
atomhasítás és az automatízácíő, sem
miképpen sem jelenti a "harmonia
morálját és metafízíkáját", amelyről

Lamouche álmodik. Szemben ugyanis
az anyagi fejlődés kollektiv jelensé
gével, maga az erkölcsi jó - az egyet-
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len, ami számít - soha sem lesz más,
mínt személyes küzdelem gyümölcse.
S ez a küzdelem, míután minden
egyes embernek elsősorban önmagával
kell megvívnía, kimenetelében míndíg
fenyegetett és bizonytalan marad.

Mindenütt azt olvasom, hogy az evangéliumi jótanácsak közül a Szent
írás az engedelmességet dicséri a legjobban. Viszont éppen az engedelmesség a
legnehezebb számomra, főleg azért, mert a körvonalakat és a gyakorlási lehe
tőségeket nem látom tisztán. A lelki könyvek majdnem kivétel nélkül a szer
zetesek engedelmességéről írnak, s az előljáró akaratának való minél teljesebb
alávetettséget és az önakaratnak megtagadását emelik ki. Laikus, felnőtt em
ber számára ez ,nem sok útmutatással szolgál. Hogyan gyakoroljam az engedel
mességet, amikor tulajdonképpen nincs ís kínek engedelmeskednem, nekem kell
döntenem és vállalnom a felelősséget. Szükségképpen szerzetesnek kell lennie
annak, aki ezt az erényt különös módon gyyakorolni akarja? Ha így van, ak
kor tulajdonképpen a laikus életben az életszentségig eljutó tökéletesedés nem
is lehetséges?

Szalézi Szent Ferenc írja (Levelek:
9, 12): "Az üdvözítő így szólt szere
tett tanítványához. Péterhez: ,Míg fi
atal voltál, magad övezted fel maga
dat s arra jártál, amerre akartál; de
míkor majd megöregedel. kiterjeszted
kezeidet s más övez fel téged s oda
vezet, ahova nem akarod.' Akik még
csak kezdők Isten szeretetében, ma
guk övezik fel magukat és annyi ön
megtagadást vállalnak magukra,
amennyit jónak tartanak; maguk vá
lasztják önmegtagadásukat. maguk
lemondásukat, maguk határozzák meg
áhítatgyakorlataikat s általában a sa
ját akaratukat valósítják meg az iste
nivel egyetemben. Akik ellenben már
mesterek e szent művészetben, azok
másoktól engedik magukat megköt
tetni, azok megadással fogadják a rá
juk adott jármot és olyan utakon jár
nak, amelyeket saját jószáritukból nem
választottak volna ... egyre mondják:
Engedelmesség a legértékesebb áldo
zat. Ily módon Istent dicsőifik és nem
csak testüket, hanem a lelküket is ke
resztre feszítik."

A kérdező tehát finom érzékkel lát
ja, hogy engedelmesség nélkül aligha
lehet szó magasabb tökéletességről, A
kis út és a keskeny ösvény itt ágazjk
el a széles úttól. Az azonban erős túl
zás, hogy az engedelmesség erényét
csak szerzetes gyakorolhatja. Valóban
ezen a téren a szerzetes helyzete any
nyiban könnyebb, hogy legtöbbször
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határozott parancsnak kell engedel
meskednie és lelkiismeretében nyu
godt lehet, mert előljárója szava az
Isten szava, akkor is, ha előtte meg
nem okoltnak tűnik, vagy ő maga oko
sabbat tudna tenni. A laikus állapotú
felnőtt is kap parancsokat, de azt már
nem mondhatja, hogy minden esetben
az Isten hangja a parancs, disztingvál
nia kell tudni, ezért a kísértés na
gyobb arra, hogy olyan lelkiállapotba
jusson, amikor a parancsokat csak ak
kor teljesíti, ha azok itéletével meg
egyeznek, Ilyenkor persze az enge
delmességnek mínt ilyennek gyakor
lása alig lehetséges.

Ez azonban csak a felület. Valójá
ban a legszürkébb hétköznapi életben
is lehet gyakorolni az engedelmesség
erényét annak, aki a kis úton valóban
gyorsan akar eljutni Isten nagyobb
szeretetére. Lényegében mi az enge
delmesség? Mint ternnészetes erény:
a törvényes fölebbvaló akaratának
megtevésére irányuló készség. Enge
delmesség nélkül a közjó fenn nem
tartható, akár a családról, a közösség
alapvető sejtjéről, akár magasabb kö
zősségekről van szó. "Minden ember
engedelmeskedjék a felsőbb hatósá
goknak, mert nincs hatalom, mint
csak Istentől, amelyek pedig vannak,
az Istentől vannak rendelve. Aki te
hát elleneszegül a hatalomnak, Isten
rendelkezésének szegül ellene. Akik
pedig ellenszegülnek. kárhozatot hoz-



nak magukra" (Róm. 1, 13). Szent Pál
ezeket a szavakat nem valamilyen ke
resztény teokratikus felsőbb ható
ságra vonatkoztatta, hanem a pogány
Rómára. S az elkövetkező századok
véres üldözései alatt sem tagadták
meg a keresztények az állam iránti
hűségüket, bár azt az elvet hirdették,
hogy "inkább kell Istennek, mint em
bernek engedelmeskedni". így az en
gedelmesség természetes erénye ben
nük természetfelettivé magasztosult,
mert tulajdonképpen Isten kedvéért és
Istennek engedelmeskedtek. Ma is va
lamennyiünk számára természetfeletti
értékű minden engedelmesség, amit a
megszentelő kegyelem állapotában és
helyes szándékkal teszünk.

A "felsőbb hatóság", melynek min
den - Isten akaratával nem ellenke
ző - törvényében magának az Isten
nek engedelmeskedünk, az Egyház és
az állam. Természetesen ez az enge
delmesség a gyakorlati életben nem
elvont; az Egyházat is, az államot is
eleven emberek jelentik a rní életünk
ben, s ez teszi az engedelmességet is
élővé, eleven erénnyé. A hétköznapi
életben sokszor alig észrevehető ki
csinységekben nyilvánul ez meg. De
éppen ezek az "apróságok" azok, amik
a legfontosabbak. "Mindent Isten di
csőségére tegyetek" hangoztatja
Szent Pál. A mindennapi életben szük
séges és értelmes ernbenhez egyedül
méltó fegyelmezett viselkedés tulaj
donképpen engedelmesség, és ha ön
tudatosan Isten nagyobb dicsőségére

cselekedjük, természetfeletti értékűvé

válik
Régi szabály szerint akkor igazán

értékes az engedelmesség, ha egysze
rű, gyors, örvendező és általános. Az
egyszerűség azt jelenti, hogy nem so
kat töprengünk a kapott parancson, a
gyorsaság a kelletlenség ellentéte, az
örvendezés a morgolódő gőgé, az álta
lánosság pedig azt jelenti, hogy min
denre kiterjeszkedik az engedelmes
ség, ami nem bűn.

Igy kellene tehát agyemneknek 
míg kiskorú - engedelmeskednie szü
leinek és nevelőinek. így kellene 
nem én mondom, Szent Pál mondja
- a feleségnek engedelmeskedni urá
nak. Ez a tökéletes engedelmesség a
beosztott és fellebbvalója között, Sőt:

így kellene engedelmeskednünk min
denkinek, akinek a körülményeknél
fogva éppen akkor és éppen ott ren-

. delkezési joga van a közjó érdekében.

Azt hiszem, keresztényibb és embe
ribb lenne a hétköznapi életünk, ha
megfontolnánk. hogy pl. a villamoson
a kalauz, a közlekedés kérdésében a
rendőr, az ügyek elintézésében az il
letékes tisztviselők a közjó őrei. Va
jon ki az közülünk. akinek egyáltalá
ban eszébe jutott, hogy a villamos
kalauz - sokszor nem túl barátságos
- felszólítása is lehet Istennek való
engedelmesség, mert a közió érdeké
ben történik. ("Menjünk beljebb l")
Egyszerűen, gyorsan, örvendezve ...
Ha meggondoljuk mindezt, rájövünk,
hogya leghétköznapibb cselekedeteink
is lehetnek örök értékek forrásai. Per
sze nem könnyű önmegtagadások
ezek, hiszen dacos akaratunk állan
dóan résen áll, hogyellentálljon, "ön
érzetünket" állandóan kivont karddal
védjük. Pázmány szerínt a házasság
nagy szerzet. Nagy szerzet az egész
mai összetett szociálís élet is és aki
Isten kedvéért tud engedelmeskedni,
az a valójában szoclálís lény. A töké
letesedésnek széles skálája áJII előt

tünk, különösen az előtt, aki, mint a
levélíró is, az engedelmesség erényét
szeretné különlegesen gyakorolni.

Nemcsak a szerzetes, de minden tö
rekvő lélek számára az engedelmes
ségnek vannak katlan szabályai is.
Egy-egy szerzetben a rendi szabályok
betűjén túl a sajátos rendi szellem
az, ami tulajdonképpen a lelke és
mozgatója a közösségnek s az ennek
való engedelmesség a szabályok szö
szerinti megtartásánál is fontosabb.
Nagyobb, lazább közösségeknek is
vannak ilyen szabályai, s ha figyeljük
önmagunkat és viselkedésünket, akkor
hamarosan eszmélní kezdünk, mennyi
re nem könnyű ezeknek a "kultúrsza
bályoknak" engedelmeskedni, de azt
is észrevesszük, hogya gyakorlati fe
lebaráti szeretet mennyire éppen ezek
ben az apróságokban tűnik ki. Egyál
talában nem szőrszálhasogatás, de
nagyon komoly vízsgáia a lelkiéletnek
pl. a "sorbanállás készsége". Szerte a
világon minden nagyvárosban, ha fél
percekig is, de sorba kell állni. Ha
megfigyeljük, mindég vannak, akik
igyekeznek legalább egy hellyel elébb
csúszni, de árgus szemekkel vigyáz
nak, nehogy őket valaki megelőzze.

"Amit nem akartok, hogy nektek cse
lekedjenek az emberek, ti se tegyé
tek másnak." Éppen ezekre az esetek
re mondja Szent Pál, hogy egymásnak
is engedelmeskedjünk.
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Befejezésül hagytuk az engedelmes
ség erényének a lelki életben elenged
hetetlen gyakorlását, az engedelmes
séget a lelki vezetőnek. Ez szerzetesre
és világira egyaránt érvényes.' Meg
nem kerülhető tapasztalati tény, hogy
lelkí vezetés nélkül nagyobb tökéle
tesség nem érhető el. Nem a gyónás
ban kapott utasításokról, vagy taná
csokról van csak sző, hanem a kimon
dott lelki vezetésről. "A lelki veze
tőnek - írja Szalézi Szent Ferenc 
feltárjuk egész lelkünket, a gyónta
tónak csak a bűnt." A lelki vezető uta
sításait valóban és szószerint Isten ki
nyilvánított akaratának vehetjük. A
lelki élet könyvei nem győzik ezt elég
gé hangsúlyozni. Az előljáróban kő

zölt idézet lényege is ez. A "megadás
sal fogadott járom" nem vonatkozik
másra, mint a lelki vezető utasításal
nak elfogadására. Ezen az úton a vi
lági ember is szinte szerzetessé válik,
lelkivezetőjén keresztül. Mivel a lelki
vezetőnek (lelkiatyának) szerepe eny
nyire fontos a tökéletesedés útján,
nem könnyű a személy megválasztá
sa. Nem mindenki érthet meg mín
denkit. Ha nem csak a saját fejünk
után megyünk, hanem buzgón kérjük
is az Istent, hogy megtalálhassuk a
nekünk megfelelő lelkiatyát, meg is
kapjuk ezt a kegyelmet. A kérdező

nem ír semmit a lelkivezetőjéről, de
az egész levél hangulatából azt me
rem következtetni, hogy még nem ta
lálta meg azt a lelkiatyát, aki előtt

teljes őszinteséggel kitárta volna a
lelkét és akitől hagyná magát vezet
tetni. Ha valóban tökéletességre vá
gyik - tökéletesség a lelki életben
sohasem öntetszelgést, de mindég Is
ten nagyobb szerétetét jelenti -, ezen
az úton menjen.

A lelki vezetéssel kapcsolatban, kü
lönös tekintettel az engedelmességre,

IHa

a következő általános hibákat kell el
kerülnünk:

A lelki vezetőtől ne kívánjuk azt,
hogy maga is egészen tökéletes le
gyen. Kivétel nélkül minden szentnek
volt lelkivezetője, de ezek között csak
elvétve akadnak kanonizált szentek.
Nem emberi dolgokról van szó, tehát
nem érvelhetünk emberi módon úgy,
hogy csak az emelhet, aki nálam ma
gasabban van. A lelkivezető eszköze a
kegyelemnek, a Szentlélektől nem
csak a maga, de a Vezetettje számára
is kapja a kegyelmeket. A lelki veze
tő előtt a léleknek teljesen nyitottnak
kell lenni. Sokan azért nem haladnak
előre, mert ha valamilyen súlyosabb
és szeríntük szégyenletesebb bűnt kö
vettek el, akkor másnál gyónják meg,
hogy lelikiatyjuk jó véleményét le ne
rontsák. Ilyen körűlmények között lel
ki vezetésről már nem lehet szó. Van
nak, akik a lelki vezetőjüket maguk
akarják írányítaní. Addig válogatnak.
míg olyanra nem akadnak, aki tulaj
donképpen az ő akaratuk végrehajtó
ja. Sokszor még olyan gyónó is akad,
aki maga "kéri" a penitenciát, ahe
lyett, hogy elfogadná. A lelki vezetés
nem pszichoanalízis. Eredményessége
nem az együtt töltött órák hosszától
függ! A lelki vezetők legsikeresebb
jei - mint pl. az arsi plébános 
sokszor egyetlen mondatba foglalták
össze utasításaikat. Az is az engedel
mességhez tartozik, hogy ilyenkor a
vezetett ne békétlenül és "kielégítet-:
lenül" menjen el, hanem ebben is lás
sa Isten akaratát.

Sok mindent és sokféle szempont
ból lehetne még írni az engedelmes
ségről. Talán ennyi is elég legalább
arra, hogy elmélkedhessünk. mennyí
lehetőségünk van arra, hogy mínden
napi életünkben gyakoroljuk ezt az
erényt, mely "több az áldozatnál" is.

Eglis István
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