
SZABÓ FERENC
jezsuita teológus,

irodalomtörténész, költő

Emlékek felidézésével kezdtem soraimat, most pedig egyik
legfrissebb élményemmel zárom gondolataimat - kissé az
összegzés szándékával is. Pannonhalmi Szent Mór előestéjén

diakónusszentelés volt monostorunkban. Aznap egy flamand
rendtársam, B. Standaert könyvét olvasgattam. A szerző az első

lapokon Igaz Simeon rabbi életvezetést összegző bölcs mondá
sát idézi:

"A világ három oszlopon nyugszik. Ezek:
a Tóra tanulmányozása,
az Avoda (az istentisztelet, az imádság)
és az irgalmasság cselekedetei" (Pirké Avót 1,2).

Majd néhány órával később a liturgiában az evangéliumos
könyv átadásakor az előbbi három ágazatú talmudi bölcsesség
gel tartalmilag szinte teljesen egybevágó szavakat hallottam:

"Ügyelj arra,
hogy amit olvasol, hidd,
amit hiszel, tanítsd,
amit tanítasz, kövesd is."

Életemben eddig soha nem éltem át ilyen intenzitással a két szö
veg egymást indukáló ereje következtében: mit is jelent hétközna
pi keresztényként élni.

Hétköznapi
kereszténység?
Pontosan nem értem a kérdést, mert szerintem nincs "hétköznapi"
és "vasárnapi" (ünnepi) kereszténység. A kovász csak a tésztában
hathat, főleg a mai szekularizált világban, társadalomban, ahol
már nem igen van helye az elkülönített "szent" helyeknek és idők

nek. A II. Vatikáni zsinat elismeri az evilági valóságok jogos auto
nómiáját, és ezt nevezhetjük a szekularizáció pozitív szempontja
elismerésének. Persze, ha a szekularizáció szekularizmus lesz, va
gyis teljes evilágiság, a transzcendencia (a teremtő lsten) teljes ta
gadása (= ateizmus), ezt a katolikus hívő nem fogadhatja el.

Csak egyfajta kereszténység van: a hívők közösségét, az egy
házat a feltámadt Krisztus Lelke élteti, a Lélek által kiárad szí
vünkbe lsten szeretete, és így képesek leszünk szeretni Istent és
testvéreinket. Ennek a szeretetnek gyümölcsöznie kell jótettek
ben, a családban, a munkahelyen, a "hétköznapi" társadalmi
érintkezésekben... Csak akkor lesz új társadalom, ha a Lélek új
emberekké alakít bennünket. Az evangéliumi megtérés (me-
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tanoia) állandó kötelességünk, mert az ember nem születik ke
reszténynek, hanem azzá lesz, Tertullianus gondolata szerint. A
megélt kereszténység egyben tanúságtétel. A 3. században, ami
kor a kereszténység még nem volt világi hatalom, Szent Ciprián
kijelentette: "Mi keresztények nem szóban vagyunk bölcsek, ha
nem tettekben; a nagy dolgokat nem mondjuk, hanem éljük." Ez
áll a mai keresztényekre is, akik - még a "keresztény" Európá
ban is - diaszpórahelyzetbe szorulnak. Ha a felszínen nehezen
tudjuk kiterjeszteni a kereszténységet, elmélyíthetjük azt: min
den igazi hívő egymaga is az egész kereszténységet képviselheti,
mint Charles de Foucauld a sivatagban. A "minőség

forradalmá"-ra van szükség!
A keresztények nem lehetnek közömbösek a közélet, a szociá

lis problémák, a politika alakulása iránt. Jóllehet az egyház nem
köti magát semmiféle politikai rendszerhez (természetesen, eleve
ki vannak zárva a totalitárius rendszerek, az antidemokratikus
és egyházellenes írányokl), de igenis minden hívő kötelessége,
hogy küzdjön az igazságosabb, testvériesebb, szolidárisabb társa
dalmi rendért, az egyház szociális tanítása szellemében. Ilyen
kritériumok alapján választ politikai irányt. A tágabb értelemben
vett "politika" lehet a felebarát szeretetének legkiválóbb gyakor
lása, ahogy XI. Piusz mondotta.

Igen, ahogyakörkérdésben olvasom, a II. Vatikáni zsinat az
idők jeleire figyelve megújulást hozott az egyház életébe, dialó
gust kezdett a modern szekuláris világgal; ennek sikerét a hívők

mindennapi élete is elősegíti, meghatározza. A párbeszédnek
őszintének kell lennie: kölcsönös nyitottság és tisztelet jellemzi
tehát az igazi párbeszédet. Tisztelem a másik "másságát", véle
ményét, hitét, de ugyanakkor a másiktól is elvárom, hogy tisz
telje az enyémet. Senki sem birtokolja a teljes Igazságot (az Igaz
ság maga Krisztusl): együtt keresek hívőkkel, keresőkkel, jóaka
ratú hitetlenekkel, hogy a másik részigazságát is elfogadva egye
süljek vele a teljesebb igazságban. (Lacordaire gondolatára emlé
keztettem.)

Negyven évvel a zsinat megnyitása után még lassan valósul
az "aggiornamento", a korszerűsödés. A zsinat utáni évtizedek
ben nagy volt a kavarodás, a hirtelen változás válságot idézett
elő. Polarizálódás, feszültség keletkezett az integristák (merev
konzervatívok) és a progresszisták (a helyes hagyományt is elve
tők) között. A veszélyekről és a kísértésekről elmélkedve írta H.
de Lubac jezsuita teológus, akinek sokat köszönhetünk a zsinati
egyháztan előkészítésében (akit "új teológiája" miatt az 1950-es
években félreállítottak, majd a zsinat idején rehabilitálták, és éle
te vége felé bíborossá nevezte ki a pápa): Elméleti síkon az az
integrizmus kísért, amely a hithez való hűséget összetéveszti a
szenvedélyes merevséggel, ahol az intranzigencia az intoleranci
ával párosul; egyesek a saját ízlésüket, meggyőződésüket akarják
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TRINGER LÁSZLÓ
orvos, ideg- és
elmegyógyász

ráerőszakolni másokra, mert a maguk igazát összetévesztik az
Igazsággal. De napjainkban talán még gyakoribb az ellentétes
véglet: egy bizonyos "modernizmus" kísért, amely a reform, a jó
látszata alatt lép föl: elvet minden hagyományt, bukik mindarra,
ami újdonság, bomlasztó kritikát gyakorol. Igaz, hogya kritikára
és reformokra szükség van, de ezt a hívő nem kívü[ró1 gyakorol
ja, mintha ő maga nem tartozna az egyházhoz! Minden megke
resztelt felelős az egyházi megújulásért, nem csupán a római
Kúria, a hierarchia, az egyháziak! Valamennyien az egyház bű

nös tagjaihoz tartozunk, mindenkinek a bűnbánat és a megúju
lás útját kell járnia a vándorló egyház tagjaként (Lumen gentium
8). Ne különítsük el magunkat az egyháztól, annak pásztoraitól,
a nem katolikus keresztényektől (az ökumenizmus ma létkérdé
se a keresztényeknek!), a többi embertől. Minden modern techni
ka a lelkipásztorkodásban/evangelizálásban, minden intézmé
nyes reform - bármennyire szükséges is! - meddő lesz, ha a
szívek meg nem térnek. Ez pedig a kegyelem műve, amelyért
imádkoznunk kell.

A hétköznapok
felelőssége

...et peccatum meum contra me
est semper (Psalm 50,5)

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az egészség fogalmának
több alkalommal is átdolgozott meghatározását tette közzé az
utóbbi évtizedben. Mi lehet e sietős újrafogalmazások hátterében?
Hiszen az egészség - gondolnánk - olyan adottság, amely nincs
kitéve időbeli változásoknak, hanem az ember-mivolt olyan attri
bútuma, mint a testi-lelki állapotra utaló sok más kijelentés. Talán
csak nem az egészséggel kapcsolatos nézeteink módosulnak?
Mégpedig meglehetősen gyorsan, ha a hivatalos definíciót ilyen
gyakran módosítani kell.

Amennyiben az egészség fogalma ilyen ütemben módosul,
nem lehet valami szilárd a hordozó alan nyal, az emberrel kap
csolatos nézetek gyűjteménye sem. Hiszen az egészség az em
bernek, mint olyannak határozmánya. Nézzük csak a hivatalos
egészség-fogalom meghatározásának egyes állomásait. Kezdet
ben az egészség egyet jelentett a betegség hiányával. Mintha azt
mondanánk: ugyan nem tudjuk, mi az egészség, azt tudjuk csu
pán, mi nem. A negatív oldalról definiált egészség-fogalom egy
oldalú orvosi szemléletet tükröz, s a modern egészség-politika
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