
A KIS ÚT

Évek óta gyakori gyónó vagyok, mégsem, tapasztalok haladást lelki éle
temben. Amikor pedig kőrülnézek, elijeszt, hogy mennyi az ellentmondás a
gyakori gyónók és áldozók mindennapi életében. A Jézustól rendelt szentség
kegyelmi erejében nem kételkedem. Nem is akarom elhagyni elsőpénteki szetit
gyónásaimat, de úgy érzem, valami alapvető hibának kellett becsúsznia ná
lam is, másoknál is. Mi lehet az ?

Két oka lehet annak, hogy valaki
kevés lelki hasznot húz a szentgyó
násból.

1. Nem azt keresi benne és nem azt
munkálja, amit kellene, hanem má
sodlagos, harmadlagos célokra figyel.

Mi is a szeritgyónás Jézus rendelése
szerint? Az a szentsóg, amelyben a
töredelmes bűnbánónak a pap felol
dozása által Isten megadja bűnei bo
csánatát. Vannak a szentgyónásnak
olyan gyümölcsei is. amik melléke
sen, másodlagosan teremnek. Ilyenek:
gyarapítja a megazentelő kegyelmet a
gyóntatótól lelki vezetést kapunk, lel
ki megnyugvás váltja fel nyugtalan
ságunkat, stb.

Azonban furcsa kertész lenne az,
aki gyümölcsfát ültet, de nem az al
májáért. hanem csak a lombjáért,
ha-Id legyen a kertje árnyékos. Így a
fát másként metszi, sőt rossz helyre
ülteti. Az ilyen kertész ferde dolgot
műveIne. Sok gyónónál előfordul eh
hez hasonló hiba.

Karl Rahner, a kitűnő teológus ír
ja: sokan degradálják szentségí rang
járól a gyakori gyónást, mert csak
lelkivezetés szempontjából értékelik.
Csak lélektani hasznát nézik és a
gvóntatóban csak pszichiátert keres
nek. Pedig a lelkivezetés nemcsak
szentségí cselekmény. Kár lenne, ha a
gyónó csak ezt keresné és figyeimét
nem az Istenre összpontosítaná, meg
az Isten előtt olyan kedves bűnbánó

lelkület kialakítására. Kapjon bár a
gyónó zseniális lelki tanácsokat, vala
mit elmulaszthat: mínél tökéleteseb
ben kimunkálni Isten felé a töredel
mes lelkületet, pedig ez gazdag ke
gyelmek befogadására készítené elő.

Rahner szerint az sem értékelné he
lyesen a gyónás szentségét, aki csak
azt nézne, hogyamegszentelőkegyel
met erősíti bennünk. Idézi Sz. Tamást:
"Krisztus a szentségeket egyetlen lel
ki főhatás felidézésére rendelte, bár
ebből az egyből több mellékes is szár
mazik. A szeritgyónás nem más, mint
kegyelmi itélet a bűnös fölött Eo: a

helyzet a bocsánatos bűnök esetében
is." Rahner ehhez fűzi magyarázatát:
a megszentelő kegyelem gyarapítása
rendkívül fontos dolog ugyan lelki
életünkben, de erre a célra elsősorban

az Oltáriszentséget rendelte Krisztus.
Azért nevezzük lelkünk táplálékának.
A szentgyónás is erősíti bennünk a
megszentolő kegyelem állapotát, de ne
degradáljuk azzal, hogy kizárólag er
re a másodrendű hatásra figyelünk és
a lényeges célt elhanyagoljuk. (Zeit
schrift fül' Aszese und Mystik, 1934.
évf. 323-336. l.)

A szentgyónásnál elsődleges cél az,
hogy Jézus érdemeiért Istentől bocsá
natot kapjunk, nem pedig az, hogy
lelkünket akibeszéléssel tehermente
sítsük, vagy hogy lelkiatyánk [obbaa
megismerhessen bennünket s így job
ban kézbe tudjon venni.

A gyakori gyónók közül sokan nem
így gyónnak s emiatt úgy járnak, mint
az evangéliumi gazdag ifjú. Szeretett
volna tökéletesen felzárkózni Jézus
hoz, csatlakozni, de Jézus elengedte,
mert hiába mondta neki: valaminek
még a híjával vagy. Lehet valaki
gyöngéd, finom, vagy érzelmesen val
lásos, de Isten útjára engedi, ha nem
ismeri fel, vagy nem fogadja el, hogy
milyen igényeket támasztott vele
szemben.

Egyeseknél talán éppen azért nincs
lelki előrehaladás, mert hiányzik a
szentgyónásukból az igazi, mély töre
delem. Annyi bánat éppen van ná
luk, ami elég ahhoz, hogya gyónás
érvényes legyen. A szeritgyónás al
kalmára felidézett, kötelességszerűbá
nat ez, addig tart, míg térdepelnek.
Newman arról ír egy helyen, hogy ál
landóan kell ápolnunk annak emléke
zetét, kik vagyunk. Magunkkal keH
vinnünk még az égbe is annak meg
rázó megvallását, hogy megváltottak
és újból befogadott bűnösök vagyunk.
Az igazi szentségre törekvő keresz
tényekről pedig azt mondja: "Bármily
nagy is előhaladásuk a lelki életben,
sohasem emelkednek fel a térdükről,

168



sohasem szűnnek meg mellüket ver
ni. Vallják vele, hogy számukra, saj
nos, a bűn nem idegen dolog, hiszen
testben élnek. Mások felnézhetnek rá
juk, de ők míndig az Istenre néznek
fel." (A keresztény lélek, 29. oldal.)

Nem azért lassú-e lelki előhaladá

sunk, mert "hivatalosan" gyónunk?
Nem járja át lelkünket: Istenem, légy
irgalmas nekem, bűnösnek!

Fordítsunk tehát több időt és erőt

a bánat felkeltésére, mint a lelkiisme
ret megvizsgálására. Utána pedig vall
juk meg bűneinket alázatosan, bán
kódva és vessük alá magunkat Isten
itéletének. Azt jelentette ki az Úr Jé
zus, hogy Isten az önelégülteket meg
alázza és kegyelmeit az alázatosaknak
adja gazdagon.

2. A kelleténél kevesebb lelki hasz
na lesz a szentgyónásból annak is, aki
a feloldozás után nem ápolja magá
ban a töredelem szellemét.

Hát még a szeritgyónás után is foly
tassuk a töredelmet? Igen, folytassuk.
Avilai Sz. Teréz az íróasztalán talán
állandóan a szeretetről szóló himnusz
valamelyik szárnyaló sorát ismétel
gette? Nem, hanem a következő zsol
tárverset: "Non intres in iudicium
cum seryo tuo Domine! Ne szállj pör
be Uram, szolgálóddal !" 142. zs.

Vigyünk tehát mély töredelmet ab
ba is, ahogya kirótt penitenciát elfo
gadjuk és elvégezzük.

Mi is a penitencia? A bűnös ember
igyekszik jóvátenni Istennel szemben
elkövetett vétségét. És mi az a bűn,
amit jóvá kell tennie? Alanyi fogal
mazással a bűn elfordulás az Istentől

és odafordulás a teremtményhez. Nos,
ezt kell jóvátenni, de ném csak kül
ső vezekléssel, hanem bensőnkben, a
lélekig lenyúló tettekkel. Ha így vé
gezzük a penitenciát, akkor gyógyul
természetünk sebe és rossz hajlandó
sága is.

Ezekután világos, hogya penitencia
akkor terem több lelki gyümölcsöt,
amikor benne van az a törekvés: visz
szafordulni Istenhez és elszakadni a
teremtményektől. Tehát megint vér
szegény - bár elégséges - dolog, ha
a penitenciát sablonosan végezzük el.
Legtöbbször például imát kapunk fel
a szeritgyónásban elégtételnek. Ez is
vezeklő gyakorlat, mert a szórakozás
ra hajlamos embertől teljesítmény.
Azonban ha bensőségesen végezzük,
esetleg Oltáriszentség előtt, a vezek
lésül kirótt imában teljessé tehetjük
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Istenhez való visszafordulásunkat.
Imádkozzuk tehát engesztelve, a sze
retetvallomások hevével, esetleg is
mételjük meg többször is. Csak az ag
gályosoknak tiltjuk meg ezt az ismét
lést.

Esetleg böjtölést kapunk peniten
ciának, vagy a dohányzástól, szesztől

való rövidebb tartózkodást. Vérsze
gény dolog, ha hivatalbólrójjuk le.
Valamivel több, ha az a motívum ve
zérel, hogyedzzük vele akaratunkat
a bűn ellen. Tökéletesebb azonban és
több lelki haszonnal jár, ha töredel
mes szándékkal teljesítjük: elszakí
tom magamat a teremtett dologtól,
mert jóvá akarom tenni Istentől való
elkalandozásomat.

Nem alap nélkül mondják a teoló
gusok, hogya rövid penitencia többet
ér a hosszúnál is, ha benne lüktet a
szeretet intenzitása: jóváteszek, en
gesztelek.

Magasztossá teszi penitenciánk vég
zését, ha Sz. Pállal úgy fogjuk fel,
hogy kiegészítem vele Jézus megvál
tói művének rám vonatkozó részét.

Végül nagyon hasznos, ha bővítjük

a feladott elégtételt. Az előírások sze
rint a gyóntató még a következő imát
mondja: "A mi Urunk Jézus Krisz
tus szenvedése, a Boldogságos Szűz

Mária érdemei és az összes szeriteké. s
bármi jót teszel, vagy szenvedést el
viselsz, számíttassanak be bűneid be
csánatára, büntetéseid elengedésére,
kegyelmeid sokasítására és az örök
élet jutalmába." Tekintélyes teológu
sok, élükön Szent Tamással, azt tanít
ják, hogy ennek az imának olyan ere
je van, ami gyónás után cselekedete
inket, türelmes szenvedéseinket a
szeatséghez tartozó elégtétel rangjára
emeli. Hasznos dolog tehát bővíteni a
penitenciát s akkor a töredelem szel
leme állandósul bennünk.

X. városban egy orvos súlyosan
megbetegedett. Kórházba szállították.
Pap ismerőse meglátogatta. A máso
dik látogatásnál végezte el szeritgyő

nását, igazi mély töredelemrnel. A vé
gén arra kérte gyóntatóját, hogy kö
zölje a következő három dolgot isme
rőseivel, barátaival. "Liberális ember
voltam, de soha senkit nem gyűlöl

tem, pedig heves a vérmérsékletem.
A jót mindig többre tartottam a rossz
nál, csak nem volt míndíg erős az aka
ratom meg is tenni. Végül szeretnék
megfizetni Istennek, embernek. Tüdő-



rákom és májrakom van. Nagyon szen
vedek, de mától fogva nem fogadok
el morfiuminjekciót, vagy más csilla
pítót, Mondja meg, mint pap, elég
lesz-e ez 1"
Meglepő kegyelem, mikor valaki a

halálos ágyon ilyen világosan felisme
ri a szenvedés értelmét. Szép töredel
mes gyónás jutalmául kapta az Isten
től s haláláig tartó egyhónapos szen
vedését be tudta váltani örök érté
kekre. Mondhatnánk azt is, hogy egy
hónap alatt szent lett belőle. Maga
kérte a végén az utolsó kenetet, pe-
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dig környezete éppen ezzel nem akar
ta megijeszteni.

Isteni kinyilatkoztatásból tudjuk,
Jézus párbeszédei feltárták előttünk,

hogy a bűnbánó és töredelmes ember
különösen kedves az Isten előtt. Az
ilyeneket felmagasztalja. Tehát mikor
sürgetjük, hogy töredelmes lélekkel
gyónjon a bűnös, a gyakori gyónó is,
ezt nem a gyónás pszichológiai szép
sége miatt mondjuk, hanem azért,
mert isteni igéret alapján így sokkal
több hasznot lehet meríteni a szent
gyónásból. (- i -)

A FÖKEGYÚRI JOGROL, tartalmáról és eredetéről, régebbi közjogászaink,
egyházjogászaink és történészeink gyakran írtak és vitatkoztak. Ami eredetét
illeti, azt természetcsen csak történeti érvekkel lehetett eldönteni.

Szakkörökben általánosan ismert tény, hogy l644-ben került első ízben az
olvasóközönség szeme elé - Inchefer Menyhért Rómában kiadott magyar tör
ténetében - az ún. "Szilveszter-bulla" szövege, Eszerint II. Szilveszter pápa
adományozásából már Szent István király rendelkezett minden vonatkozásban
teljes főkegyúri joggal. A bulla eredetije sohasem került elő (állítólag a traui
káptalan levéltárban őrizték), másolatáról pedig, melyct Inchefer kézhez ka
pott, a történelmi kritika véglegesen megállapította, hogy hamisítvány, hitelt
nem érdemel. Érdemes megjegyezni, hogy egyházi renden lévő történész, Ka
rácsonyi János vál. püspök volt. az, aki legtöbbet fáradozott a hamisító lelep
lezésén, s mikor meggyőződése szerint megtalálta. kérlelhetetlen, puritán igaz
ságérzettel meg is nevezte - pedig főpap volt az illető. Tételes bizonyítékait 
mint Galla Ferenc írja, aki Karácsonyi érvelését különben nem tartja perdön
tőnek - úgy csoportosítja, hogy "mintegy bekeríti gyanúsított ját és újjal mu
tat a hamísttóra" Marnavics Tomkó János boszniai püspökre.

A "Szilveszter-bulla" a főkegyúri jog eredetét kizáróan a Szentszékhez
való viszonylatában ábrázolta. Van azonban közjogászunk. nem kisebb ember;
mint Werbőczy István, aki a jog létrejöttében - ha nem is mindenben megtá
madhatatlan érveléssel - a belső magyar történelmi fejlődést is előadni igyek
szik, de a kérdést: megadta, vagy legalább megerősítette-e a Szentszék kirá
lyainknak ezt a jogát, természetesen ő sem tudja megkerülni. A Triparti
tumban (Pars L tit. 11.), miután elsorolt három belső magyar érvet (a főkegy

úri jog megilleti a magyar uralkodókat, mert 1. minden egyházat a magyar
királyok alapítottak, 2. mert Magyarország népe nem a hithirdetők prédiká
ciói hatására, akik fejedelme a pápa, hanem Szent István tevékenységére tért
a kereszténységre, 3. ötszáz éves elévülés jogán, mert ennyi idő óta gyakorol
ják ezt a jogot), hozzáteszi a negyedik bizonyítékot:: "Ista libertas Regni,
qUlmtum ad beneficiorum collationes (!) olim tempore Domini Sigismundi Im
peratoris et Regis nostri, una' cum complurimis libertatibus hujus Regni in
generali ac celebri concilio Constantiensi (cui triginta et du os Cardinales,
demptis aliis viris Ecclesiasticis et multis Principibus Christianis praefuisse
constat) corroborata, jurisque jurandi religionis firmata fuit. Prout in Bulla
superinde confe ct a clare continetur."

A rendi világ jogászai szemében a Tripartitum minden tétele sziklaszilárd
alapon nyugodott, így hát nem csoda, ha az utolsó érvet is századokon át
"kiirták" belőle, ha a főkegyúri jog eredetéről és a .Szentszékhez való vonatko
zásáról szóltak. De ugyanezt tették az udvari ("jozefinista") jogászok is. Ezek
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