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AZ EGYHÁZI ZENE KÉRDÉSÉHEZ

A Vigilia augusztusi számának
K é r d é s e l<i é s t á v l a t o k rovata
érdekes tanulmányokat ismertetett az
-eqyházt zene problémáiról. A sur
zök - két angol és egy francia - ál
talános érvényű gondolatmenetei mö
{lül is kiérézzük saját hazájukban tett
tapasztalataikat. A cikkek ismertetője

sziqorú önfegyelmezésében megtagadta
. magától. hogy hozzátegye az angol
tapasztalatokhoz a magunkét is. de úgy
tetszik nekem. bizvást elmondhatjuk:
nálunk jobb al helyzet, mint aminőnek

az angol és francia háttérben sejthető.

A művészí és egyházi szempontból
egyaránt silány álvallásos zene tobzö
dása, amely ellen a cikkek éle főként

irányul. nálunk már - hála a magyar
egyházi zene. elsősorban a korális
zene. korunkbeli örvendetes fellendülé
sének, - jórészt a multé. Ugyancsak
magyar szempontból fájdalmas nekünk.
hogy teljesen mellözik a n é p é n e k!
kérdését. Pedig ha áll az a törvény.
amelyet már X. Pius pápa Motu pro
priója állitott fel 1903-ban. hogy "an
nál szentebb és liturgikusabb valamely
.eqyhází kompozíció. minél inkább meg
közeliti rnenetében, ihletében és ízlé
sében a g r e g o ri á n é n e k e t. ak
kor az egyházi zenében előkelő hely
illeti meg a régi magyar népéneket.
amelynek a gregoriánnal való rokon
sága még az iskolázatlan fülnek is fel
tűnik.

Bármilyen élvezetes és tanulságos
olvasmány azonban az ismertetett há
rom cikk. úgy tetszik nekem. mégis le
het némi káros hatásuk is: egyesek
előtt összezavarhatják a szemponto
kat. bizonytalansáqot okozhatnak és
.azt a homályos érzést. hogy itt 'vala
mi nagyon bonyolult. talán meg sem
oldható problémaről van szö, Ez annál
is veszedelmesebbé Válhatik. mert a
szerzök egyes zenei irányok. illetve
lkorszakok bírálatábanjoqos óvásaikat

helyenkint olyan erőteljes és színes
formában Ioqalmaszák meg. hogy 01
vastukra egyes olvasók talán hajlan
dók lesznek komolyan is azt kérdezni.
amit Gavoty kérdez Bach-tanulmánya
elején: Van-e egyáltalán vallásos ze
ne? Kétségtelen. hogy ezekben a tanul
mányokban - nem a szerzök szándé
ka szerínt, de hatásukban mégiscsak
egy nem-szerenesés integrista törekvés
látszik dolgozni. amely a vallásos mű

vészet körét erősen szűkítení akarja. 
ahelyett. hogy követné az Egyház
nagyvonalú iránymutatását. amely
..mindíg elismerte és elöseqítette a mű

vészet haladását. fölfogadta a liturgia
szolgálatába rnindazt a szépet és jót.
amit az emberi szellem a századok fo
lyamán alkotott... következésképen a
legmodernebb zenét is szabad alkal
mazni a templomban. mert fel tud mu
tatni olyan művéssí, komoly és rnéltó
sáqteljes kompozíciókat. melyek mél
tök a szent cselekményekhez:' (X. Pius
Motu proprio-ja. Werner A. Iord.)

Míndezt, ismétlem. nincs kétség.
hogy a három ismertetett szerző is igy
gondolja. Hogy cikkeiknek mégis meg
van helyenként az említett integrista
mellékíze, és hogy egyes állításaik nem
mindíg állják meg a legszigorúbb krí
tikát .míndez abból következik. hogy
fejtegetéseik mögött nem érzik biztos
és szabatos elméleti esztétikai megala
pozás. Talán hasznos lesz tehát a ma
gyar olvasó számára a felvetett problé
mákat egyrészt az egyházi döntések és
útmutatások. másrészt a kétségtelen
esztétikai elvek egyszerű világitásában
is megmutatni.

I. Mindenekelőtt világosan kell lát
ni. hogy vall á s o s z e n e é s li
t u r g i k u s z e n e két különbözö [0
galam.· A liturgikus zene (ezt szekták
nevezni egyházi zenének. szent zené
nek is) benne van a vallásos zene fo
galmában. A kettő úgy viszonylik egy-
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máshoz, mint a liturgikus költészet a'
vallásos költészethez: egy zsoltár vagy
himnusz Dantéhoz. Claudelhoz vagy
Babits utolsó verseihez.

2. A l i t u r g i k. u s Z e n e X. Pius
szerint "az ünnepélyes istentisztelet lé
nyeges kieqészttö része s éppen ezért
ugyanaz az általános célja: lsten dicső

sége és a hlvek meqszentelése és épü
lése. Az egyházi zene a szertartások
szépséqét és fényét emeli; Iöfeladata
az, hogy megfelelő énekmóddal disz.t
se a liturgikus szöveqet, mely a hivők

értelméhez akar szólni: sajátos célja
pedig ennek meqfelelöen az, hogy ua
gyobb eröt kölcsönözzön a szöveqnek,
s ezáltal a hivek könnyebben gerjedje
nek áhitatra és fogékonyabbak legye
nek azokra a kegyelmekre, melyek ép
pen a. szent titkok ünnepléséhez van
nak íüzve." A Motu proprio az egy
házi zenének három fajtáját különböz
tetí meg: a qreqoríánt, a klasszikus
polífóníát (Palestrína-stílus] és - a

. fentebb idézett megokolással és bizo
nyos alább említendö fenntartással -
a modern zenét. A liturgikus zene te.
rületén nincs hdye .vttáknak, nunden
világos és egyszeru 'és mínden bölcsen
és részletesen szabályozva van. Mégis
jó tisztázni bizonyos határkérdéseket.

A Motu proprio szerint az egyházi
zenének három tulajdonsággal kell bir
nia: szentnek, müvészínek és egyete
mesnek kell lennie.

3. "S z e n t n e k kell lennie. s azért
mlnden világiasságot ki kell zárni ma
gából a zenernűből és az elöadásmódjá
ból is:' A világiasságon elsősorbanazt
érti a Motu proprio, amit főleg a mo
dern zenével szemben hangsúlyoz: "ne
emlékeztessenek színházt motívumokra,
és kűlső formájukban se támaszkodja
nak világi zeneművek rnenetére".

A világi zeneművek menetére
való támaszkodást nem lehet ab
ban a túlzott értelemben fogni fel,
mintha minden világi motívum felhasz
nálása tilos volna, - hiszen akkor
Palestrínának egész sereg Kyriéjét,
Sanctusát, Hosannáját el kellene vetni,
amit az Egyház a Motu proprtóban
kiemel t szentéletü mesterrel nyilván
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nem szándékol, Aki valamennyire is is-
meri a művészi alkotótevékenység cso
dáját, az tudja, hogy az alkotó művész

számára minden motivum .- természet!
vagy művészeti - csak nyersanyag,
amelyet elméje tökéletesen átalakit a
maga élménye, mondanivalója hozzá
adásával, a maga képére, - ha egy
házi alkotásról van szó, akkor a val
lási élménye hordozójává. Az igy fel
dolgozott motivum teljesen újjászületik,
- ebben a formában már egyáltalán
nem az eredetinek "példájára", hanem
éppen ellenkezőleg, az új mondanivaló
nak ihlete szerínt alakittatik.

Talán nem árt még egy megjegyzés.
Sokszor lehet hallani - persze vallási
és esztétikai szempontból egyaránt fe
lületes - megjegyzéseket az "érzéki
szinezetű" egyházi zene ellen. "Az ima
támaszának fogadjunk el egy művé

szetet. amelynek forrásai szembetűnően

érzékiek?" - veti fel Gavoty cikke is.
Vigyázzunk a szavak értelmére. Ha
érzékin a romlott ösztönt gerjesztőt

értjük, annak természetesen nincs he
lye a templomban. De ha azt értjük
rajta, amit a Gavoty idézte Florand,
hogy az emberek számára a vallásos
zene is "érzéki qyönyörüséq", akkor
nincs értelme a kifogásnak. Hiszen
m i n d e n műalkotás érzéki gyönyörű

ség is, lévén a müvészet nem más,
mint a szellemi szépnek érzéki formá
ban való megjelenése. Akinek ez nem
tetszik, az pápább nem is a pápánál.
hanem az embert szellemi-érzéki egy
ségnek alkotó úristennél.

4. Az egyházi zenének a Motu pro
prio szerint m ű v é s z i n e k kE;1I len
nie. "Valódi művészetnek kell lennie.
mert hiszen máskülönben nem tudja ki-
váltani a hallgatók lelkében azt a ha
tást, amelyet az Egyház a zenernűvé

szettöl- elvár, mídön a liturgia szolqá
latába fogadja. Ez egyszeruen annyit

. jelent, hogy csak a jó művészet egy
házi művészet, - rossz zenének a
templomban nincs helye, ha még olyan
jámbor szöveqe van is és ha még olyan'
jámbor hitből fakadt is.

5, Végül e g y e t e m e s n e k kell'
lennie az egyházi zenének. Ezt a kö-



vetélményt a Motu proprio az Egy
ház szokott bölcseségével negativan
fogalmazza. Nem arról van szö, hogy
valami kozmopolita törekvést írna elő.

csak azt kívánja. hogy ..ha más nem
zetbeli hallja. arra se gyakoroljon kel
lemetlen hatást" a mű,

6. Mindezek a követelmények ön
kénytelenül is felvetnek egy kérdést.
K i á II a p i t j a meg. hogy viláqias,
szmházi-e az alkotás. vagy nem? Ki
dönti ~I. hogy jó. művészi zene-e va
lamely alkotás vagy sem? Világos.
hogy templomi zenéről lévén szó, az
Egyháznak szuverén joga megállapí
tani. mit akar bevinni a templomba. és
mit nem. A dolog természete szerínt "z
egyházi tekintély az illetékes itt. Csak
hogy m ü v é s z e t r ö I van szó, azt
pedig még átélni sem mindenki képes.
már pedig aki át nem tudja élni. az
nem is ismeri azt a jelenséget. amely
ről ítélnie kellene. - és ezen nem se
-git sem teológiai tudás. sem egyházi
joghatóság. Épen igy: művészetről van
szö, tehát a rnűvész, illetve az eszté
tikus illetékes hozzászólní, Csakhogy
e g y h á z i müvészetről van szó, azt
pedig megint csak az élheti át - te
hát ítélheti meg -. aki a benne meg
szólaló vallási élményt élte már. Kö
vetkezésképen ezekben a kérdésekben
csak olyan ember illetékes szólni, aki
nek teológiai tudása. illetve élő ke
resztény élete és esztétikai felkészült
sége illetve. gyakorlott ízlése is van.

7. Ha már most (a továbbiak szá
mára) a liturgikus zene esztétikai íel
legét akarjuk meghatározni. akkor tar
talmilag két jellegzetes. mindent el
.döntö vonását kell kiemelnünk. Az
egyik. hogy szöveqhez, mégpedig I i
t u r g i k u s s z Ö v e g h e z alkalmaz
kodik. illetve azt teszi zengövé. (Jö

vé. - a másik. hogy (ennek a5ZÖ
vegnek megfelelöleg) müvészí tartalmá
nak lényege. vagyis érzelmi ihlete
k ö z ö s s é g i j e I I e g ü: abból fakad
és annak ad kifejezést. ami az isten
tiszteleti cselekményben résztvevő hi
vek lelkében közös. Ennek meqfelelöcn
stilusban is (..ratíone, afflatu, sapore")
ehhez a kétfelől is meghatározott tar-

talomhoz igazodik. Ervényesül benne az
értelem primátusa. az érzelmek kiegyen
súlyozottsága. minden túlzásnak (pl.
túlnagy pátosznak. vagy túlnagy érzel
messéqnek) kerülése. szerkezeti vilá
gosság. egyszerüségre való törekvés.c-«
egyszóval a SZÓ esztétikai értelmében:
a k I a s s z i k u s s t i I u s t ö r e k v é s.

8. Amilyen világos míndezekböl,
hogy az istentiszteleti cselekmények
nek ez a nagyon határozott és míndcn
eqyszerüséqe mellett is végtelen gaz
dagságú zene il hivatott kisérője, épen

.olyan világos az is. hogy ez a I i t u r
gikus zene nem m e r I t i ki a
vallásos zene egész q a z
d a g s á g á t. Kétségtelen, hogy lehet.
és bizonyos. hogy van olyan vallásos
zene is. amelyet nem komponáltak szö
vegre, vagy nem liturgikus szöveqre,
- elképzelhető és a valóságban bő

ven van olyan vallásos zene, amely
nem a közösséq érzéseit fejezi ki. ha
nem egy művész egyéni vallásos él
ményét. - elképzelhető és a művé

szettőrténet tanúsága szerínt bőven van
olyan vallásos zene. amely nem li
turgikus. sőt még csak nem is klasszí
kus stílusú. Akármennyire összefüqq
is a stílus a viláqnézettel, sokkal bo
nyolultabb képzödmény az. és sokkal
jobban függ egyéni pszihológiai és rnű

vészet-technikai tényezöktöl, semhogy
pusztán a világnézet szerint szabatoc
san beszélni lehetne vallásos, vagy akár
katolíkus stílusról, Aminthogy a szá
zadok során nundenféle stílusban írtak
már katolikus és nem-katolikus köl
tészetet, faragtak és festettek vallásos
és vallástalan képet. szobrot egyaránt,

Ha tehát világosan. félreérthetetlenül
és szabatosan akarjuk meghatározni.
hogy rni a vallásos zene. azt kell mon
danunk a legalapvetőbb esztétikai té
nyek viláqánál: vallásos zene az a jó
(tehát művészi és becsületes) zene.
amely vallásos érzelmeket fejez ki.
Semmivel sem több, és semmivel sem
kevesebb. Formai oldalról ugyanis lát
tuk, hogy nincsen, ami döntő volna:
tartalmi oldalról viszont a művészi tar
talom három mozzanata (ábrázolás.
érzelem-kifejezés. jelentés) közül az
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ábrázolás nem jöhet szöba, mert a
zene természeténél fogva közvetlenül
külsö valóságot nem ábrázolhat. a
jelentés pedig a világnézet. az eqész
vonatkozás. a mondanívalö, minthogy
a vallásos érzelem szükséqszerüen
egész vonatkozású, (maqában foglalja
az Istenség. végtelenség. örökkévaló-
ság gondolatát), a vallásos müvészet
nél egybeesik az érzelemkifejezéssel.

9. 1\iindebből azonban még valami
következik. Mínthoqy a zenének. ·Ieg~

alábbis a szöveqtelen zenének nincs
eszköze eszméket. tehát pl. dogmákat
vagy erkölcsi törvényeket kifejezni.
hanem csak a hozzájuk fűződő. vagy
tőlük felkeltett érzelmi lendületeket.
azért a zenei alkotás e s z m e i I e g
s o k k a I k ö t e t I e n e b b a szónál,
az érzelmek ugyanis. pl. a bűnbánat.

az Isten előtt való leborulás. vagy az
Ö dicsőítésének érzelme egyrészt vég
iden sok egyéni árnyalatban jelentkez
hetnek (amiket a zene a legfinomabban
követhet). másrészt ezek az érzelmek
különbözö Credök mellett is egyforma
őszinteséggel. erővel. bensőséggel meg
nyílatkozhatnak, aminthogy pl.
Balassa Bálint bűnbánó versein egy
formán épültek katolikusok és protes
tánsok. a Beethoven-féle I s t e n d i
c s ő s é g e mindenfajta hitű embert
feltéve. hogy hisz Istenben -Ieymaga
sabbra emelhet. Ilyen értelemben he
lyesen írja Gavoty. hogy az EgyháZ
bölcs álláspontja szerint "Beethoven,
Mozart vagy Schubert művei kétség,
kivül sokkal közelebb állnak a keresz
tény eszményhez, mint jó csomó .épü
letes' kantikum" . Elmélet és tapaszta
lat azt mutatja, hogy a jó zenében
éppen az érzelmi tartalom nagyon is
egyértelmű, - ha szavakba nem is
egykönnyen foglalható. Klasszikus bi
zonyítéka ennek Baudelaire Wagner
tanulmányának az a része. ahol egy
másután közlí a L o h e n g r i n nyitá
nyának párisi bemutatóján a nézök
kezébe adott "programm"-ot. Lisztnek
ugyanerről írt elemzését és a maga él
ményét: kiderül, hogy a ze-ne keltette
képzeléti képek részben míndhárrnuk
nál különbözök, az érzelmi hatás azon,
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ban a három beszámolóban azonos.
10. Ezek a megfontolások joqosulat

lannak mutatják azt a törekvést,
amely a vallásos zene területét a val
lásos élménynek bizonyos fajaira akar
ja k o r I á t o z n i. Nem lehet tehát
azt mondani, amit Gavoty, hogy "a
dramatikus és harrnóniákat kereső stí
lussal összeomlik a vallásos zene" •
Nem lehet azt mondaní, amit a Month
beli egyik cikk ir. hogy a XIX. szá
zadnak ellentétek küzdelrnét bfejezní
törekvő "feszülö" szonáta-stílusa el
lentétben volna az igazi egyháZi zené
vel. Ez nemcsak a Motu proprio fent
idézett szavaival nem egyeztethető

össze. hanem a legelemibb eqyházmű

vészéti tényekkel sem. Ha a "feszülő"

stilus nem vallásos. akkor nem egyházi
művészet a qötíka és a barokk sem.
amelyeknél a feszülés. illetve a moz
gás a stílus legalapvetőbb [ellemzöje.
De hiszen a "dramatikus és harrnóniá
kat k'eresö vallási érzelmek még a li
turgiában is nagy teret foglalnak el:
gondoljunk a M í s e r é r e vagy a
D i e s i r a e szöveqére, vagy a Naqy
péntek liturgíájára.

Ugyanígy a művészi alkotás teljes
félreismerésén alapszik az a feltevés
is. hogy a modern zene nagy mcsterei
nek "ahhoz. hogy liturgikus zenét ir
hassanak. Ie kellett mondaniuk arról,
amit mint művészek ösztönösen ter
mészetüknek és sajátos feladatuknak
tekintettek" (Cooper ) . Ezek a na gy
mesterek Beethoventöl máig sokkal na
gyobb emberek és sokkal nagyobb mű

vészek voltak. semhogy erre a hazuq
ságra képesek lettek volna. Ha enélkü]'
nem írhattak volna liturgikus zenét,
akkor nem írtak volna liturgíkus ze
nét. Ha írtak. akkor bízonyos. hogy
e z volt a mondanivalójuk, erre vitte
őket "ösztönös természetük" és ezt is.
sőt akkor é p e n e z t tekintették "sa
[átos feladatuknak". Örüljünk, hogy
ezek a remekművek van n a k és a
rnieink, és adjuk át magunkat nekik,
hogy közelebb vigyenek Istenhez. 
ha az EgyháZ bölcsesége a templomba
hívja öket. akkor a templomban. ha
nem. akkor a hangversenyteremben.

S. S_



KULTÚRA AZ OSZTöN

A szocíolöqía egyik legújahb ága.
az állatszociolóqía, amely az állatok
társas magatartását és pszicholóqiáját
tanulmányozza. már eddig is több
olyan megállapításra jutott. amelyeket
az emberszocíolöqía sem hagyhat fi
gyelmen kívül. Kétségtelenül beíqa
zolta például. hogy van egy specifikus
kölcsönös vonzódás az ugyanazon faj
beliek között, amely hasonló termé
szetű a nemi vonzódással. de attól
mégis különbözík. Mínt elemi tény. ez
a vonzódás megmagyarázhatatlan. de
kézzelfoghatóan megnyilatkozik azok
ban az ingerekben. amelyeket állatcso
portok szerint hol a szaglás vagy hal
lás. hol a tapintás vagy látás területén
vált ki. Különösen a magasabb qerin
ceseknél, madaraknál és emlősöknél a
.•szociális kívánás" k i f e j e z e t t
s z ü k s é g é r z e t k é n t hajtja az
azonos fajbelieket egymáshoz s a jelek
arra mutatnak, hogy ennek a szükséq
érzetnek fiziológiai és hormonális alap
ja is van. Mindezt azért érde
mes tudomásul vennünk. mert az állat
szociológia idevágó kutatásai végkép
megdöntötték azt a feltevést. mintha az
állatok ..öngyilkosságot" követhetné
nek el.

Közismert dolog. hogya fogságban
tartott és teljesen elkülönített maga
sabb állatok nem birják el huzamosan
az egyedüllétet. A csimpánz például
bizonyos idő után dühöngeni kezd.
majd apatikussá válik. nem táplálkozik
s végül. elpusztul. Nem is olyan régen
még azt hitték. hogya csimpánz azért
nem eszik. mert öngyilkos akar lenni.
Ma viszont nyilvánvaló, hogy mese az.
mintha az állat. amelyet parancsolóan
az ösztöne vezet. szántszándékkal ki
oltaná életét. Több előadás hangzott
el erről az állatszociolóqia müvelöinek
a mult év tavaszán Párisban tartott
nemzetközi értekezletéri is. A csimpánz
és az árvaságban raboskodó többi ál
latok nem azért nem táplálkoznak.
hogy Ilyenniódon a halálba menekül
jenek. hanem eqyszerűen azért nem.

ELLEN

mert hiányzanak azok a csoporthoz
kötött ingerek és sarkallások. amelyek
szervezetüket müködésre késztetik.

Az állatszociolóqíának ezzel a meg
állapításával tehát igen lényeges alá
támasztast kapott az emberszecíolöqu
soknak az a mindíg vallott nézete,
hogy azokban a messzí időkben. ami
kor még nem volt kultúra, az emberek
közt sem fordulhatott elő önqyílkos
ság. Ha elfogadjuk az evolucíöt 
aminek. mint tudjuk. észszerű és mér
sékelt formában a katolikus teológia
szempontjából sincs akadálya' -. ak
kor úgyis mondhatjuk: ahhoz. hogy az
ember felülkerekedhessék életösztönén.
már valóban emberré kellett változnia.
A z ö n g y i I k o s s á g h o z. h o g y
egyáltalán megjelenhessék
a földön. már kultúrára
vol t s z ü k s é g. [ellemzöen utal erre
az a statisztikai megállapitás is. hogy
a XIX. század óta. amikor az öngyil
kosság társadalmi törvényszerűségként

szaporodott el. kimutathatóan sokkal
több az öngyilkosság a müveltebb,
mint a kevésbbé rnűvelt körökben,

Társadalmi tény és szociolóqiai igaz
ság. hogy az öngyilkosság komor
árnyként kiséri az emberiség kulturá
lis emelkedését. Igen hamar akadtak
védelmezői és hirdetői is. Az ókori
Athénben már A r i s t o t e I e s kűz

dött ezek ellen. A klasszikus Rómában
á stoikus bölcselők szálltak síkra az.
öngyilkosság mellett s az ő tanításukat
elevenitették fel a mult század végén
azok az ..új pogányok". akik az élet
hez való jog mellett a halálhoz való
jogot is a legfőbb emberi jogok közé
kívánták sorolni. Feltűnő viszont. hogy
az öngyilkosság leghangosabb modern
szöszólói, mint a pesszimista költők.

L e o p a r d i és P i r a n d e II o. vagy
a filozófus L e D a n t e c. egyáltalán
nem lettek öngyilkosok. Még bennük is
erősebb volt az emberi ösztön. amely
hevesen tiltakozik az öngyilkosság ke
resztülvitele ellen.

Hogy ez az ösztön mennyire eleven,
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magunk is tapasztaljuk. Mindnyájan
tudjuk, hogy az általunküsmerr világ
ban minden magasabbrendű életet ny~
mon követ a halál s ez alól a szabály
alól az ember sem kivétel. Éppen ezért
a természetes halál, amelyet kellő kor
elértével a megöregedett szervezet
bomlá sa hoz magával, nem is vált ki
belőlünk különösebb meqrendülést,
Másként vagyunk már a halálos sze
.rencsétlenséqqel vagy a k:ülső. erő

szakkal, de bizonyos, hogy általában
még ezek sem döbbentenek meg ben
nünket annyira, mint az, ha öngyilkos
sággal kerülünk szembe. Utóbbi rnö

gött feltétlenül tragédiát érzünk, amely
azért oly ijesztő reánk, mert embersé
giink elemi erővel fellázad az ellen,
hogy valaki bármi okból is önként és
önhatalmúan rombolja szét életét.

Amennyire igaz azonban, hogy min
den öngyilkosság a kultúra szembefor
dulása az ösztönnel. épp annyira igaz
az is, hogy amióta a kultúra az ösz
tön fölé emelkedett - ami természe
tesen szükséqszerű és éppen az emberi
volthoz tartozó folyamat -, e g y e
d ü I a k e r e s z t é n y v i I á g n é
z e t tudta és tudja elméleti síkon is
felvenni ellene a harcot. Mert amig
más vallások megengedték vagy tűr

ték az öngyilkosságot, sőt némely
esetben erénynek is nyilvánították,
mint ~ japán sintoizmus a harakirit.
addig a kereszténység kezdettől fogva
világosan tanította, hogy az) öngyil
kosság egyike a legnagyobb bűnöknek,

amelyek Isten ellenébenelkövethetők.

A mi vallásunk szerínt ugyanis kizáró
lag Istent illeti meg. a jog, hogy áz
ember élete és halála felől rendelkez
zék, az öngyilkos tehát vakmerően

. Istennek ezt a jogát sérti meg. Ezt fe
jezte ki már az Ószövetség bölcse is:
"Te vagy, Uram, kinek hatalma van
élet és halál fölött," S ezt húzza alá
még nyomatékosabban a rómaiakhoz
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intézett levél az Újszövetségben: ..Hi
szen egyikünk sem él önmagának és
senki sem hal meg. önmagának; mível az
Úrnak élünk, amíg élünk, és az Úrnak
halunk meg, amikor meghalunk,"

S valóban, az öngyilkosság tilalmát
a kultúrvilágban más módon nem is
okolhatjuk meg. Egyéb érvek, mint az
önszeretet parancsa, vagy a családdal
és a társadalommal szemben fennálló
kötelességek, mínd csak evilági jelle
gűek s nyílván hatástalanok azokra,

. akik éppen e t t ö I a világtól szeret
nének szabadulni. Gyakorlatilag a ke
resztény tanítás vonalában is halad
nak mindazok az államok, amelyek
nem engedik meg az ..euthanasía", a
..könnyü-halál" alkalmazását, mert hi
szen a betegnek saját akaratából és
beleegyezésével történő megölését csak
akkor tilalmazhatjuk. ha feltesszük,
hogy az egyén nem rendelkezik a sa
ját életével.

A katolikus egyház tehát csak kö
vetkezetesebben és teljes következetes
séggel jár el. amikor az isteni jog vé
delmében büntetést is szab az önqyil
kossáqra. Már az 533. évi orleansi,
majd az 563. évi bragai zsinat kimon
dotta. hogy az öngyilkost nem szabad
egyházi temetésben részesiteni és nem
szabad érte szentmísét sem bemutatni.
Igy is vált ez [oqszabállyá s ugyanigy
intézkedik ma is a kodífikált egyházi
törvénykönyv. Alkalmazni természete
sen csak akkor kell ezt a büntetést.
h a b i z o n y o s, hogy az öngyilkos
világos tudatában volt a cselekedeté
nek és önként szánta rá magát. És ez
esetben sem alkalmazható akkor. ha az
öngyilkos még a halál bekövetkezte
előtt keresztényi megbánásának valamí
módon tanuságát adta. Mert az egy
háznak a bűnbánóval szemben még a
legsúlyosabb bűn esetében is gyakorol
nia kell feloldozó hatalmát.

Mihelics Vid


