
39

w
w

w
.n

m
i.
h
u

Szín szókincstár

B. Gelencsér KatalinB. Gelencsér Katalin

Hit, remény, szeretet
Hit

(1037, 1372) származékszó, alapja 
a hisz ige hi tőváltozata.

A  hit (görögül pisztisz, latinul fi -
des) egyrészt minden vallás alapja, 
másrészt a hívő szilárd, tartós meg-
győződése, bizonyossága túlvilági 
jelleggel felruházott, természeti je-
lenségek, megszemélyesített hatal-
mak, istenek, vagy egy Isten létéről, 
tevékenységéről racionális vagy ir-
racionális megtapasztalások alapján. 
A hitet, Isten ajándékát csak az kapja, 
aki igényt tart rá. Mert az Úr igaz, az 
igazságot szereti, igazak látják az ő or-
cáját.

A  hit, remény, szeretet, szóhár-
mas, az élet nem materiális megtartó 
erejeként, örömeként, a  nehézségek 
elviseléséhez szükséges lelki tényező-
ként Pál apostol Korinthoszbeliekhez 
írt levelében szerepel először.

A  hit, jóváhagyás. A  monoteis-
ta vallásokban a hit forrása maga az 
Isten, az isteni kegyelem. A  hitet az 
ember saját felelősségével vállalja, 
elfogadja Isten hívását, és érte a leg-
súlyosabb áldozatokra is képes. A hit 
a kegyelem, a  bűnbocsánat, azaz az 
Istennel való kiegyezés, a  megigazu-
lás forrása, az örök élet megalapo-
zója. A hit ellen elkövethető bűn: az 
eltiltás, a  kételkedés, a  hit tagadása, 
az eretnekség, a  szakadárság, az em-
berre rótt, társas kötelességek meg-
sértése.

Bizonyos értelemben a hit a tudás 
fogalmával áll szemben, az ismeret 
azon fokát jelöli, amely nem biztos, 
vagy nem bizonyított. A  hit elsősor-
ban nem ismeret, hanem a hívő sze-

mélyiség cselekvéseit, viszonyait, ér-
tékrendjét, törekvéseit befelé és kifelé 
döntően meghatározó érzelem, a bel-
ső biztonság forrása. A hívés állapota 
optimistán erősíti az egyén önmagá-
hoz, embertársaihoz való viszonyát, 
erős kapcsolatépítő tényező, ösztönző 
erő, sok tekintetben hitelessé teszi a 
személy létét, megnyilvánulásait, tár-
sas kapcsolatait.

Világi értelemben a hit a társada-
lom, a  társas élet együttélési normái-
nak létét, azok betartását, betartatá-
sát, a  közös értékekért, célokért való 
együttműködés iránti igényt, az azok 
megvalósításában való részvételt, 
annak társas örömeit kínálja. A  szo-
lidáris egyesületek, mozgalmak felhí-
vásaira ezért van mindig sok önként 
jelentkező. A  katasztrófák kárainak 
elhárítására gyakran azok is reagál-
nak, adakoznak, akik egyébként nehe-
zen aktivizálódnak.

Az egyén önmagába vetett hite 
léte meghatározó motorja, boldogu-
lásának bázisa, társas viszonyainak 
ösztönző ereje, bizalmi tőkéje, emberi 
hitelességének forrása. Az önhit nem 
gőg, hanem belső erő, biztonságér-
zet. Ezzel szemben ugyanez a szó ön-
hitt, két t-vel a végén, semmiképpen 
sem pozitív jelzője az egyénnek, mert 
gyakran a gőg, a lenézés, a kivagyiság, 
a sztár-allűrök megnyilvánulása.

A  társadalom dinamikus korsza-
kaiban a mobilizáció, a  karrier indi-
vidualizálja az egyén alapszocializáci-
óval elsajátított családi, közösségi vi-
szonyait, értékrendjét. A hirtelen tár-
sadalmi réteg- és értékváltás, a  meg 
nem ért és értett helyzet társadalmi 

„keszonbetegség”-et okoz.

Minden siker igényli a tudást, 
a  szorgalmat, a  kitartást, az egészsé-
ges társas viszonyok létét, a  pozitív 
énképet, a  célratörő kitartást. Ez azt 
jelenti, hogy ha az egyén a számára 
eddig ismert, biztonságot adó érték-
rendből, ismeretlen normákat elváró 
társadalmi közegbe, erőtérbe kerül, 
amit nem ért vagy értelmez jól, viszo-
nyítási pontjai összekuszálódnak.

Bizonytalanná, kiszolgáltatottá 
válik.

Elsősorban a tömegkommuni-
kációból, de a sikermenedzserek te-
vékenységéből eredő, hirtelen jött 
népszerűség, a  sztárság, vagy egy ha-
talmas összegű nyeremény nemcsak 
a pillanatnyi státuszt, az emberi ön-
tudatot, viszonyokat, hanem az egész 
élet normális pályaképét is tönkre 
verheti.

Az egyén légüres térbe kerül, 
nincs biztos értékrendű referencia 
személye, a  régit elveti, az új me-
nedzsment csak addig segíti törekvé-
seiben, amíg neki az kifi zetődik, aztán 
magára hagyja sztároltját. A  mene-
dzserek által valós tehetség, teljesít-
mény nélkül, új üstökösként felemelt, 
majd ejtett „celebek” botrányai, ön-
gyilkossági kísérletei mind erről ta-
núskodnak.

Az emberi hitelesség alapja a sta-
bil belső értékrendből következő re-
ális önismeret, a  biztos, tárgyszerű 
tudás, a  segítőkész magatartás, az 
önzetlenség, a  megbízható, a  mások-
ra, a  „másság”-okra is fi gyelni képes 
érzékenység, a  nyitottság. Jellemző 
formái új társas viszonyok kezdemé-
nyezése, a  régiek gondozása, a  szo-
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ciális érzékenység, a  segítőkészség. 
Ismérve: az empátia, az adni képes, 
önzetlen szeretet, a  szavahihetőség, 
a megbízhatóság, a valódiság, a reális 
igaziság, a hűség.

A  szavahihetőség egy személy 
vagy csoport ígéreteinek, szándékai-
nak, viselkedésének, együttműködé-
sének tartós, megbízható volta, köz-
bizalom aziránt, hogy igaznak, jónak 
tartják azt, amit egy személy vagy 
csoport, intézmény az aktuális tenni-
valókról állít, dönt, vagy tesz, amire 
mozgósít. Akkor igaz ez, ha a személy, 
a  csoport, vagy egy intézmény törek-
vései a közjót szolgálják.

Ha egy közművelődési intézmény 
nem a település lakosságának egé-
szére tervez programokat, hanem 
rendszeresen csak egy-egy preferált, 
hírverő rétegnek, akkor könnyen el-
veszítheti a közbizalmat és hitelessé-
gét. A divatból felkapott dolgok iránti 
kíváncsiság, érdeklődés szolgálata 
komoly veszélynek teszi ki az intéz-
ményt, amely hánykolódó, kiszolgál-
tatott szervezetté válhat. A kulturális 
szolgáltatásaira leginkább rászorulók 
bizalmát vesztheti akkor is, ha csak a 
rezonáló, hírelő, szűk réteg kulturális 
igényeit, veszi fi gyelembe.

A  közművelődési intézménye-
ket az önkormányzatok működtetik, 
a  képviselő-testületek hagyják jóvá 
programjaikat, nevezik ki igazga-
tóikat. A  négyévente újraválasztott 
testületek bizalmát újra meg újra 
meg kell nyerni, ami nem kis feladat, 
ezért a legbiztosabb bázis a valódiság, 
a  hűség a lakosság egésze kulturális 
igényeinek szolgálatában. A lakosság 
elégedettségére való hivatkozással 

– különösen választások idején – a 
pártjelöltek szűk, elsősorban válasz-
tási programigényei is csendesíthe-
tők a közművelődési intézménnyel 
szemben támasztott „politikai rek-
lám-elvárásokkal” szemben. Ennek 
a győztes részéről később lehetnek 

„macerás” következményei, mégis jó 
álláspont e tekintetben a politikai 
semlegesség.

A hitvallás életfi lozófi a.
Hűség egy hithez, elvhez, eszmé-

hez sajátos értékrend mentén szer-
vezett életrend megnyilvánulása, ak-
tivitása. Képviselőire értékrendjük 
mentén sokféle társadalmi, szociális, 
kulturális ügyben aktivistaként szá-

mítani lehet. Nem kérnek, hanem 
adnak: fi gyelmet, szeretetet, gondos-
kodást, emberséget. Sokkal többen 
vannak, élnek közöttünk ők, mint ál-
talában gondoljuk, önzetlenek, szeré-
nyek, kerülik a hírverést.

A  hitelesség sokszínű fogalom, 
valódiság, érvényesség; elv, eszköz. 
A  dolgok használhatóságába, műkö-
dőképességébe vetett közbizalom. 
Egy ember, egy alkotás közösség- és 
egy személy élethűsége, egy írásmű, 
fi lm, kép, megjelenítés igaz, korhű 
volta, az ábrázolt helyzet, állapot, 
a színjáték valóságossága.

Az elhiteltelenítés (karakter-
gyilkosság) lejárató kampány valaki, 
vagy valamely üggyel szemben. El-
sősorban a közvélemény formáló or-
gánumok, személyek által terjesztett 
nyílt, vagy suttogó (ellen)propagan-
da. Veszedelmes eszköz, csak káro-
kat okoz terjesztőjének, célpontjának 
egyaránt.

Hitehagyott az ember sok okból 
lehet. Legtöbbször sokszor csalódott, 
vagy egy ügyet önző érdekért eláruló, 
hitszegő, eretnek, elvtagadó, elpár-
toló, csalárd, csalfa, hamis, megbíz-
hatatlan, állhatatlan, hűtlen szószegő, 
szkeptikus, gyanakvó egyén magatar-
tása miatt. Ha valaki szűkebb-tágabb 
környezetében elveszti hitelét, ha 

többé nem bíznak benne, kiírja magát 
éltető közösségéből. Rontja a hite-
lét, aki aláássa a belé vetett bizalmat, 
azon igyekszik, hogy ne legyen tekin-
télye, ne higgyenek neki.

A  hitetlenség általános értelem-
ben a vallás iránti közöny, a  transz-
cendens erőkben való kételkedés, 
bizalmatlanság, engedetlenség, a  hit-
igazságok elvetése. A hitetlenség kép-
viselője a 12 apostol egyike, hitetlen 
Tamásként a Bibliában jelent meg, 
aki nem hitte el Jézus kínszenvedé-
seit, feltámadását, „Hiszem, ha lá-
tom” alapon érzékelhető bizonyságot 
akart, s amíg azt meg nem tapasztalta, 
nem hitt a többieknek. Nyelvünkben 
a kétkedés, a  gyanakvás a „tamásko-
dik” igében világiasodott. Mindenkori 
életállapotunk, reményeink, szerete-
tünk és szeretett voltunk sokszínűsé-
gét a mindennapok aktuális céljaiban, 
rohanásaiban, feszültségeiben, vára-
kozásaiban, nemes szándékú erőfeszí-
téseiben – távlatok hiányában – nem 
is mindig érzékeljük, értelmezzük. 
Természetesnek vesszük. Pedig viszo-
nyainkat mi formáljuk, magunkkal, 
másokkal, szeretteinkkel és még el-
lenfeleinkkel szemben is.

Szophoklész szerint: „Sok van, 
mi csodálatos, De az embernél nincs 
semmi csodálatosabb”

Püspöki szentmisével zárták le a hit évét a Váci Egyházmegyében. Beer Miklós 
megyéspüspök az ünnepen a hitről tartott elmélkedést a zsúfolásig megtelt váci 
székesegyházban.
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Remény

A  remény pozitív érzelmi állapot, 
a várakozás tartós vágya, hite, öröme.

Bizakodás, kilátás, lehetőség, 
perspektíva, sansz, valószínűség, le-
hetőség. A szebb jövő!

Bizalom aziránt, hogy amit óhaj-
tunk, amire törekszünk, az megvaló-
sul. Nem passzív állapot.

Hit abban, hogy akiben, amiben 
bízunk, az velünk együtt (értünk?) 
megvalósítja azt, amire vágyunk. Bol-
dogító erkölcsi érzelem, a  jövő élet 
boldogságának forrása. Annak az el-
várása, hogy valami úgy fog pozitív 
módon történni, ahogy szeretnénk, 
egy valakivel, vagy valamivel.

A szó az ómagyarban reményként, 
az ősmagyarban: rímenként, remély-
ként szerepelt.

1372-től reménységként ismert. 
Később, a  nyelvújítás korában elvo-
nással lett belőle a remény.

A félelem rabbá tesz. A  remény 
felszabadít. A  jövő azoké, akik hisz-
nek az álmaikban. (Albert Einstein)

Reményeid, álmaid és törekvéseid 
jogosak. Megpróbálnak felemelni a 
felhők fölé, a viharok fölé, csak hagy-
nod kell.

Szeretet

Ősi, urál kori szó 1372, szer ősi 
szavunk névszói folytatása.

A  szer magyar alapjelentése sok-
színű: kapcsolódás, társulás, vonza-
lom, rokonszenv, jóindulat, ragaszko-
dás, gyengédség, odaadás, rajongás, 
híresség, népszerűség, közkedveltség, 
divatosság.

Felelős, pozitív érzelem egy élő-
lény, egy érték, egy eszme iránt.

Az ógörögben öt szó van a szeretet-
re: erósz, agapé, f ília, sztorgé és xénia.

Az Erósz görög isten nevéből a 
szenvedélyes szeretetet jelenti, amely-
ben szexuális vágy és vonzalom kerül 
kifejezésre.

A  f ília szenvedélyektől mentes, 
erényes szeretetet jelent. Ezt a fogal-
mat Arisztotelész találta ki. Ezt úgy is 
nevezik, mint az „értelem szeretetét”.

A szeretet gyakran magába foglal-
ja a gondoskodást vagy azonosulást 
egy személlyel vagy egy dologgal, be-

lefoglalva az önmaga felé érzett szere-
tetet is (nárcizmus).

Aquinói Szent Tamás szerint a 
szeretet a mások felé érzett jó szán-
dék…, olyan öröm, amit más ember 
boldogsága okoz nekünk… a szeretet 
feltétel nélküli önzetlenség.

Egy személy szerethet tárgyat, alap-
elvet vagy célt, ha nagyra értékeli azt, 
elköteleződött afelé. Ilyenek például a 

lelkes önkéntes munkát végző, mozgal-
mi emberek. Az ügyük „szeretete” néha 
nem a személyek közötti szeretetből fa-
kad, hanem a személytelen szeretetből, 
ami altruizmussal és erős spirituális 
vagy politikai meggyőződéssel párosul.

A  személyközi szeretet az embe-
rek közötti szeretetet jelenti. A  vi-
szonzatlan szeretet fájdalmas, egyol-
dalú érzelem.

Pál apostol első levele a Korinthusiakhoz

A szeretet himnusza

1. Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén,
Ha szeretet nincs bennem,
Csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom.
2. Legyen bár prófétáló tehetségem,
Ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt,
Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak,
Ha szeretet nincs bennem,
Mit sem érek.
3. Osszam el bár egész vagyonom a szegényeknek
S vessem oda testem, hogy elégessenek,
Ha szeretet nincs bennem,
Mit sem használ nekem.
4. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
A szeretet nem féltékeny,
Nem kérkedik, nem gőgösködik,
5. Nem tapintatlan, nem keresi a magáét,
Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója,
6. Nem örül a gonoszságnak,
De együtt örül az igazsággal.
7. Mindent eltűr, mindent elhisz,
Mindent remél, mindent elvisel.
8. A szeretet soha el nem múlik.
A prófétálás megszűnik,
A nyelvek elhallgatnak,
A tudomány elenyészik.
9. Tudásunk csak töredékes,
Töredékes a prófétálásunk is.
10. Mikor azonban eljön a beteljesedés,
Ami töredékes, véget ér.
11. Amikor még gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek,
Úgy gondolkodtam, mint a gyermek, úgy itéltem, mint a gyermek.
De mikor férfi vá nőttem, elhagytam a gyermek szokásait.
12. Ma még csak tükörben, homályosan látunk,
Akkor majd színről-színre.
Most csak töredékes a tudásom,
Akkor majd úgy ismerek,
Ahogy én is ismert vagyok. Most megmarad a hit, remény, szeretet,
Ez a három, De köztük a legnagyobb a szeretet.
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