "atyák" igazsága. Az ö világuk azonban el
tűnőben van, hogy helyet adjon a "testvérek" világának, amelyben alap
vetöen egyenrangú minden ernber. A modern világot az egyenrangúak
szelidari tása, közös felelősség-vállalása és kölcsönös tekintélye jellemzi.
A mai ember jogot formál nagykorúságára, elutasítja, hogy érvelés he
lyett engedelmességre hívatkezzanak olyan kérdésekben is, amelyekre
nem kaptunk isteni kinyilatkoztatást. Éppen ezért a pátriárkalis tekin
télyt fel kell váltania a testvéri tekintélynek. A pátriárkalis tekintély
modelljét az a tény szolgáltatta, hogya családban az atya minden téren
döntő fölényben volt gyermekeivel szemben. Az atya az erős és hatal
mas, gazdag és szabad, aki az élet mínden területén többet tud gyerme
keinél, De manapság már senkiről sem állítható, hogy minden vonat
kozásban fölényben van a másikkal szemben, hogy minden téren oko
sabb, jártasabb, kiválóbb és szentebb. A testvéri tekintély funkcionális
modellt tart szem előtt: a felelósségek és kötelességek megosztását, köl
csönös viszonosságát (reciprocitas) és sokrétű tagolódását. Ez a funkcio
nális modell szakít az egyoldalúan személytelen-jogi tekintélyfogalom
mal és kiegészíti azt az erkölcsi-antropológiai tekintélyfogalommal.

HO



Ez a funkcionális tekintély nem más, mint a szubszidiaritás társa
dalombölcseleti elvének következetes alkalmazása az egyházban. Ezt az
elvet XI. Pius pápa fogalmazta meg a Quadragesimo amw encikliká
ban. XXIII. János pápa így írt róla Mater et J\!lagistra enciklikájában:
"A társadalombölcseletnek ez ,2.Z elsőrendűen fontos elve, amelyet sem
félretenni, sem megváltoztutni nem szabad. továbbra is szilárd és ren
dületlen: miként helytelen elvonni az egyént ől és nagyobb közösségekre
bízni azt, amit az f'F{Yfni kezdeményezós és igyekezet megvalósithOlt.
éppen úgy méltánytalan és az Igazságcs rend megzavarása lenne maga
sabbrendű, szélesebbkörű testületekre hárítani azokat a feladatokat és
szolgálatokat, amelyeket alacsonyabb szinten kisebb testületek is elvé
ge7:hetnek." A szubszidiaritás elvéből következik, hogy az egyházi te
kintély nem veheti magára a felelősséget ott, ahol az egyház tagjai már
abban a helyzetben vannak, hegy maguk is tudják vállalni a felelős

sé:;:et tetteikért. Az egyházi tekintély elsőrendű feladatai közé tartozik,
hogy biztosítsa az egyház tagjainak nagykorúságát és szabad felelősség

vállalását. Ha pedig az egyház tekintélyével foglal állást valamely kér
désben. akkor ma már nem elégedhet meg egyszerű kijelentéssel, hanem
meg 1<::e11 akolnia döntéseit, hogy meggyőzze azokat, akikhez szólni kí
ván. Az egyháznak el kell jutnia oda, hogy tekintélye gyakorlásában pél
dakép legyen, máskülönben nem teljesíti hivatását a mai világban.

Szabadság jegyében

Az egyház elsőrendű hivatása a modern világban, hogy a szabadság
tekintélyét képviselje mind függőleges, mind vízszintes irányban. Mit
jelentenek ezek az irányok? A szabadság tisztelete függőleges irányban
azt jelenti, hegy az egyház fölfelé tiszteli Isten korlátlan szabadságát,
lefelé pedig a nagykorú keresztények lelkiismeretének jogait. A szabad
ság tiszteletének vízszintes vetülete abban áll, hogy kölcsönösen elis
merjük és biztosítjuk egymás jogait arra, hogy különféle nézeteket kép
viselhessünk az egyházon belül is.

Isten szabadságát akkor tiszteli az egyház, ha elismeri Isten legrel
sőbb irányítását. A Mystici corporis enciklika szerint J(::ws kö;wetlenül
is kormányozza egyházát és nemcsak az egyház tanítóhivatala és kor
mányzóhivatala útján. A "Lélek adományai" az egyház köznapi életéhez
tartoznak. A Szeritlélek mindúntalan megfellebbezi a meglévőt, az in
tézményesítettet, a törvénybe iktatott és szokásba foglalt módokat. Az
egyházi élet új formáit általába], nem a kongregációk zöld asztala í rnel
lett találják ki, é;; nem ott tervezik el, hogy miképpen alkalmazkodjék az
egyház a kűlőribőző korok és helyek történelmi követelményeihez. Az
egyház tisztségviselőinek számolniuk kell azzal, hogy Isten nem mon
dott le az egyházi közigazgatás javúrn. hanem egyszeru szolgáira és szol
gálóira is kiárasztja Szentlelkét (ApCsel. 2, 14--21). Az egyház nem
moridhat le az alulról jövő kezdeményezésekről, mert Isten itt nyi"
bele közvetlenül egyháza életébe. Sokáig úgy tűnhetett. mintha az lenne
az ideális, hogy a legkisebb lépést is pontosan előírják és szabályozzák.
Aki így képzelte az egyházi életet, az alaposan tévedett. A II. vatikáni
zsinat mindenkit meggyőzött arról, hogy nem szükséges hivatalos start
jel ahhoz, hogy történjék valami az egyházban.

Az egyházi tekintély feladata és kizárólagos joga, hogy elbírálja a
,.Lélek adományait", amelyek azzal az igénnyel jelentkeznek, hogy al':



egyház épülésére valók. De csak akkor tud eleget tenni ennek a fel
adatnak, ha valóban tiszteli Isten szabadságát, és tudatában van annak,
hogy az egyház hivatalai sem kapták meg a Szeritlélek valamennyi ado
mányát.

A Szentlélek a szabadság Lelke, mert kongeniálissá tesz a törvény
Urával. Mindekinek, aki úgy vélí, hogy megkapta Isten Lelkét (IKm"
7, 40), kötelessége tehát szólni, beszélni, hirdetni meggyőződését. Nem
szükséges hozzá előzetes jóváhagyás, híszen meglehet, hogy a Szentlé
leknek is ez a véleménye. A nyílt beszéd (parrhesia) nélkülözhetetlen
erény az egyházban. Ez vezette Szent Pált, amikor szembeszállt Péter
rel, "mert rászolgált" (Gal 2, 11). Azt tanítja Aquinói Szent Tamás, hogy
a keresztény ember kötelessége hibáikra figyelmeztetni az elöljárókat;
XII. Pius pápa pedig hangsúlyozza a szabad közvélemény fontosságát
az egyházban. Az egyházi tekintély úgy mozdítja eli) a keresztények
Ielklismeretí szabadságát, ha biztosítja a törvényes ellenzékiség lehető

ségét az egyházon belül. Nem az következik ebből, hogy azt teheti min
denki,ami éppen az eszébe jut. Saját adományára való hivatkozással nem
szegheti meg senki sem az egyházi törvényeket, előírásokat, utasításo
kat. Am ha az egyház tisztségviselőinek az a feladatuk, hogy lehetövé
tegyék a nyílt beszédet, akkor a keresztények súlyos kötelessége, hogy
elviseljék az önálló gondolkodás és az engedelmesség feszültségét. Krisz
tus Lelke senkit sem indíthat arra, hogy otthagyja az egyházat, még a
törvény, az előírás, a tekintély vagy a rutin egyházát sem. Aki hátat
fordít az egyháznak, mint Charles Davis angol zsinati teológus tette,
elveszíti azt a jogát, hogy bírálj on, ez viszont nem kisebbíti az egyházi
tekintély felelősséget mindazért, ami ide vezetett.

A szabadság tekintélye megkívánja azt is, hogy a keresztények köl
csönösen tartsák tiszteletben egymástól eltérő véleményeiket. A sokfé
leség (pluralizmus) ma már az egyházon belül is valóság lett. "Bizonyos
körűlmények közott akárhányszor épp a dolgok keresztény szemlélete
ajánl egyeseknek valamely határozott megoldást. Más hívők viszont,
mint az elég gyakran és jogosan előfordul, nem kisebb őszinteséggel

másképp vélekednek ugyanarról a dologról. Ha már most a mindkét
felől javasolt megoldásokat a felek szándékán kívül is sokan kapcsolat
ba hozhatják az evangéliumi tanítással, jusson eszünkbe, hogy senkinek
sincs kizárólagos joga ilyen esetekben az egyiház tekintélyével előhoza

kodni a maga véleményének támogatására. Mindig őszinte párbeszéd
útján iparkodjanak egymást felvilágosítani, megőrizve a kölcsönös sze
retetet, és a közjóval törődve elsősorban" (Gaudium et spes, 43. pont).

Azt írja Karl Rohner, nem igaz, hogy nekünk keresztényeknek min
dig, mindenben egyet kell értenünk. Soha nem lehetünk annyira "egy
szív és egy lélek", hogy ne legyen közöttünk véleménykülönbség, meg
nemértés, talán még küzdelem is, amelyet azonban a lélek és a szellem
legitim eszközeivel kell megvivnunk. Tudomásul kell vennünk, hogy "a
lelki adományok különfélék" (1 Kor 12, 4) és senki sincs valamennyi
nek birtokában. Mindenki a maga különleges adományával rendelkezik,
amelyet már ezért sem érthetnek meg a többiek, mert ők nem ezt kap
ják meg. Ha pedig különféle véleményeken vagyunk, akkor különféle
irányokat is kell képviselnünk. E különféle nézetek érvényesülése az
egyházban olyan óriási előnnyel jár, amit ma még alig tudunk felmérni.
Végtére az egyházon belüli sokféle keresztény vélemény ugyanolyan
sokféle nem-keresztény véleményre lehet hatással, ilyen módon tehát
"Isten sokféle kegyelmének" (1 Pét 4, 10) lehetünk közvetítői.



Az egyházon belüli pluralizmus természetesen feszültséggel jár, de
ezek a feszültségek és konfliktusok hozzátartoznak az egyház életéhez.
Ha nem akarjuk felhígítani az evangéliumot, akkor tudomásul kell ven
nünk azt a konfliktust, ami a tizenkétéves Jézus és szüleí között tá
madt. Igazi konfliktus volt ez, anélkül, hogy rosszindulatról, tévedésről,

vagy bűnről beszélhetnénk. Könnyen hajlunk arra, hogy nézeteltérések
és véleménykülönbség esetén rögtön bűnt, vagy gonoszságot ernleges
sünk. Pedig végzetes hiba azt hinni, hogy amikor összeütközünk elöl
járóinkkal vagy alárendeltjeinkkel, munkatársainkkal és keresztény test
véreínkkel, akkor legalább az egyik oldalon korlátoltság vagy gőg van
a játékban. Ez a rosszhiszeműség mérgesíti el a nélkülözhetetlen ellen
téteket az egyházban. Senki nem vonhatja kétségbe a másik hitét, hű

ségét, szeretetét azért, mert véleménye eltér az övétől. "Miért vessem
alá szabadságomat egy másik lelkiismeret ítéletének?" (l Kor. 10, 29).
Túl olcsón úsznők meg a szerétet parancsát, ha minden egyöntetű lenne
az egyházban. Nem a véleménykülönbségek ellenére, hanem éppen ezek
ben valósul meg az igazi egység és valódi összetartozás. Az egység kö
teléke nem;, a szabvány, hanem a kűZönbözőségeken jelüle7nelkedő sze
retet, amely akkor is elfogadja és engedi érvényesülni a másikat, ami
kor már alig tudja megérteni.

I

ÚSZIK A HOLD

Hol van a régi tavasz? Pihenő pilláid az ében
éjszaka fényein elnyugvón pihegő remegéssel
úsznak a hold aranyán ragyogón, tova-tájak ezüstjén
holnapok újrakelő és titkos napjait várva.
Hol van a régi tavasz? - kérdem, mert bennem az emlék
egyre ködösb meredélyek alatt jár s visszaidézné
tündér tájak alól is tűnt napok égremosolygó
fényeit. Adáz nap tüze éget, s illan a fénnyel,
vissza se tér gyönyörű tavaszunk, csak a tétova évek
szállnak előre, s velük tova szállnak az ifjúi álmok ...

0, ha csak egyszer, még egyszer állnék a magasban,
vállad a vállamhoz simulna az esti homályban!

Villan a csillag kék tüze, és már gyújtja az égen
friss lámpását Vénusz anyánk is, s drága fejedre
Végánk fénye csobog s készülodaszállni hajadra
dicsfényül ragyogó csókját ölelő koszorűruik:

szórva. A fény sziszegőn hal el ajkad ívén, puha csókom
áldón vágy betakarni az esteli fény, neved áldott
hangjai szállnak az éjben, az éji sötétben a széllel ...

Eltűntél. Egyedül nézem bús csillagok édes
távoli fényét, míg a szememre hull a sötétség,
hull a homály, csak a sziv, csak a vágy dobogása
él még, álmos csöndje alá merülón ködös évek
csonkjai úsznak a hold aranyán pihegő remegéssel . . .
Hasztalan nyújtom béna karom, immár tova tűntél.

Hol vagy, régi napom? Hol van pillád remegése?
Hol van a régi tavasz? Hol van tüzes ifjúi lázam?
Úszik a hold aranyát pergetve az éjjeli fákra ...

Poór Bernát


