
Kecskés Pál

KERESZTÉNYSÉG ÉS HUMANIZMUS

Korfordulón sürgetőbbé válik, mint egyébként, az ember önmaga:
felé fordulása, helyzetének, lehetőségeinek, rendeltetésének tudatosítása.
Bizonyára ennek tulajdonítható, ha a mai világnézeti irodalom gyakran
visszatérő témája a humanizmus eszméje. A világháborúkszörnyű meg
próbáltatásai után s korábban nem sejtett, óriási lehetőségek láttán nagy
erővel serken fel az emberben az élet vágya, de egyszersmind aggodal
mak is környékezika létét, boldogulását fenyegető veszedelmek tudatá
ban. Ellentétek közt feszülő élményei kiegyenlítő Ieloldódását így attól
az eszménytől reméli, amely a veszedelmek elhárításával. legjobb képes
ségeinek harmonikus kibontakozását, emberségének teljességre jutását
igéri.

Eléggé elterjedt nézet, hogy a humanizmus a kereszténységgel ellen
tétben álló szellemi irányzat. Pedig, hogy ez ilyen általánosító formában
nem tartható, arról a művelődéstörténet elfogulatlan tanulmányozása
győz meg. Mind a történeti fejlődés során, mind az eszmetartalom elem
zésénél könnyen felismerhető az a szellemi előkészítés és indító hatás,
amelyet a későbbi humanista mozgalom éppen a keresztény szellemiségtől

kapott. Utóbbi viszont képesnek mutatkozott az ember teljesebb megis
merésére vonatkozó eredményeket leszűrni B a magaemberképébe beil
leszteni.

A történeti fejlődés

Köztudomású, hogy a humanizmus szellemi gyökerei visszanyúlnak
az antik gondolkodás talajába. Az ösztönein uralkodni képes, a dolgok
rendjét felismerő és elismerő, józan belátással cselekvő, öntudatos ember
az egyébként eltérő görög filozófiai ískolák és irányok egymással meg
egyező ember-eszméje, amit a művészet az emberi test arányainak har
móniájával igyekezett kifejezésre juttatni. Ez az eszme hódít a művelt

körökben Nagy Sándor, majd a rómaiak világbirodalmi keretek közt
mozgó civilizációs működése során. Cicero jelöli először a "humanitas"
névvel azt az értékeszmét, amely a természetes adottságok emberhez.
méltó, öntudatos kibontakoztatásának kulturális-etikai célkítűzését fog
lalja magában.

Nem hatott idegenszerűen ez az eszme a világba lépő kereszténység
re, sőt az hivatásának tekintette, hogy az eszmét továbbfejlessze s annak
eredetileg a szabad, előkelő emberre szabott mértékét minden emberar
cot viselő lényre kiterjessze. Az antik szellemi hagyaték fenntartását és
továbbfejlesztését mozdította elő a keresztény ókor vezető szellemeinek,
az egyházatyáknak és egyházi íróknak klasszikus szellemű ískolázottsága
is. Ilyent árul el már Szent Pál apostol, vagy alI. században működő

Szent Jusztin, ki a különböző görög filozófiai iskolák hagyományát hozta
magával. Az alexandriai katechéta iskolában tanító Titus Flavius Clemens
írásainak észrevehető célzata a nagy görög gondolkodók és irók eszméi
nek a Szentírás tanaival való összehangolása. Szent Vazul, Nazianzi Szent.
Gergely Athénban tanulnak "mindennemű tudományt", Szent Vazul egyik
homiliájában kifejti, milyen szellemi haszonnal meríthet az ifjúság a po
gány irók rnűveíből. Szent Agoston kom filozófiai irányainál tett ered
ménytelen kísérlete után a krísztusi tanításban találja meg a lelkében
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sóvárgott emberi nagyságeszmény teljesülését; erre irányuló törekvésének
klasszikus lelki rajza lett Vallomásainak könyve.

Megmaradt a népvándorlás viharain keresztül is a keresztény lelki
ségnek az antik világgal létrejött szellemi kapcsolata. Elősegitette azt
Nagy Károly uralkodói eszméje, aki magát a római birodalom örökösének
tekintve,a klasszikus műveltség ápolását udvari papjaitól megkívánta.
A rnűvelődés fejlesztését szolgáló középkori kompendiumok előtt a hu
manizmus klasszikus eszménye, az emberi képességek összhangzatos mű

velese lebegett. Midőn Abaelard, a XII. század híres dialektikusa, némely
tételével ütközesbe került az egyházi tanrendszerrel. Szent Bernát vé
delmezte vele szemben az Istennel való egyesülésre hivatott ember méltó
ságát, A természet rendje és a természetfeletti világ nagyvonalú egybe
hangolásával igyekezett Aquinói Szent Tamás elősegíteniaz emberi lét
alaptörvényének látott emberi létteljesség kibontakozását. S a középkori
keresztény világképet költőileg megörökítő Dante művének tárgya 
képletes jelentése szerínt, saját értelmezésében - az ember legmélyebb
vágyának, az egyre többre és jobbra törekvő szeretetnek megváltói meg
valósulása. Ugyanő politikai írásaiban az "universitas humana" hirdetésé
vel is bizonyságot tesz humanista beállítottságáról.

K. Burdach történelmi kutatása során rámutatott arra, hogy a kö
zépkori skolasztika kollektív-univerzális szellemével szemben a személyiség
igényeit kifejező reneszánszkorabeli humanizmus első képviselőinekvallási
téren nyilvánuló kritikája a vallás belső lényegével összeegyeztethetetlen
nek látott külsőségeket, visszaéléseket, elvilágiasodást korholja, éppen a
kereszténység lényegének tekintett belső értékek felszabadításának szán
dékával. Burdaeli szerint a szellemi-erkölcsi megújhodás igényét hor
dozó kifejezéseik (reilorentia, renescentia, reformatio) értelme lényegé
ben azonos az evangélium és a Szent Pál által hirdetett lelki ujjászületés
eszméjével: a teremtő és megszentelő Isten szándéka szerinti létformá
hoz való visszatérés követelményével (Reformation, Renaissance, Huma
nismus. 1926). Erasmus a maga humanista eszményét "Krisztus bölcsessé
ge" néven emlegette, kortársai "sapiens et eloquens pietás" címmel jel
Iemzik ugyanezt az eszményt. A keresztény eszmékhez hűséggel vágyako
zott Morus Szerit Tamás egy emberségesebb társadalmi élet után, s a ke
reszténység egyetemes szellemére hivatkozva száll sikra a gyarmatosító
erőszak-pohtikával szembe a nagy spanyol skolasztikus, Francisco de
Vitoria, az új világrészen talált bennszülöttek természetadta emberi jogai
ért. A barokk-kor vonzó szentjének, Szalézi Szent Ferencnek, aki saját
bevallása szerint "ember akart lenni, semmi több", Brémond abbé állí
tott méltó emléket az újkor keresztény humanistáinak sorában; Newmanig
követett főbb képviselőiknek működését pedig Fr. Hermans dolgozta fel
több kötetos munkájában (Histoire doctrinale de l'humanisme chrétien,
1948). H. W. Rüssel magyarul is olvasható történetfilozófiai fejtegetése
mellett, J. Maritain a modern élet problémáival állítja vonatkozásba a
keresztény humanizmus eszmevilágát (Humanisme intégral, 1936).

A középkori szcllemi-kulturális egység felbomlása, a tekintélyi füg
gőségtől való felszabadulás igényétől hajtott szabadságvágy, az emberi
létnek a természettudományi megismerés szempontjai alapján való érté
kelése, az embernek a technika fejlődésével fokozódó hatalmi tudata, a
gazdasági és technikai fejlődessel mélyülő szociális problémák megoldást
sürgető ereje hatottak közre az újkori humanizmus olyan alakulásában,
hogy a "humanum" a "divinum" ellentétének, sőt tagadásának a formá
jában jelentkezik. Ennek a modern humanizmusnak jellegzetes alapvoná
sa lett az antropocentrizmus: középpontnak az embert tekinti, aki önma-



gában hordozza létének értelmét és értékét. Az ember életének célja ez.,.
zel kizárólag az evilági értékbe helyeződik: testi erejének, szellemi ké
pességeinek kifejlesztésében, anyagi jólétbe, a társadalmi ellentétek meg
szüntetésébe, a politikai szabadságba, a világ békéjének biztosításába.

Magától értetődik, hogy a kereszténységnek, amely az istenhit és a
kinyilatkoztatás alapján áll, meg kell látnia ebben a humanizmusban a
maga világnézetével ellentétes negatívumot, de nem kétséges, hogy olyan
tartalmat is talál benne, amelyet maga is pozitivumként értékel. Teszi pe
dig ezt annál is inkább, mert igen lényeges pontokban a saját értéktárá
ból való eredetre ismer.

Személyiségi és közösségi tudat

Könnyű igazolnunk, hogy a kereszténység embereszményét mínden
kor az emberi lét teljességre rendeltetésének tudata határozta meg. A ke
reszténység ellenállt annak a vallásos világnézetet könnyen megkörnyé
kező kísértésnek, amely az emberben csak a szellemi lelket akarja látni,
a testet pedig tehernek, vagy éppen szégyennek érzi. Az egyház az ókor
tól kezdve elítélte a spiritualizmus egyoldalú túlzásait. A testet az auten
tikus keresztény tanítás éppúgy az ember lényéhez tartozónak tekinti,
mint a lelket, amely ,a testtel létegységet képez. Szerinte a lélek a test
fejlődésével együtt fejlődik, működése feltételezi a testi szerveket s a
léleknek még szellemi tevékenységeit is befolyásolja a test állapota. Bíz
vást állíthatjuk, hogy a radikális és fanatikus test-ellenesség nem keresz
tény eredetű, hanem keleti vallásos mitoszok szülötte és beszivárgása,
melyek az anyagot, a testet a "Rossz" televényének tartották s ellentétbe
állították a "Jó" isteni elvével. Ezzel szemben a keresztény tanítás úgy
szól, hogy az anyag is Isten teremtménye; Krísztus megtestesülése által
az emberi test is magasabb méltóságot kapott, s az ember végső állapota
a test feltámadásával teljesedik be. A test jelentőségének tudatában a
keresztényemberszemlélet készséggel elfogadja a modern biológiai, ősz-

töntan, örökléstan igazolt megállapításait. .
Ugyanakkor azonban változatlanul valljuk, hogy az ember élete nem

magyarázható meg tisztán biológiai alapon. Szerintünk ma is megállnak
Szerit Ágoston és a többi nagy keresztény gondolkodó megállapításai az
emberi lélek szellemi gazdagságáról, merően a biológiai adottságokból le
nem vezethető sajátos. eredeti világáról. Azt tartjuk, hogy az értelem, az
akarat, a felsőbbrendű érzelmek megnyilvánulásaiban, az öntudat, az ön
magabírás, az öntevékenység, az alkotás, az önmagáért való felelősség

aktusaiban és átérzésében egyre közvetlenebbül és bensőségesebben tu
datosul az ember "én"-je,az a szellemi létközpont, amely egyesíti összes
élményeit, amellyel megkülönbözteti magát a természettől és másoktól,
amellyel "személy"-voltát felfogja.

A keresztény felfogás az emberi lét értékrangját következetesen a
személyiség méltóságában látta. Érvényesítését és megőrzését kötelező

nek tartotta minden emberre s tiszteletbentartását mindenkíre, Az emberi
személyiségnek ez az erőteljes kiemelése, a perszonalizmusnak ez a ke
resztény formája azonban nem azonosítható a burzsoá indivídualizmussal,
még akkor sem, ha ez az individualizmus a keresztényeszmeforrásból is
próbált érveket meríteni önmagának igazolására, vagy ha némi hatása
tudtukon kívül is megtalálható egyes, magukat hithű keresztényeknek
tartó embereknél. A hiteles keresztény gondolkodás ugyanis az embert
nem magába zárt egyednek. hanem embertársaihoz és Istenhez rendelt
lénynek tekinti, aki éppen önmagán túlmenő kapcsolatainak vállalásával
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és mélyítésével alakítja ki saját személyíségét is. Az üdvtörténet alapvető;

tényei: a teremtés, a bűnbeesés, a megváltás, az egyház léte az egyéni
embersorsot elválaszthatatlan összefüggésben tünteti elő a: közösség sor
sával, s a háromszemélyű Isten élete a közösségi élet örök példája

A keresztény szemlélet nehézség nélkül magáévá tudja: tenni a mo
dern szociológiának az ember társas természetére vonatkozó megállapí
tásait. Az ember alapvető társas ösztöneire, hajlamaira már a középkori
keresztény goridolkodók, elsősorban Szent Tamás, rámutattak. Az erede
tileg társadalmon kívül élő ember fikciója s társadalomnak, államnak
valami szerződésből való származtatása nem a keresztény gondolkodók
elméjében született meg, hanem az újkorban egyre erősebbé vált indivi
dualisztikus gondolkodás találmánya. A klasszikus keresztény felfogás,
arnint azt legpontosabban Szent Tamás fejtette ki, a társadalmat a részek
szerves összetartozását mutató természeti organizmus hasonlóságára ér
telmezi s a döntő szerepet a társadalom életében a közjóért együttműködő
erkölcsi szolidaritásnak tulajdonítja.

Ember és Isten

Azon fölül azonban, hogy társadalmi lény, az embert a keresztény'
szemlelet Istennel is viszonyban álló lénynek tekinti. Igazoltnak veszi
Szent Agoston megállapítását a nyughatatlanul kereső emberi szívnek
Istenben való megnyugvásáról. Isten ismeretének és szerétetének az em
ber önismeretét és önmagabírását tökéletesítő hatásáról. A keresztény
gondolkodók meg vannak győződve arról, hogy a legmélyebb megillető

dést kiváltó s a legteljesebb önátadást kívánó emberi magatartások, ami
nő a felelősségtudat, a hit, a bizalom,a remény, a szeretet, a tisztelet, a
kegyelet, az áldozatvállalás, végső fokon Isten szentségében, jóságában,
igazságosságában kapják a leghatásosabb ösztönzést, ezzel együtt teljes
igazolást és biztosítékot.

A folyvást jobbra, tökéletesebbre serkentő értéktudat indításán túl
mi az ember Istenhez való viszonyára felsőbb világosságot a kinyilatkoz
tatásból merítünk. A Teremtés Könyvében olvassuk: "Mondá Isten: Al
kossunk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, s uralkodjék a
tenger halain, az ég madarain, az állatokon és az egész földön, meg min
den csúszó-mászón, mely mozog a földön. Meg is teremté Isten az embert:
a maga képére, az Isten képére teremtette, férfiúnak és asszonynak te
remtette" (1, 26-27). Az írásnak ezeket a szavait méltán tekinthetjük a
humanizmus ősokmányának is. Eszerint az ember lelkében, annak szel
lemi képességeiben Isten képmását hordozza. ünnepélyes kinyilvánítást
kap az istenhasonlóság egyenlősége alapján férfi és nő Istentől szándékolt
egyenlősége, azonos értékű ember volta. S ugyanakkor szentesítést nyer'
az ember ama rendeltetése, hogy uralmat gyakoroljon az anyagvilág fe
lett, .bizonyságot tegyen a szellem feLsőbbrendűségéről.

Krisztusnak, a Istenembernek személyéből azután az emberi élet ér
telniére és értékére új világosság árad. Nemcsak egy elképzelhető esz
mény, hanem az embereszmény teljes valóságában jelenik meg benne az
ember előtt. Istenségével egyesült emberi természete alapján ő az "első

szUÍött a sok testvér között" (Róm. 8, 29), az Isten eredeti teremtő elgon
dolásaszerinti ember, aki embertársait megváltja az emberségüket meg
rontó és megálázó bűntől, IS az isteni élet részeseivé teszi őket. Benne
éS .általa teljesül Isten szándéka, hogy "meghozva az idők teljességét,
hélyreállítson Krisztusban mindent, ami az égben és a földön van" (Efez.
1', 10). Megtráltó halála új élet fakadása, tanítása a mi ,szemünkben az em-
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berhez méltó élet legmagasabb iskolája. Krisztus azt hirdeti, hogy az em
ber lelkében hordozza nemosak örök üdvössége, de földi boldogulása fel
tételeit is: a lelkületből, mint belső erőforrásból kell áradnia a szellemnek
az ember rnűveíre, alkotásaira; bensőség, erkölcsi tartalom nélkül alko
tásai sem szelgálhatják erkölcsi-szellemi emelkedését, embersége tökéle
tesülését. Nagy fejlődést tehet ·az emberi kultúra, de mi minden szakaszára
órvényesnek tartjuk a Hegyi Beszédet, amelynek értelmében azok a va
lóban boldogok, azok a valóban gazdag emberek, akik a lelki értékek be
csülésével mértékletesek anyagi igényeikben; igazán, bensőleg boldogok,
akik szelídséggel fékezik meg erőszakos, önző hajlamaikat; akiknek fi
nom a lelkiismeretük, érzékeny a bűntudatuk, akik a tökéletesség vágyá
tól hajtva éhezik és szemjúhozzák az örök törvényt kifejező é" üdvözítő

igazságot, akik irgalmas és könyörületes lelkűek, tisztaszívűek és békes
ségszeretők, Mindenkor késznek kell lennie az embernek az önmegtaga
dásra és áldozatvállalásra, ha valóban nagyot, erkölcsi érdemben örök
értékűt akar alkotni, s minden időre érvényes az Isten és a felebarát
szeretetének egymástól elválaszthatatlan parancsa.

.A természet és a természetfeletti rend

Krisztusról mi valljuk, hogy nem a történeti multé, hanem élő Isten,
aki legbensőségesebben és legmélyebbre hatóan kegyelmével, amely az
Istennel való egyesülés természetfeletti világába emel, alakítja az emberi
lelket. S ennek a természetfeletti erőnek, a kegyelemnek kérdése állítja
élesen szembe a keresztény humanizmust az autonóm-antropocentrikus
humanizmussal. Az utóbbi, mégha Isten létezését el is ismeri, a humaniz
mus lényegét és értékét az ember maga erejére támaszkodó önállóságában,
önmagának ésa világnak a saját képességéből történő alakításában lát
ja. Értelmezésében a kegyelem megfojtaná azember szabadságát s meg
fosztaná a valóban emberi képességeinek érvényre juttatásától.

A kereszténység képviselői a maguk álláspontjának védelmében a ki
nyilatkoztatás mellett hivatkoznak a mindennapi tapasztalatra is, mely
bizonyítja az ember gyöngeséget, tökéletlenségét, következetlenségeit, lel
ke ellentétes erőinek küzdelmét. A felvilágosodás oly tekintélyes alakja
is, mint Kant, megdöbbent az emberi természet rnegrögzöttségén, rossz
hoz tapadásán. Rousseau is bizalmatlan volt a csupán az ész erejére tá
maszkodó kultura embernemesítő ereje iránt, pedig még át sem élte a két
világháborút. A rossz tragikuma az irodalom állandó témája. S a karak
terológia még nagy egyéniségek jellemében is fogyatékosságot, ellenmon
dást, egyoldalúságot fedez fel. A szkepticizmus és a pesszimizmus, az em
berben való kételkedés és lemondás aligha juthatna szóhoz, ha meggon
dolásra késztető tapasztalatok nem nyujtanának rá alapot.

Vannak persze, akik az isteni kegyelemtől az ember alapvető erkölcsi
képességet, az akarat szabadságát féltik. Mi ezt a félelmet tévedésnek
tartjuk. A kegyelem ugyanis - miként a keresztény tanítás szól - fel
tételezi az Istentől teremtett. természet rendjét, azon épít tovább: az em
ber természetes képességeit emeli magasabbra, segíti természetfeletti ér
tékű cselekedetre és állapotra. Ezért értékelik és kivánják meg a keresz
tény humanizmus mesterei a természetes emberi erényeket is, kivált a
természetes emberi jóságot, mint a kegyelemben magát közlő isteni jó
ság befogadásának és kifejlesztésének előfeltételét. Szalézi Szent Ferenc
írásaiban (legismertebb a "Filotea") sürgeti a természetes, "kisebb" eré
nyeket, a türelmet, a szívélyességet, az egyszerűséget, a tisztaságot, az alá
zatosságot, a nagylelkűséget. az állhatatosságot. Szeréti hangoztatni, az
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embernek nincs mindig alkahna nagy tettekre; de a kisebb erényekre
míndig szüksége van. Fontosabbnak itéli a test sanyargatásánál a belső

önmegtagadást, a lélek fogékonnyá tételét a kegyelmi hatásokra, az aka
ratnak az isteni akarathoz való készséges hozzáidomulását; S az emberi
természet tiszteletben tartását tanúsítja akkor is, amikor a szórakozást,
a tisztességes erkölcstől megszabott keretekben, nemcsak megengedettnek,
de szükségesnek is mondja. s

A természet és a természetfeletti rend viszonyára vonatkozólag a ka
tolíkus álláspontot élesen megvilágította XII. Pius pápa a humanista ta
nulmányok nemzetközi kongresszusának nála tisztelgő tagjaihoz intézett
beszédében (1949. szeptember 25-én). Ebben kijelentette, hogy "'az idők

során: az egyház mindig értékelte azt, ami emberi és a természetnek meg
felel, vonakodás nélkül igyekezett azt kifejlődéshez segíteni, világosságra
hozni; nem fogadja el azt a nézetet, mintha az ember Isten előtt semmi
egyéb nem volna, mint romlottság és bűn; ellenkezőleg az egyház szem
léletében az eredeti bűn nem tette tönkre bensőleg az ember hajlamait és
erőit, sőt lényegében érintetlenül hagyta értelmének természetes világos
ságát és szabadságát. A meglevő természetet birtokló ember a bukott s
a természetfeletti és természetenkívüli ajándékaitól megfosztott termé
szet nyomasztó öröksége által kétségtelenül megsérült és meggyengült;
nagy erőfeszítésre van szüksége, hogy a természeti törvényt megtartsa.
Krísztus míndenható kegyelme azonban segítséget ad ahhoz az élethez,
amelyet Isten dicsősége s az ember tulajdon méltósága megkíván."

Lsten kegyelmi érintését a szél fuvallatához hasonlítja az üdvözítő,

melyről nem tudja az ember "honnét jön vagy hová megyen" (Jn. 3, 8);
többnyire észrevétlen az isteni hatás a lélekre s az ember azzal való köz
reműködése is. A kegyelemmel élő emberben azt, amit kegyelmi hatás
ra tesz, nem lehet szétválasztani természetes tevékenységétől; kegyelem
és természet athatja egymást, egymásba vág. A kegyelem oly közvetlenül
és bensőségesen egyesül az ember természetes képességeivel, hogy azokon
keresztül mutatkozik meg hatása is, amint az mélységes kegyelmi életet
élő embereknek, legfeltűnőbben a szeriteknek egyéni jellemkülönbségei
benmegnyilvánul.

A humanista gondolkodás míndig középpontí értéknek tartotta az
emberi méltóság tudatát és megőrzését. Nézetünk szerint mi sem mélyít
heti el azt jobban, mint Szent Pál figyelmeztetése: "Nem tudjátok-e, hogy
Isten temploma vagytok és Isten Lelke lakik bennetek ?" (I. Kor. 3, 16).
A v.allásosember Isten jelenlétét éli át lelkében. Ez a jelenlét. és az ál
tala ébrentartott hivatás- és felelősségtudat hatásos ösztönzőjeaz önmeg
becsülésnek. a minden tevékenységével Isten dicsőségét szolgáló életnek.
Minden emberi lélek Istenhez való viszonyának tudata egyszersmind erő

teljes indítékot szolgáltat minden ember személyének és emberi jogainak
tiszteletben tartásához.

Amikor tehát egyházunk Krisztus tanítását hirdeti, az ember szemé
lyét legmélyebb lényegében ragadja meg, bensőségre, önismeretre, önma
gával törődésre, lelki tökéletesedésre irányítva figyelmét; ébren tartja az
emberben a felelősségtudatot, a lelkiismeret szavát, lehajol a bűnös em
berhez s őszinte bűnbánatra indítva élete megjavításához, lelki megúj
hódáshoz segíti; a természetfeletti hit és a kegyelem közvetítésével fenn
tartja az ember bizaimát a jóban, segíti az élet küzdelmeiben, Ugyanak
koregymáshoz is közelebb hozza az embereket, egymás tiszteletére, sze
retetére, egymásért és az emberi közösségért felelősségre, áldozatkészség
re neveli őket.
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Haladóképes humanizmus

Nem szűnhetünk meg hangoztatni: ha a keresztény eszmevilág nem
hozta meg mindig az értékéhez méltó eredményt, sőt a tényleges élet fáj
dalmas és szégyenletes ellenmondásaira mutathat rá a történelem, ami
sötét árnyék, nem az evangéliumi tanítás vetülete, hanem az attól való,
elhajlás, vagy az azzal való bűnös visszaélés következménye. Isten kegyel
me ugyanis nem kényszer módján hat, hanem megkívánja az ember köz
reműkédését, A kegyelem követése vagy a vele szembehelyezkedőellen
állás az ember nagy felelőssége, mely nemcsak a saját személyét érinti,
hanem környezetére és korára is hat. Hogy azonban az emberséges élet
krisztusi meghirdetése képes volt fejlesztőleg hatni, azt az európai törté
nelem ismerete s más világrészek művelődésének tekintetbevétele nyo
mán aligha vonhatná bárki is kétségbe. Legyen elég csupán egy-két olyan
tényre utalnunk, amelyek vitathatatlanul előtárják a keresztény lelki
ség történelmi szerepét korunk demokratikus szellemű humanizmusának
kialakulásaban.

Ennek a mai humanizmusnak egyik legfőbb tétele, hogy minden em
bernek egyenlőképpen joga van a művelődéshez és boldoguláshoz. A hu
manista eszme ilyirányú fejlödését vezette be az emberi lélek minden
egyéb vonatkozást megelőző és felülmúló érték-voltának Krisztus részé
ről történő határozott és erőteljes kiemelése s a nemzetek apostolának,
Szent Pálnak faji és társadalmi különbségeket feloldó igehirdetése: "Mind
annyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusra, Krisztust öltöttétek ma
gatokra. Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy
nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban" (Gal. 3, 27). E
tanítás nyomán, a rabszolgák felszabadítására adott ösztönzés mellett,
minden társadalmi réteg számára az egyházi rendbe való belépés lehető

sége nyílt meg elsőnek, A :szabad ember részéről korábban mélyen megve
tett testi munka tisztességét hirdeti Szerit Agoston s vállalását megkíván
ja a szerzetesektől is. A mindennapi kézimunkát Szerit Benedek is bele
foglalja regulájába, Szerit Tamás a munkában az örökké tevékeny Isten
hez való hasonlatosság kifejezését, az Istennel való együttműködést lát
ja. Szellemi téren a humanisztikus eszme fenntar-tását szolgálja az egy
házi iskolák állandó fejlődése, különösen a XIII. században létrejött egye
temek, melyeken a teológia mellett kezdettől helyet kaptak a világi tudo
mányok is. Eredetileg a valláserkölcsi élet reformjára irányuló mozgal
mak a társadalmi életre is hatnak. Assisi Szerit Ferenc korának elpuhult
ságával az evangéliumi egyszerűséget állítja szembe, mozgalma szeretet
művek létesítéséri túl az uzsora letörésére néptakarékokat is létesít s az:
egyszerű emberek, a "minores" tiszteletének és felemelésének szolgálásá
val, különösen Itáliában és Angliában, jelentős egyengetője lett a de
mokratikus szabadságeszméknek. Az általában utópistának tartott Morus
Tamás reformjavaslatai közt szerepel a nők egyenjogúsítása a férfiakkal,
a betegek állami gondozása, a munka és termékeiosztás társadalmi meg
szervezése. Az eszmei elgondoláson túlmenően, De Paul Szent Vince ne
mes emberszeretete és ritka szervezőereje a szegény- és beteggondozás
maradandó intézményeit hozta létre. Bosco Szent -János vaz elhagyatott
ifjúság megmentésére létesített intézeteiben már a múlt században bevezeti
az ipari oktatást. Ismeretesek a legujabb idők pápáinak a szociális igaz
ságosság követelményét hirdető megnyilatkozásai.

Politikai tekintetben, az emberi egyenlőség tudatának fejlesztése
mellett, a demokrácia útját készítette elő' a skolasztikábankialakuIt állam
eszme, mely a hatalmat a közjó szolgáló szervének tekintette. Ha ez az
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~lv a legtöbbször nem is érvényesült, sőt inkább az ellenkezője következett
be, nem a kereszténység szelleme, hanem ellenkezően: a keresztény ta
nításhoz való hűtlenség magyarázza meg. Tény mindenesetre, hogy nagy
'ssárnban voltak keresztény gondolkodók, akik a népnek a hatalomban
való részesedési jogát hangsúlyozták még a modern demokrácia harcosai
nak feltűnése előtt. Szent Tamás már a középkori monarchiák korában
azt írta, hogy az államot alkotó nép a maga egészében a hatalom termé
szetszerű hordozója, azért a hatalom gyakorlásában a nép képviseletének
is részt kell juttatni. Már a középkorban Lautenbachi Manegold, Safisbury
János, Páduai Marsilius, majd később, a reneszánszkori abszolutizmus ko
rában, Cajetanus, Vitoria, Suarez azt tanították, hogy a hatalom erede
tileg a népnél van, szerződésszerűen adja azt át gyakorlásra a fejede
lemnek.

A közös mennyei Atyához tartozásnak és a megváltás egyetemessé
:gének, az igazságosság és szeretet parancsának hirdetésével, a családi
élet szilárdításával, a munkaszeretet és hivatástudat ébrentartásával a ke
reszténység mélyreható alakítója lett a közerkölcsiségnek s hozzájárult a
népi összetartozás elmélyítéséhez is. A keresztény humanizmus nem me
revedett meg az ember lényének maradandó, "örökérvényű" vonásaihoz
való ragaszkodásban. Volt és van érzéke, fogékonysága az ember időben

bontakozó sorsa, fejlődése iránt is. A kinyilatkoztatás történeti tényei, a
Megváltó eljövetelére előkészítő ószövetség s a megváltódást történeti.
feladatként adó újszövetség ébrentartja és fejleszti az ember történelmi
fejlődésének tudatát is. Nem véletlen, hogya történetírás Szent Agos
tonna! lép ki a krónikák száraz leírásának világából az emberi fejlődés

perspektiváinak meglátására.

Az együttműködéskérdése

Kétségtelen, hogy az osztálykülönbségek és kizsákmányolás felszá
molására törekvő korunkban az ember-volt tiszteletének megkövetelése
egyike azoknak az eszrnéknek, amely hathatósan képes ösztönözni a nem
azonos világnézetűembereket is az emberi lét védelme s az emberi boldo
gulás érdekében való együttműködésre. Ezzel kapcsolatban azonban nem
árt tisztáznunk azokat a nehézségeket. amelyek az együttműködést ille
tően mind a szabadgondolkodók, mind a hívők részéről jelentkezhetnek.

Előbbiek az evangélium és némely egyházi író kijelentéseire hivat
kozva, a kereszténységnek alapjában véve világmegvető magatartást tu
lajdonítanak, amely szerintük akadálya a kulturális haladás őszinte mun
kálásának, Ez az ellenvetés azonban megdől, mihelyt valaki nem egyes
mondásokat ragad ki az evangéliumból, hanem annak eszmemenetet
összefüggő egészében vizsgálja. Akkor könnyen észreveheti, hogy Krisz
tus kétféle értelemben beszél a "világ"-ról. Elítélően szól a világról,
amennyíben az elfordul Istentől és az ő Krisztusától s gátat vet a lélek
üdvözülésének. De ugyanő mondja azt is, hogy: "Úgy szerette Isten a vi
lágot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne
vesszen, hanem örökké éljen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy
elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön általa a világ" (Jn. 3, 16-17).
Tanítványainak feladatukká teszi, hogy a föld sója és a világ világossága,
a megváltódás, a világ jobbátételének apostolai legyenek. Krísztus szavait
magatartása igazolja. Földi életében nem élt Buddhához hasonló remete
életet, a pusztába vonulás nála csak előkészületül szolgál a nyilvános mű
ködéshez, s annak során beilleszkedik a történetileg adott emberi élet ke
reteibe, természet- és emberszeretetéről állandó bizonyságot adva. A föld-



ről való távozásaelőtt tanítványait az egész világra szóló mísszióra küldi.
E megbízatás legbuzgóbb teljesítője, Szent Pál állandó tudatában van
annak, hogy a világban élő embereknek hirdeti az evangéliumot, tudja,
hogy a keresztény ember nem mehet ki a világból (L Kor. 5, 10). A vi
lágból való menekülés helyett annak javítására buzdít: "Arra irányulja
nak gondolataitok, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, amí ártat
lan, ami kedves, ami dicséretre méltó, ami erényes és magasztos" (Filip.
4, 8). "Ne győzzön rajtad a rossz, te győzd le jóval a rosszat" (Róm. 12,
21). Hasonlóképpen megkülönböztetetten értendők többnyire erkölcsi ha
nyatlásban élő korok egyházi íróinak a bűnre kísértő világi életre vonat
kozó, óvatosságra intő mondásai is. Ha a kereszténység lényegéhez tartoz
na a radikális világmegvetés, nem hathatott volna állandóan a világ kul-
turális alakulására. .

A hívő keresztény részéről viszont azt az aggodalmat hallani: hogyan
működhetik közre a keresztény ember az idők során nagy mértékben ke
reszténytelenné vált világ építésében? Válaszunk erre, hogy a kérdés
élességét maga az élet gyakorlata mérsékli és segíti feloldáshoz. Vílágné
z eti ellentétek a lét végső kérdéseinek ellentétes értelmezéséből adódnak,
ezek azonban nem zárják ki a gyakorlati élet terén az együttműködés le
hetőségét. Ha a magát vallástalannak tartó ember a világot magábazárt.
öncélú rendszernek tekinti, a keresztény ember pedig Isten teremtésének
vallja, utóbbit ez a meggyőződése csak fokozott felelősségtudatrakötelezi
a világ, a természet alakításánál. A természet a keresztény teológia sze
r int, mint kifej tettük, a természetfeletti létnek is alapja, a keresztény
hívő tehát a világban végzett munkájával az örökkévalóságra készül elő.

Ha a vallástalan ember az anyagi jólétet tekinti az ember céljának, a val
lásos ember ezt a jólétet maga is olyan feltételként értékeli, amely a
szellemi-erkölcsi fejlődést és kibontakozást segíti elő. Ha a vallástalan
ember a társadalmi érdeket teszi meg az emberi magatartás végső zsinór
mértékének, a vallásos ember is megtalálja az isteni törvényekben azokat
az előírásokat, amelyek a társadalmi kötelességeket igazolják. Erkölcsi
téren alapvető kérdésekben lehetővé teszi a megegyezést a természetes
erkölcsi törvény, melyet, miután az értelmes emberi természet követel
ménye, senkisem tagadhat meg. Ha a keresztény ember nem is láthatja
teljesnek és kielégitőnek a természetes törvény általánosságban elismert
elveit, azokat magára nézve is kötelezőknek tekinti, s ő is tiszteli ember
társaiban a becsületesség, munkaszeretet, őszinteség, igazmondás, igazsá
gosság, hűség, jóindulat, mértékletesség, józanság természetes erényeit.
Az erkölcsi élethez elengedhetetlen szabadság gyakorlása, valamint a
sokrétű emberi lét nem erkölcsi jellegű tényezőinek érvényesülése mel
lett előállhatnak surlódások és ütközések. Adódhatik olyan eset, amikor
az erkölcstan ama tételét kell alkalmaznunk,amely a kisebb rossz válla
lását írja elő a nagyobb rossz elkerülése okából, természetesen amennyi
ben nem kell emiatt alapvető, lényeges hit- és erkölcsi elveket megta
gadnunk.

Mi katolikusok, világnézetünkbőlfolyóan is értékelni tartozunk min
den, az élet jobbátételére irányuló igyekezetet és eredményt, s be is tud
juk azt illeszteni az értékek rendjének összefüggő egységébe. Örülünk
annak, hogy a társadalmi fejlődés, a gépek használata, a munkamódsze
rek tökéletesítése sok testet-lelket lenyűgöző munkától szabadította meg
2.~ embert, óriási mértékben emelte a termelékenységet, nagy tömegek
számára hozta meg az anyagi és szellemi emelkedés lehetőségét, nagy
rnértékben elősegítette a közellátást és közbiztonságot, jelentősen fejlesz
::;'~·tte az emberi sorsközösség tudatát. Látunk persze bizonyos veszedelme-
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ket is, amelyeknek leküzdése egyetemes feladat, következésképpen a mi'
feladatunk is. Ilyen veszedelem az is, hogy a technikától megkívánt hasz
nossági-racionalizáló magatartás egyoldalúságra hajlamosít s érzéketlen
né tehet nagy és mély emberi értékek és érzések iránt. Megvan továbbá
annak a lehetősége is, hogy a technika nyujtotta eszközöket erkölcsileg
kétes, vagy bűnös célokra, nem az emberi élet jobbátételére, hanem in
kább lealacsonyítására, sőt elpusztítására használják fel. Ám jórészt ép
pen ezeknek a veszedelmeknek a felismerése ösztönzi a napjainkban ki
bontakozó humanizmust abban a törekvésben, hogy az emberi szellem
fölényét és az erkölcsi rend felsőbbségétbiztosítsa.

A humanista gondolkodást az optimizmus jellemzi. Ezt a magatar
tást mutatja napjaink keresztény humanizmusa is. Az emberiség kialaku
lóban levő új korszakában az örök lényeg megtartásával új vonások j2
lentkeznek a keresztény lelkiségen. Szabaddá válva korábbi idők társa
dalmi kötöttségétől, ami nem ritkán hátrányosan nehezedett rá, mind na
gyobb fogékonysággal fordul az evangélium idők felett álló értékei felé,
s amikor az evangéliumi tanítás elmélyítésére törekszik, ugyanakkor szá-
mol a történelmi haladás igényeivel is.

•

VIRRASZTÖK

Virrasztanak a halott mellett,
beszélgetnek és énekelnek.
A lámpaláng ködösen leng szét.
Felvillan a lét és a nem-lét
kérdése, mint hal a habokban.
A szó oly meggondoltan csobban.
A lélek sejtelmeket ringat,
mert hisz mindenki mindent itt-hagy.
Ó milyen különös a lét itt.
S a szemekben tűnődés fénylik.
Körüljár a pálinkás butykos
s a vérben borzongó láz futkos.
Az előénekes most ujra
kezdi, hogy eleitőL fogva
az arban bizott csak az ember.
S a zsoltár dübörögve zeng fel.
Kinn szél zümmög és dideregve
szán az űrben a halott lelke.

Ölbey Irén
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ELHlvNAK MAJD

Zászlóként meglobogtatott
haragod száll az évvel.
Auguroknak felróhatod,
ha jóslatuk nem ér el ?

Szószéken számonkérheted
kallódó merészséged?
Mint el nem küldött levelet 
várod, üzennek érted.

Elhívnak majd, szobtkba lépsz
és vendégeInek mézzel.
Míóta vársz már! Mennyi ér

telt el hiába-léttel -
Hogy elfeledd szeme színét,
ahhoz félszáznyi év kell.

Solymos Ida


