
ESZMÉK ÉS TÉNYEK
Manapság már nem igen ütközünk

meg azon, ha egyházunkat bírálat éri.
Tisztában vagyunk azzal, hogy a nem
hívő ember szemében a katolikus egy
ház is csupán egyike a társas alakula
toknak, amelyeket a történelem és a
szociológia vizsgálódási körébe von.
Egyik tudománytól sem várható el.
hogy túllépve a maga területét. figye
lembe vegye az egyháznak azokat a
tulajdonságait és vonásait, amelyeket
mi a hitünk értelmében természetfö
löttieknek tekintünk. Ugyanakkor
azonban kimondottan katolikus gon
dolkodók is olykor egészen éles krítí
kával kísérik mind a múltbeh, mind a
jelenlegi egyház némely cselekedeteit,
rendelkezéseit, vagy azt, amit rnulasz
tásként rónak a terhére. S itt már va
lóban merülnek fel problémáik. ame
lyekben nem árt világosan látnunk.
Hangzanak el ugyanis olyan vélemé
nyek is, hogya katolíkus hívő tartóz
kodni köteles a bírálattól egyháza irá
nyábi.lJl. rnert sem joga. sem oka arra.

Az alapvető kérdés tehát nyilván az,
hogy szabad-e és lehet-e egyáltalán bi
rálatot gyakorolnunk az egyházunk fö
lött? Hogy erre elvben csakis igennel
válaszolhatunk, bizonyítja a XXIII.
.János pápától összehívott. szerencsé
sen megkezdett és utódjától folytatott
második vatikáni zsinat. Ezt hozza fel
legnyomósabb érvként Otto Semmel

'roth is abban a tanulmányában. ame
lyet ,,Kritika az egyházon ?" címmel a
Stimmen der Zeit hasábjain tett közzé.

*
A korábbi zsinatokról talán az le

hetne a benyomásunk, hogy azok nem
az egyházon gyakoroltak kritikát, ha
nem rajtuk keresztül az egyház bírál
ta meg azt. amit magával szembenál
lónak tekintett. Az egyetemes zsina
tok ugyanis mi ndig azért ültek ösz
sze, hogy kivcdjék az eltérő hitbeli ta
nításokat, tehát kritikát gyakoroljanak
fölöttük. S mégis hamisan magyaráz
nók munkájukat állapítja meg
Semmelroth -, ha nem vennők észre.
hogy ugyanakkor közvetve magát az
egyházat is bírálták, annak az arcát
igyekeztek tisztítani, hiszen az eltérő

tanítások végeredményben az egyhá
zon belül keletkeztek. és jelentkezé
sükre magában az egyházban találtak
indítékot.

l r .i a 1\1 i h e I i c s V l cl

A mostani, a musodik 'vatikáni ZSI

nat Viszont már kifejezetten is az egy
ház megújhodását tűzte ki célul, ami
nyílt állásfoglalás az egyház bírálha
tósága mellett. XXIII. János szerint a
zsinatnak a keresztény egység helyre
állítását azzal is kell szelgalnia. hogy
megkéri az elszakadt keresztény test
véreket, vizsgálják meg, nem ismerik-e
föl mégis a katolikus egyház arcán
Krisztus vonásait? Nem értelmezhet
jük ezt másként, mint annak megen
gedését. hogy az évszázadok során a
katolikus egyház is sok mindent fel
vett az arcába, ami ugyan nem töröl
hette el, de mégis elmoshatta és kive
hetet1enné tehette rajta a Krisztus ál
tal formált vonásokat. Másként fogal
mazva tehát, van, ami kritizálható az
egyház arcában. És a zsinati atyák vi
tái már az első' ülésszak két hónapjá
ban világosan megmutatták, mennyire
lehetséges a bírálat ebben az irány
ban. A rnereven konzervatív beállított
ságú atyák szívesebben vették volna,
ha a megújhodás szükségét csupán az
egyének megcsappant buzgóságával
magyarázzák. Annál inkább meglep
te őket a többségnek az az álláspontja,
hogy magának az egyháznak életében
és szerkezetében sem szabad krítikát
lanul elfogadni mindent csupán azért,
mert már hosszú ideje így volt.

Semrnelroth óv attól a feltevéstől.

hogy az egyház bírálásának ez a lehe
tősége, armire a zsinat példát adott,
csak korlátozott érvénnyel bírna. mert
amit a püspöki hivatal viselői enged
hetnek meg maguknak, nem jogosítja
fel bírálatra a katolikus világiakat is.
Az igazság ugyanis az. hogy az egy
ház krrtíkája mind a gyakorlóit. mind
a tárgyköreit iUetőenegészen átfogó
an. egyetemesen nyilatkozott meg.

A k rí tika alanyi oldalát vizsgálva.
Semmelroth emlékeztet arra. hogy a
zsinat előmunkálataival nem csupán a
hivatalos bizottságokat Ioglalkoztatták.
A bizottságok által feldolgozott bead
ványok sem kizárólag az előterjesztő

püspök személyes véleményét tartal
mazták XXIII. János pápa óhajának
téve eleget. sok püspök k ülön is fel
szólította egyházmegyéjének világi hí
veit. közöljék kívánságaikat. elképze
léseiket és javaslataikat. hogy azokat
Rómába küldendő iratában figyelem-
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be vehesse. ?\11 más. :::~. rnin: elvi ki
Iej~e Óon,U\. l.tvE~( ,-1/. cgyJid..t:vn
nemcsak az e,gy;1ázi hivatalok betöltőí

gyakorolhatna. k ritikat ? Hiszen az
előterjesztések a szokásban levő dol
gok módosítására irányultak. amivel
egyszersmind bírálat aló. vették a
fennálló helyzetet. Nyilvánvaló tehát.
hogy az egyházra vonatkozó krí tíka jo
ga semmiképpen sem szor.ítkozík az
egyházi tísztségvrselőkre. Egyébként is
- fűzi hozzá Semmelroth -. ahol
nem történt közvetlen beavatkozás, a
világiak kritikái ott is kisebb-nagyobb
szerephez jutottak a püspökök előké

szítő állásfoglalásaiban, végtére a PÜS
pökök sokkal érzékenyebbek arra,
hogy mit beszélnek a híveik. mint
ahogy némelyek gondolnák.

A pápai felhívás a bírálat lehetsé
ges tárgyát is igen átfogó értelemben
határozta meg. Az egyház megújítása
és korszerűsítése. amit a zsinat felada
tul kapott, nem fogható fel úgy. mint
ha csupán a tagok személyes erkölcsi
ás hitbeli megújhodását kívánná meg,
míg maga az egyház rnint intézmény
:nem eshet bírálat alá. Bizonyos, hogy
az utóbbi feltevés könnyen megkísért
hétte a túlságosan intézményben gon"
dolkodókat, akik általában úgy vélik,
hogy az egyházban azért mutatkoznak
tökéletlenségek, mert a tagjai erköl
csileg fogyatékos, gyönge és hanyag
emberek. A zsinaton azonban hamar
kitűnt, hogy a célul kitűzött megújho
dás keretében magáról az egyházról
van sz-ó, rninthogy megjelenésében a
Krisztus által változhatatlannak alapí
tott dolgok nagyon sok olyasmivel
kapcsolódtak össze.. ami a történet ko
rábbi időszakaiban talán értelmes le
hetett.ma már azonban szabadulni
kell tőle. Találhatók bőven dolgok az
egyházban, amik inkább emberi elő

ezeretetből vagy részrehajtásból kelet
keztek. mint időfölötti szükségességek
ből. Mi főbb, még erkölcsi természetű

á llásfoglalások és jogi rendelkezések
is akadnak. amelyeket újból kellene
rnegfogalrnazní. s ennek okából kriti
zálni kell.

Maga az egyház erősítette meg ek
ként az egyetemes zsinat összehívásá
val és az eIébe adott programmal.
hogy mindig ref'orrnálandónak, rnimdig
megújhódasra szorulónak kelJ tekinte-
nünk A katol ikus hívő szerit meggyő

ződése, hogy Krisz;tus biztosította az

egyházat a lényeges tulajdonságok ál
1Ei.:ndósé,gzü·űl és 01ez \. ;~·~nnr:.1arad.á.sáró1.

Ez a fennmaradás azonban dinamíkus.
élő L:S eleven folyamat. Az egyháznak
rnindig új kapcsolatot kell keresnie a
megváltandó világgal, le kell vetkőz

nie a túlhaladott dolgokat. s újból és
újból meg kell tisztulnia a rossztól.
amely a földi valóságokkal való érint
kezés nyomán beléje szüremkedett. Az
ilyen irányú teendők megállapítása vi
szont megköveteli az egészséges bírá
latot az egyházban és az egyházon.

Ámbátor így az alapvető kérdést el
döntöttnek vehetjük, mégis jó..ha rné
lyere nézünk azoknak az okoknak,
amelyek miatt még a jelenben is gyak
ran tagadják a kritika lehetöségét.
Semmelroth két okot emel 'ki. Az
egyik az emberi érzékenység, a másik
lényegében az egyház szentségérc való
hivatkozás.

Vannak katolikus hívők, egyháziak
és ví lágiak egyaránt, akik meg vannak
győződve arról, hogy az egyházzal" való
együttérzésüket tanúsítják és az egy
ház érdekében járnak el, amikor tilta
koznak minden kritika ellen, holott
szigorúan véve csak az egyházba ve
tett hitük fógyatékosságát bizonvítják
ezzel. Magatartásukat ugyanis egy na
gyon naturalisztikus hit sugallja, amely
korántsem azonos a bizakodó. az ele
ven és éltető hittel. Az ilyen hívőket

- írja Semmelroth - bizonyára na
gyon meglepné, ha azt mondanók ne-
kik, hogy ők, akik ilyen rnődon az igaz
hit és az egyház integritása oltalma
zólként lépnek föl, éppen ők jelente
nek komelv veszedelmet az egyház
életére. Mei1: ellenséges tényezők nem
csak az egyházon kívül találhatók, s az
egyházon belül sem csupán a korrup
ció és a bűn mond ellene az egyház
túlvilágra rrányuló szentségének. A
még veszedelrnesebb ellenségek azok
sor~_ból kerülnek ki. akik az egyház
legbuzgóbb védelmezőinek tartják ma
gukat, mert valójában az egyház lé
nyegi életét üresítik ki és aknázzák
alá. Ilyenek az egyház integritásának
és sérthetetlenségének azok a szószó
lói, akik túlságosan clrelejtí k. hogy a
látható egyházat fenntartó tulajdon
képpeni ec) semmi esetre sem egye
dül a jogi szabályok és emberileg for
mulázott hittételek. Eze'c is széttörné-



nek. ha az egyházat nem lsten szent
Lelke. mínt tulajdonképpeni életerő

tartana tenn.
Abban a tényben, hogy az egyház

minden külsö megpróbáltatás és em
beli fogyatékosság ellenéreévszázado
kon át máig fennmaradt. mi joggal
látjuk hitünk ama tanításának bizony
ságát, hogy az egyházban Isten saját
életereje tevékenykedik Ha már rnost
valaki az egyház intézményének kéz
zelfogható szervezetót nem úgy fogja
Iol. mínt a Szeritlélek rnűködő erejé
nek eszközét és tartályát, hanem az
Isten eme működésében való bizalmat
az emberileg kézzelfoghatók körében
való buzgó és buzdító tevékenységgel
akarja helyettesíteni, akkor szükség
szerúen nagyon érzékennyé válik
mindazokkal a kritikákkal szemben,
amelyek ezt a tevékenységét érik; a
kételkedéssel szemben, amellyel má
60k ezt a tevékenységét ikísértk ; a bí
rálatokkal szemben, amelyek kérdé
sesnek állítják oda, amit ő maga' szerit
nek és feladhatatlannak tekint. Ez az
érzékenység minden kritikával szem
ben, amelynek tárgya az egyház, abból
ered tehát, hogy az ember nem ha
gyatkozik rá kellően a Szentlélekre,
mint az egylház eltető elvére. Megta
lálható ez az érzékenység olyan túl
buzgó világiakinál is, akik nem szá
molnak elegendően azzal, hogy az
egyházban a Krisztus által létesített s
éppen ezért elalkudhatatlan dolgok
mellett egész csomó emben s éppen
ezért feladható dolog is van. Egyházi
tisztségek viselőinél gyakran jeleniik
meg ez az érzékenység abban a beál
lítottságban, amelyet Moosbrugger a
zsinatról írva ekként jellemzett: "A
jognak szerinte is a szeretetet kell
szolgálrna. Ez a szerétet azonban nála
cl fal- és kerítéshúzás alakját ölti övé
inek, Krrsztus nyájáJnak védelmére az
ellenséggel szemben. Az ellenséget lát
ja mindenütt, lopakodón az új tanok
ban. fenyegetőn a kommunizmusban.
megrontóan az erkölcsi életben. Fala
kat akar hát építeni. olyan sok talat,
hogya falaktól nem látni többé a vá
ros t.'~

Nem nehéz belátni, hogy ez az irány
zat, amikor rnereven visszautasítja a
krn íkát, a maga részéről elmulasztaná
azt az alkalmat, hogy az egyház vál
tozhatatlan, de mégis folyvást újabb
kifejtést igénylő hitét megértesse ól.

változó világgal. Már pedig kétségte
len. hogy az egyház intézményét, aho
gyafl az megjelenik előttünk. csak
részben alapította közvetIenül és val
toz.hatatlannak Krísztus. Éppen ezért
nem is szabad. hogya változhatatlan
dolgok hűséges őrzése akadályozza a
történeti képzödmények megújító mó
dosítását.

Igen figyelemre méltó Semmelroth
nak az a megállapítása, hogya Szerit
lélek éltető működésébe vetett biza
lom hiánya szükségszerűen kiváltja a
saját bízonytalanságunknt. s valójában
ez az oka mindenkor amerevségnek
és engesztelhetetlenségnek is. Akinek
nem kellett még másokat vezetnie,
nem is sejti, rnilyen sok tragédia ját
szódik le annak bensejében, akit a
tisztsége embertársai vezetésére ren
del, de tapasztalnia kell, mennyí re
korlátolt hozzá a képessége. Különö
sen akkor, ha nem csupán szervező,

gazdasági, technikai vagy politikai ve
zetésről van szó, hanem a lelkiisme
ret körében való irányitásról és érte
a felelősség vállalásáról. Emiatt van,
hogy az egyházat érő krítika azt az
egyént, aki az egyházat kifejezett mó
don tartozik képviselni, de nem biztos
a maga tekintélye felől, mintegy pán
célzatba kényszeríti, amelynek szere
tetlen keménysége tulajdonképpen ön
védelem. A belső bizonytalanság hoz
za magával, hogy az ilyen egyházi sze
mély gyakran még azokat a törvényi
rendel:kezéseket. jogi nézeteket és hi
vatali döntéseket is, amelyek csupán
emberi okoskodás tolyományai. úgy
szólván érinthetetlen tabuként fÜ'gja
fel. rníntha ezekben is közvétlenül
Krísztus alapítása nyilvánulna meg.
S egyszerű a magyarázata is: rnint
hogy az ilyen szabályok általában az
emberi bízonytalarlságot kivánják el
lensúlyozni, a valóban meglévő bi
zonytalanság nem hajlandó elejteni
ezeket a támaszokat. Érdesen és szen
vedélvesen utasít el tehát minden krí
tikát, mert éppen azoknak a táma
szoknak elvesztésétől fél, amelyekre
annyira ráutaltnak érzi magát.'

Semmiképpen sem érthetünk egyet
a bírálatnak ilyen túlságosan emberi
okokból való elutasításával - jelenti
ki Semmelroth -. ugyanakkor azon
0011 a katolikus hívő nem feledkezhet
meg azokról a lényeges mozzanatokról,
amelyek valóban határok közé szorít-
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ják a részéről gyakorolható k ri ti kút.
Azok a tuiajdonságuk eL.e~. amdyekel
az egyház már a legkorábbi időkben

önmaga jellemzésére hasznúl t és már
az első egyetemes zsinat hitvallásában
rögzített: "Hiszek egy szerit. katolikus
és apostoli egyházban." A "szent' , szó
itt nem az erkölcsi teddhetetlenséget
jelenti, amely Isten parancsainak pél
dás teljesítésében jut kifejezésre, ha
nem olyan értelme van. amely annak
ellenére is érvényes, hogy az egyház
ban emberi bűnök észlelhetők, Jelp-nti
a küIönáHást az evilági tól. Eredetileg
Isten sajátja ez, de részesül belőle

rnindaz. ami Istenhez különösen hozzá
kapcsolódik, következésképpen a Krísz
tus alapította egyház is, amelynek Is
ten szentségéről különös tanuságot
kell tennie. Ami pedig szent - ek
ként érvelnek a krítikát tárgyi alapon
elutasítók -, az rnéltán megkívánja
azt a tiszteletet, amely a nem-kikez
dés, a hozzá nem nyúlás elhatározását
is magába zárja; hívők részéről tehát
minden támadó élű vagy kérdésessé
tevő kritikát olybá kell venni. mint
lázadást Krisztus intézménye ellen.

Az igazság azonban mégis az - ál
lapítja meg Semmelroth -, hogy ma
gában a szerit egyházban is helye van
a kritikának s ezt a krltikát jogosnak
is kell tekintenünk. "Az egyház bírá
latát nem amennyiben szent, hanem
amennyiben emberek az egyház szerit
ségét bűnösen megszentségtelenítik és
siralmasan elégtelenül viszik át a va
lóságba."

*
Azt a tényt, hogy bírálatot gyako

rolliatunk az egyház fölött, a hívő em
bemek épp olyan komolyan kell ven
nie. mint azt a fenntartást, amelyet az
imént érintettünk. Az egyház ugyanis
"poláris", azaz "ellentétes" valóság.
Ahogyan nem helyeselhetünk benne
mindent fenntartás nélkül. ugyanúgy
nem válhat il kiritikánk elutasítássá
sem,

Az egyház a mi szemünkben minde
nekelőtt isteni-emberi polaritás, Isteni
és emberi egyidőben. Isteni. mert a
Krisztusban megvalósult üdvözítő aka
ratból ered, és emberi. mert az isteni
akaratnak ez az egyházi kifejeződése

emberekben és embereken keresztül
jelenik meg; isteni, mert a SzenUélek
nuntegy lélekként élteti. ember.i, mert
a Szeritléleknek ez a műkődése emberi
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tartozik. emberi. mert ennek az Isten
hez való tartozásnak evilági modon
kell teljesedésbe mennie. Minden krt
tikában tehát. amellyel az egyházat il
leti. a hivőnek igenis figyelemmel kell
lennie arra, hogy ne lépje túl azt a
határt. amelyet az istenivel szemben
kötelező tisztelet tűz elébe.

Az evangéliumok tanúsítják. meny
nyire krítíka alá kerűlt Isten ember-ré
vált Fia is. Jogos nem volt ez a bí
rálat. de lehetséges volt. Az egyház
Isten üdvözítő akaratának további
rnegjelenésí formája a világban. az ő

irarivában a kritika azonban már nem
csak lehetséges, de jogos is, rníután
az egyház nem azonos Krísztussal. Az
egyházat emberek jelenítik meg, akik
a hivatásukból Iolyóan felelősek em
bertársaik üdvéért, Mindenütt pedig.
ahol felelősség forog fenn. uj ból és új
ból meg kell vízsgální, hogya felelős

tényezők mrként teljesítik kötelessé
güket.

Egy második polalitás abból adódik.
hogy Krisztus egyszer s mindenkoi-ra
alapította, de a történetbe állította be
le az egyházat, arra tehát rányomják
bélyegüket a történeti alakulások. És
nem könnyű az alapítás szerinti egy
szertseget és a történetileg változót
együttesen juttatni jogukhoz. Aki az
egyház lényeges vonásait mint az is
teni jog elemeit tartja szem elölt,
könnyen jut abba a vkísértésbc. hogy
az egyházban mindent változhatatlan
nak tekintsen. A zsinattal kapcsolat
ban is hallhattuk az aggodalmaskodó
kérdést, netalán az egyház fel akarja
adni szilárdságát és folytatólagosságát.
ami eddig jellemezte? Az egyház ala
pított voltának ezzel a rövidlátó ér
telmezésével többnyire együtt jár az a
másik túlzás, hogy az egyház műkő

désének minden részletét is egyértel
műen kell szabályozni. Az egyház tag
jainak. akár tisztségviselők. akár lai
kusok. csupán az lenne akkor a teen
dőjük. hogy fontolgatás nélkül végre
hajtsák a normákat és előírásokat. Vi
lágos, hogy ilyen felfogás mellett szo
sem lehetne semmiféle krrtikáról.

Az eféle felfogások azonban túlsá
gosan leegyszerűsítettek és általános
ságban kinyilvánítva hamisak is
jegyzi meg SemmelTOth. Amióta Krisz
tus megalapította egyházát és beleál-



)notta il történetbe, rendelkezése és
.ttasítása szerrnt emberek tevékeny
\{ednci;. benne, ezzel azonban az egy
haz ki is van szolgáltatva emberi gyar
lóságoknak és hűtlenségeknek. Mi, hí
vók, bizonyosak vagyunk arról, hogy
'iL Úr nem engedi meg, hogy egyhá
zat az emberi elégtelenségek tönkréte
syék, ezzel azonban nem lett még az
• gyház történeten kívüli valóság. Az
..lapításből folyó lényeg megőrzése

meílett is napról-napra rnerülnek fel
~el'dések, amelyek rnérlegelést és meg
«ldást követelnek, mert hiszen azokat
, feladatokat, amelyek miatt Krisztus

dl. egyházat létesítette. a változó és
'egkülönbözőbb történeti helyzetekben
i;E'1] teljesíteni. Abban pedig, hogy az
pgyház megtalálja az utat az újhoz,
.rrninek ugyanakkor a régit és az ere
detit is magába kell foglalnia. a ko
;noly bírálat el nem hanyagolható sze
J'epet visz.

Ilyen eligazító kr í tikát azonban tu
iajdonképpen csak az tud gyakorolni,
ilki nem áll az egyházon kívül - eme
li ki Semmelroth. Lehet. hogy ez a ki
ielentés meglepőori és a valóságtól ide
gennek hangzik sokak fülében, hiszen
lény. hogy kívülállók is éppen eleget
bírálják az egyházat. S ez természetes
". hiszen az egyház, minthogy emberi
~ár'Sulásként mutatkozik a világ nyil
vanossága előtt, magára vonja azok
nak kritlkáít is. akik ehhez a világ
hoz. de nem egyben az egyházhoz is
'artoznak. Mínden kritika azonban
Jlé!kezés s mint í lven. csak akkor kelt
megnyugvást, ha .objektívnek tekint
hc>tó. A valósághoz hű itélet pedig fel
~ételezi. hogy az ítélkező ismeri a szó
>,:mforgó valóságot. Szellemi életet élő

"alúságakat azonban - mutat rá Sem
.nelroth csak <l'l: életükben való
({szvétcl út jan ismerhetünk meg any
nyira, hogy itélní tudjunk felőlük Már
:'105t az egyház színtén szellemileg élő

"'aJóság, akárcsak a többi ernbei-í ko
z'·isség. de emellett még természetrő

),ilti-karizmatikus módon is élő a
Szerrtlélek erejénél fogva, ami az egy
hazai egészen sajátos alakulatta teszi.

Am nemcsak ismerni kell a valósá
,.;ot. amelyet az ember bírálni akar. Az
uélkezés feltételezi annak a mércének
ismeretét is. amelyet a megítélendő

";J;]óságra kelJ alkalmazni. S ezt a
mércét a hívő ember az egyház eseté
ben csak részben rneríthetr az emberi

társas élet természetes köréből. Az
egyház látható közössége ugyanis, bár
milyen valóságos és emberi is, a mi
szemLéletiinkben tartalmazza még a
tapasztalaton felüli, isteni és csak Is
ten kinyilatkoztatása által felismerhe
tő valóságot is. S éppen ezért a kríti
kának azt a rrorrnáját, amelynek alap
ján nyilatkozhatunk arról, hogy meny
nyiben teljesíti vagy nem teljesíti fel
adatát az egyház, szerintünk csak az
birtokolja, aki az egyház hitében él.
Igazságos és helytálló kritika gyakor
lására Sernmelrouh csak azt a gondol
kodót tartja képesnek, aki az egyház
életét hívő lélekkel együtt éli. A kér
dés tehát nem azon fordul meg, hogy
valaki tagja-e vagy sem a látható egy
háznak. Olyanok is, akik minden jel
szerint az egyház kebelébe tartoznak,
annyira távol eshetnek az egyház bel
ső életétől, hogy krittkájuk legfeljebb
a belső elidegcnülést és elszakadtsá
gat tükrözheti.

Míridenképpen megengedettnek és
jogosultnak kell viszont tekintenünk a
hívő ember krítikáját, ha annak a fáj
dalmas és benső megtapasztalásából
ered. :hogy kettősség és különoség van
az egyház titka és a történetben a ti
tok megvalósítására irányuló szegé
nyes emberi fáradozások között, Ez a
kritika, amely az őszinte sajnálkozás
kifejezése, nagyon éles formában is
megnvtlatkoahat. de nem fog sem lá
zadásba, sem csüggedesbe csapni. Fő

leg pedig nem fogja e!fojtani a csodál
kozást afölött. hogy az isteni életerő

az emberi fogyatékosságok ellenére is
átviszí az egyházat nehézségein. S ez a
kritika soha sem fog úgy hangzani.
mintha egyedül a többiek, il mások
hívnák ki a bírálatot. Sokkal inkább
azt érzékelteti. hogy a kritikus tuda
tában van a saját vétkességének is ab
ban, hogy az egyház nem az, aminek
lennie kellene. S a kritika elfogadha
tásának is ez az utóbbi lesz a döntő

feltétele. A kritikusnak nem szabad
bírálatával különvalasztanía magát az
egyháztól. A kritika nem szelgálhat
alibi gyanánt olyan rnódon. hogy az
ember megállapítja. az egyház nem
az, aminek ő elképzeli. őreá magára
azonban nem vonatkoznak a hibák és
fogyatékosságok. Másként kifejezve. a
hivő ember kritikájának nundenkor
..elkötelezőnek" kell lennie. Tanúsítsa
azt az elhat.ározást és készséget. hogy
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a bíráló ott próbálkozik meg [avítás
sal ahol az egyedül lehet hatásos: ma
gán az egyházon belül és azon a posz
ton, amely az ő számára közvetlenül
hozzáférhető.

Magától értetődik azonban - han
goztatja befejezésül Semmelroth -,
hogy a kritikának, ha tényleg el akar
érni valamit, realisztikusnak kell len
nie, mentesnek az utopisztikus cl kép
zelesektől. Komolyan kell vennünk az
egyház mind'két polarttását. hogy ne
essünk ábrándokba. Komolyan kell
venni, hogy az egyházban az istenivel
össze van kötve az emberi. míért is
sok lehetőség nyílik a hibás magatar
tásra. A kritikus tehát ne ítélkezzék
akként, mintha az egyháznak tulaj
donképpen csak isteninek szabadna

lennie, vagyis rníntha nem kellene sz.i
rr-oln: E''11b~ kuctalT()kkal is. K()1~~0

lyan kell venni másodszor. hogy az
egyházat ugyan Krisztus alapította. de
be is állította az ember történetébe. a
történet pedig meghatározza és alakít
ja az ember valóságát. Ebből követke
zik, hogy az egyház megjelenési Ior
májában újból és újból korrektura alá
kell vetni a történetileg alakult voná
sokat, ez viszont nem megy egyi',
napról a másikra egyetlen paranccsal.
A kritikusnak végül - akár hívő, akár
nem - azt is meg kell gondolnia, hogy
az egyház nem valami tárgyi appará
tus, amelyet gépiesen reparální lehet,
hanem emberekből áll. akiknek javí
tása szerető együttérzést és megértő

türelmet kíván.

-
A KIS ÚT

Szeretnék gyermekeimnek gondtalan, szép napokat biz.tositani, minden
nel ellátni őket, amennyire csak el'ómból. telik. Sajnos, sok gondot jelent szá
momra, hogy nem tudják kellőképpen az anyagi értékeket, még zsebpénzüket
sem megbecsülni. Nem egyszer felelőtlenül rotuiálruik; törnek dolgokat, sót lit

pénzzel is lelkiismeretlenül bánnak. S ami a legjobban megdöbbent: még utó
lag sem látom rajtuk, hogy helytelen tetteiket megbánnák. Tán nem voln«
helyes, hogy gondtalan ifjúságot igyekszem számukra biztositani?

A minap egy francia napilapban je
lent meg egy kis bírósági tudósítás.
Fdatabkorú áll a bírói emelvény előtt.

Fosztogatásért, rablásért több évi ja
vító kényszermunkára itélik. Az utol
só szó jogán így nyilatkozik: Nem ha
ragszom a bíróra, hisz it.élete igazsá
gos. Nem neheztelek a rendőrségre.

amiért tettenértek. Van azonban két
ember a teremben, kiknek nem tudok
megbocsátani: apám és anyám. Ok
szoktattak rá 'kis korom óta a leölte
kezésre, ők fokozták bennem kielégít
hetetlenné a pénz utáni vágyat. az
anyagiak könnyelmű kezelését. - Nem
tudhatjuk, hogy e családi tragédiává
fejlődött bírósági tárgyalásnak mik
voltak a messzi múltba visszavezető

előzményei. Kétségtelen, hogy az ilyen
kirívó eset inkább megdöbbent s nem
a hétköznapi élet átlagos eseményeit
idézi. De biztos az is, hogy kicsinyben
és nagyban egyaránt helytáll az igaz
ság: a szülőí felelősség a gyermekek jó
vagy rossz irányba igazodó lelki. er-

kölcsi fejlődésénél rendkívül nagy S~

repet játszik. Az anya és apa eg;r,
aránt "végLlete" vagy "jó sorsa" lehet
gyermekének. Hogy ez nem hangzatos
"prédikációs" kijelentés, arról boldog
vagy éppen szerencsétlen családok
nagy száma tesz tanuságot, esetleg bí
róság i tárgyalások .vagy orvosi jelen
tések nyujtanak" megdöbbentő ada
tokat.

Pillanatig sem szerotnők levélírón
kat fölöslegesen megijeszteni. rnegza
vami, arnidőn bevezetőben ily komor
képet festünk a szülők lelkiismereti
í'elelősségéről. Minden bizonnyal 3

gyermekei adta probléma nem oly sú
lyos, hogy azt - kellő nevelői bölcse
séggel és határozottsággal - ne lehet
ne még jó időben korrigálni. A prob
léma általanos vonatkozásokban azon
ban annyira jelentős, hogy szükséges
nek látjuk az esetleges súlyosabb kö
vetkezményekre is jó időben fe:lliívn,
fígycl.mét. Az egészen terrnészetvs,
hogy minden keresztény szülő boldog,




