
A KIS ÚT

Hónapokkal ezelőtt olvastam Maeterlink kis könyvét a halálról, s azóta
sem tudok egyik-másik mondata fölött napirendre térni. Különösen egy gon
dolat kavart fel. A szerző azt irja benne, hogy ha mégis a katolikus egyháznak
lenne igaza és az Isten valóban örök kárhozattal sujtaná azokat, akik súlyos
bűnben halnak meg, akkor ő - Maeterlink - még mindég inkább vállalná
az örök szenvedést, mint annak (J> Lénynek örök jelenlétét, aki képes embereket
gyengeség ből, tudatlanságból., gyerekességből, stb. elkövetett bűnökért, irgal
mat nem ismerve évmilliókon át az időtlenség végtelenségében gyötörni. Lát
tam az életben elég sok mindent és úgy gondolom, hogy ha a "halálos bűn" is
kolában tanult fogalma következetesen érvényes, vajmi kevés ember juthat
el az örök üdvösségre, akkor pedig hogyan állithatjuk, hogy Isten végtelen jó
és végtelen irgalmas, hiszen mindenki felháborodna, ha pl. egy-egy misemu
lasztást akár csak hónapokig tartó börtönnel büntetnének. Hogyan fogadtat
juk el a modern emberrel, hogy Isten mindörökre eltaszítja magától a
bűnöst ... ?

A levélíró esetében is igaz az a meg
állapítás, hogy az Isten büntetésétől

rendszerint az fél, akinek semmi oka
sincs rá, akinek pedig lenne, az nem
törődik vele. Maeterlink idézett meg
állapításának a helyes értelemben fel
fogott erkölcshöz semmi köze sincsen.
Súlyos bűn esete nem oly gyakori,
mint azt a felületes erkölcsi szernlé
lésből következtetni lehetne. Felületes
a szemlélet, ha az egésznek csak egy
részletét látjuk, csak bizonyos igaz
ságokat, másokat pedig elhanyagolunk.
A súlyos, vagy halálos bűn jellemzői

közé éppen nem tartozik a gyengeség
ből, tudatlanságból vagy gyerekesség
ből elkövetett tett.

Tár-gyilag bűn esete akkor áll fenn,
ha valaki súlyos parancsban hágja át
az erkölcsi törvényt, alanyilag azon
ban akkor beszámítható, ha ez az át
hágás világos tudattal és a szabad
akarat birtokában történik. Mindaz,
ami a tudatot vagy az akarat szabad
ságát csökkenti, olyan mértékben
csökkenti a beszárrríthatóságot is. A
beszámíthatóság csökkentésére átfogó
és minden esetet felölelő szabályt nem
is lehet adni, az egyéni adottságok, az
élet szünet nélkül változó körülményei
míatt ez még akkor sem lenne lehet
séges, ha eltekintenénk a legfonto
sabbtól: az egyéni lelkiismeret embe
ri szem számára kifürkészhetetlen
döntésétől.

Súlyos bűnbe valóban nem olyan
könnyen csúszik az ember, a bűntől

megszabadulni viszont nem olyan ne
héz. Isten szeretetébőlfolyó őszinte bá
nat visszaállítja a kancsolatot, mely
a bűnben megszakadt. a lélek újra él,
a rnegszentelő kegyelem ismét termé-

szetfölötti életre támasztotta. A teoló
gusok nagy többségének az a vélemé
nye, hogya halál percében az Isten
minden léleknek megadja a végső

megtérés lehetőséget, Ez azonban a mi
emberi felfogásunk számára szinte ki
fürkészhetetlen. Néha-néha egy-egy
szenten keresztül felvillan előttünk az
isteni irgalomnak nagysága. Történel
mi tény, hogy az arsi plébános egy al
kalommal határozott léptekkel ment
egy feketeruhás asszonyhoz, aki előt

te teljesen ismeretlen volt a nagy tö
meg középén. A nő legnagyobb cso
dálkozására - és vigasztalására - a
plébános azzal fordult hozzá, hogy ne
szornorkodjék, a férje nem veszett el,
s bár öngyilkos lett, mégis utolsó pil
lanatban megkapta a megtérés kegyel
mét. A Boldogságos Szűz járt közbe
érette, mert jóllehet élete utolsó esz
tendeiben teljesen a bűn rabságába
került, fiatal korában a Szűzanya tisz
telői közé tartozott. A plébános az
asszonyt sohasem látta, férje öngyil
kosságáról emberi tudása nem lehe
tett. Látomása a csüggedőket megví
gasztalhatja: a végtelen isteni irgalom
olyan esetekben is, amelyek emberi
szem számára reménytelennek látsza
nak. meg tudja a lelket menteni. Ma
guk az apostolok is aggodalmasan for
dultak az Úr Jézushoz az örök nagy
kérdéssel: hát akkor kik üdvözülnek?
Az Úr ezt válaszolta: ami embereknél
lehetetlen, az nem lehetetlen az Isten
nél.

Mikor az egész erkölcsi rendet ta
nulmányozzuk, semmiképpen sem fe
lejtkezhetünk el a Szentírás szellemé
ről. Itt ismét főleg arra kell vigyáz
nunk, hogy kiragadott vagy rosszul
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alkalmazott idézetekkel meg ne hami
sítsuk az üdvözítő tanítását. Közis
merten hibás például a "sokan van
nak a hivatalosak - kevesen a vá
lasztottak" mondatot úgy értelmezni,
míntha ez az üdvösségre jutók csekély
számára vonatkoznék. Az Úr Jézus
ebben a példabeszédében a zsidó nép
.ről mond jövendölést. Az egész nép
hivatalos volt - elsősorban - arra,
hogyamegváltást befogadja, hiszen
Jézus nem is foglalkozott a pogányok
kal, hanem Izraellel, ahová "küldeté
se" szólt. A hivatalosak mégsem let
tek választottak, mert csak kis részük
fogadta be a Megváltót. A fenti állí
tást tehát minden további nélkül az
üdvözültek számának arányára vonat
koztatni nem lehet. Az üdvözítő ta
nításából éppen azt a következtetést
vonhatjuk le, hogy Isten komolyan
akarja az emberek üdvösséget, tehát
mondhatni, magával az isteni akarat
tal kell szembeszállania annak, aki el
kárhozik. Az Úr Jézus határozottan
állítja, nem azért jött, hogy a világot
megitélje, hanem, hogya világ üdvö
züljön őáltala. A tékozló fiúról szóló
felséges példabeszéd, a hóhéraiért Is
ten elé szálló imádság mind az örök
és kimeríthetetlen irgalomról szólnak.
Szó sincs arról, hogya gyengék, tudat
lanok, gyermekesek megitélése irgal
matlan és elviselhetetlenül kemény
lenne. A Megváltó a "gyenge nádat
nem töri le és a füstölgő mécsbelet
nem oltja ki", feloldozza azokat, aki
ket a "sátán megkötözött", és még a
házasságtörő asszonyt sem vádolja,
mert látja a bűnbánatát, és ezért csak
ennyit mond: "menj és többé ne vét
kezzél".

Igen, vannak bűnök, amik súlyos
veszedelembe ránthatják a lelket. Az
Úr Jézus irgalmasan fordul a bűnö

sökhöz, ha a jóakaratnak valami je
Iét is mutatják. "Minden bűn megbo
csáttatik", csak a Szentlélek elleni
bűn nem. Elsősorban a megátalkodott
ságra kell gondolnunk. Az Isten újra
és újra kísérletezik a lélekkel; kegyel
meket, kiábrándító és ébresztő szen
vedéseket küld, hogya lélek észretér
jen. A kertész újra és újra elkezdi
munkáját, hogy a gyümölcstelen fá
ból lehessen valami. S mikor már úgy
látszik, hogy minden hiábavaló, akkor
is ki könyörög még egy esztendőt.

Ami pedig az egyház parancsait
érinti, egészen nyilvánvaló, hogy an
nak a legfelsőbb erkölcsi testületnek,
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amelyikre maga Jézus bízta az embe
rek tanítását, megszentelését és a meg
váltói működés kegyelmeinek szétosz
tását, joga van súlyos bűn terne alatt
is parancsokat adni. "Bármit megköt
tök a földön, meg lesz kötve a menny
ben is, és bármit feloldotok a földön,
fel lesz oldva a mennyben is." "Aki
ti teket megvet. engem vet meg, aki
engem megvet. megveti az Atyát, aki
engem küldött."

Egészen más elbírálás alá kerül, ha
valaki az egyház törvényeit - vasár
napi mísehallgatás, böjt, fegyelmi in
tézkedések, stb. - megvetésből hágja
át, rnintha csak gyarlóságból vagy
könnyelműségből vét ellenük. Külön
ben is maga az egyház sokkal több
könnyítest és felmentést ad, mínt az a
köztudatban él. Ezek a jogban magá
ban biztosított felmentések nem ve
zetnek lazaságra, hiszen az élet ta
pasztalatából származnak, s mivel az
engedelmesség szellemének megfelel
nek, minden bűn nélkül élhetünk
ezekkel. Egyes esetekben még a plébá
nosok is adhatnak felmentést, tehát
aki valamit is törődik az egyház pa
rancsaival. az a kívánt minimumot
minden nehézség nélkül megtarthatja.

Vannak persze tragikus esetek is,
amikor - bár saját hibájából - úgy
sodródik bűnbe valaki, hogy később

helyzetét rendezni nem tudja, mint
akik rendezetlen házasságban élnek,
szétválni azonban nem akarnak, mert
a gyermekek miatt ez még nagyobb
bajt jelentene. Nem titok a lelkipász
torok előtt, hogy az ilyen helyzet
mennyi keserűség forrása, s hogy mi
lyen sokan vágyódnak a szentségek
után, akik állapotbeli bűneik miatt
fel nem oldozhatók. Az ilyeneknek
csak azt lehet mondani, hogy állapo
tukat ne súlyosbítsák kétségbeeséssel
vagy az egyház ellen fordulással. Vé
gezzék katolikus kötelességüket, ahogy
lehet, járjanak mísére, neveljék gyer
mekeiket a hitben, imádkozzanak, bá
nattal szívükben kérjék Istentől álla
potuk rendezését, és ha feloldozást
nem is kapnak, keressék fel lelkipász
torukat. kérjék az áldását, útbaigazi
tását és törekedjenek arra, hogy hely
zetüket adott alkalommal megoldhas
sák. Súlyos betegségben, halálos ve
szedelemben mindenkit fel lehet ol
dozni, ezért különösen vigyázzanak
arra, hogyabetegágyhoz papot hívas
sanak.



Határozott tanítása az egyháznak,
hogy aki súlyos bún állapotában hal
meg, az elveszíti örök életét. Azt
azonban ne felejtsük el, hogy az em
beri gyarlőságot messze felülmúlja Is
ten üdvözítő akarata és irgalma. Akik

-
NAPLÓ

nem megrögzöttek. másokhoz sem ir
galmatlanok, ha botlanak is, de alap
jában komolyan törődnek lelkük üd
vösségével, és megbánva bűnüket hal
nak meg, számíthatnak a Jézus vére
árán kiérdemelt irgalomra.

Eglis István

It AISTLEITNER JOZSEF (1883-1960) I
Szeptember 12-én szomorú gyász-

jelentést kézbesített a posta. Tudtul adta azt, hogya keleti nyelvészet magyar
kutatóinak oszlopa és világhírű tudósa kidőlt a sorból: szeptember 9-én meg
halt. A gyászjelentés felsorolja, hogy "győregyházmegyeiáldozópap, pápai pre
látus, bölcsészdoktor, a hittudományok bekebelezett doktora, a bibliai keleti
nyelvi tanszék nyugalmazott nyilvános rendes tanára, a Pázmány Péter-tudo
mányegyetem volt Rector Magnifícusa, a Hittudományi Karnak három izben
dékánja, a lipcsei Szász Tudományos Akadémia tagja" volt az elhunyt pro
fesszor, de mindezek a címek is csak halványan érzékeltethetik annak a tudo
mányos és papi életnek gazdagságát, mélységét és értékét, amely Aistleitner
Józsefben testesült meg.

Harmincnégy évvel ezelőtt lett "egyetemi polgár" e sorok írója és kezdte
meg tanulmányait a Pázmány Péter-tudományegyetem hittudományi karán,
ahol a keleti nyelvészeti katedrát egy fiatal, igénytelen külsejű, halkszavu pro
fesszor töltötte be: Aistleitner József. Még csak egy éve volt tanár, de már
nemcsak a növendékek és a hallgatók, hanem a kollegák előtt is nagy tekin
télye volt. Ugyanakkor azonban Aistleitner két éven keresztül ellátta az üre
sedésben lévő ószövetségi szentírástudományi tanszéket is (heti 14 és 18 órát
adott le, ami egyetemi katedrán hallatlan megterhelést jelent), s előadásaiban

csodálatos mélységeket tárt föl. az Oszövetség és a rég eltűnt kultúrák világá
ból. Hogy e nekrológ írója biblikus lett s tanulmányai kezdetétől fogva ez a
tudományszak volt kedvence, s hogya biblikus katedra mellett a keleti nyel
vészet oktatásában is méltatlan utód lehetett, azt annak a felejthetetlen pro
lesszorának köszönheti, akiben nem "egy" tudóst, hanem "a" tudóst ismerte
meg diák korában. Azt a férfit, akire tökéletesen ráillenek Jézus, Sirák fiának
szavai: ;,Az összes régiek bölcseségét kutatja a bölcs, és a prófétákkal töltd
idejét; megjegyzi magának neves férfiak elbeszélését, és behatol a példabeszé
dek fordulataiba. A bölcs mondások titkait fürkészí, s a példabeszédek talá
nyaival foglalkozik ..." (39, 1-3.)

Aistleitnert 1925-ben nevezték ki egyetemi tanárnak, de már ugyanabban
az évben saját litografált jegyzeteiből tanította a keleti nyelveket. Ezek a
nyelvtanok nem jelentek meg nyomtatásban soha, de jobbak, értékesebbek a
külföldi tankönyvek zöménél. Ezt először akkor tapasztaltam. amikor éppen
Aistleitner professzor ajánlására és támogatásával négy éven keresztül állami
ösztöndíjjal Rómában folytattam szentírástudományi tanulmányaimat. A világ
minden részéből származó hallgatóságnak nem egyszer feltüntek nyelvészeti
ismereteim, amelyeket én Aistleitner professzortól és az ő könyveiből tanultam.

A század harmincas éveiben folyt az Oszövetség könyveinek új magyar
forditása s azoknak komoly, korszerű magyarázó jegyzetekkel való ellátása.
Ebben a munkában oroszlánrésze volt Aistleitner professzornak, akinek fordí
tásai és jegyzetei minden tekintetben a legnagyobb szintet képviselik. Jób,
Példabeszédek, Prédikátor, Énekek éneke, Bölcseség és Jézus, Sirák fiának
könyvét vállalta magára s mindenkor az egyes könyvek eredeti szövegét, a
másolők hibáitól a szövegkritika szigorú törvényei alapján megtisztított szö
veget tette a magyarázat és a fordítás alapjává. O már akkor vallotta és alkal-
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