
A KIS ÚT
Lehetséges, hogy kinevetnek és nem is válaszolnak kérdésemre, de talán

éppen a nyári számok valamelyikében helyet kaphat az én problémám is, ami
- higyjék el - talán nem is olyan kis jelentőségű, mint ahogy általában a
lelkiatyák kezelik. Az állatokról van szó és arról, hogya katolikus erkölcstan
- szeriniem. - sokkal kevesebb figyelmet szentel ennek a kérdésnek, mint
általában a mai ember. Egyszer azt hallottam, hogy az állatkinzást sem minő

síti bűnnek és fordítva: az állatok szeretete nem szerepel az erények között.
Ez annakídején engem nagyon megbotránkoztatott, de még senki sem mélta
tott arra, hogy komoly választ adjon.

A felvetett kérdés valóban szokat
lan és magam is szinte félve ültem le
az íróasztalhoz, hogy ilyennel foglal
kozzam. Nem arról van ugyanis szó,
hogy az erkölcstannak nem lennének
ebből a szempontból is kiforrott és ki
csiszolt elvei, hanem sajnos - mint
mindennek - a túlhajtott állatkul
tusznak vannak olyan ferdeségei és
kinövései. ami miatt maga a kérdés
is groteszk színbe tűnhet. Nem csak a
"vénkisasszony rnacskájáról" van szó,
vagy a kedves ölebről, ami házi zsar
nokká fejlődik, hanem még ennél fur
csább jelenségekről. Az egyik afrikai
nagy gátat nemrégiben készítették el
a Viktória-vízesés körül. A völgykat
lan lassan vízzel kezdett megtelni és
a kiemelkedő dombok szigetekkó vál
tak. Kiderült, hogy egy sereg minden
féle állat gyűlt össze a szigeteken és
ezek az éhhalállal küzdenek. Angliá
ban valóságos nemzeti felháborodás
tört ki és óriási költségen expedíciót
szerveztek az állatok megmentésére.
Önmagában ez nem is hiba, sőt a jó
szívűségnek a jele és dícséretre méltó
törődés ,.kisebb testvéreinkkel" (hogya
szentferenci mondást alkalmazzuk). A
hiba inkább ott kezdődik, hogya szí
vek és a zsebek könnyebben megnyíl
tak az állatok számára, mint az em
bertársaknak. Mert ugyanebben a
cikkben olvastam, hogy az a társada
lom, amelyik súlyos ezreket költött
egy messzi földrész majmainak meg
mentésére, ugyanakkor nem tudott ál
dozatot hozni egy nyomorék gyerme
keket ápoló kórház további fenntar
tására.

Ilyen és hasonló esetek miatt kell
ezt a kérdést nagyon reálisan megkö
zelíteni. Közismert. hogy különösen
a Nyugatról hazajövők elképesztő

eseteket rnondanak el az állatkultusz
ferdeségeiről. Talán még azt is te
gyük hozzá, hogy vannak olyan hí
vek is, akik az állatok szenvedései
nek láttán még az Istenben is megbot-
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ránkoznak és anélkül, hogy észreven
nék, tulajdonképpen önmagukat jobb
nak tartják, mint a Gondviselő Atyát.

Mí tehát az alapja ennek a ferde
ségnek ? Elsősorban a saját szernélyi
ségünk beleélése az állatba. A rni ka
tolikus felfogásunk szerínt az állat
nak nincs személyisége, az ember és
az állat között az átmenet nem foko
zatos, hanem a kettő között áthidal
hatatlan az Ül'. Az állat azért :néma,
mert nincs gondolata, amit kifejezhet
ne. A szernélyiség az emberben az a
vonatkoztatási központ. amire reflek
tálva válik értelmessé külső és belső

világunk. Az állat a szó emberi értel
mében nem szenved, mert nincs "ki
nek" szenvedni, mint ahogy csecse
mőkorban mi is a külvílág számára a
szenvedés külső jeleit mutattuk, még
sem emlékezünk semmire, mert a sze
mélyiség még nem ébredt fel ben
nünk, tehát a szenvedések akkor még
nem vonatkoztak senkire. Nagyon jól
tudom, hogy mindez így önmagában
nagyon is felületes tárgyalása a szen
védés kérdésének, de a jelen gondo
latmenet céljának megfelel. Önma
gunk és mások megfigyelése megtanít
arra, hogy amikor az állatokat szeret
jük, mindig önmagunkat vetítjük ki.
Igy azután érthető, hogy - magunk
szempontjából - hasznos és kártékony
állatokat különböztetünk meg. Még
soha sem hallottam, hogy valaki a
patkányok irtását megbotránkoztató
nak találta volna és sajnálta volna
"szenvedésüket".

Mi tehát az állatok iránti viselke
désnek helyes mértéke? Mindenben
az ésszerűség. Az ember a teremtett
földi világ ura, de nem zsarnoka. Az
ésszerűség mértéke szerint mindent
felhasználhat a maga céljára. Joga
van - anélkül, hogy valami bűnt kö
vetne el - az állatokat megöfní, hú
sukat fogyasztani, orvosi, tudományos
kísérletekre felhasználni, háziasítani
és saját céljaira felhasználni stb. Az



tetében és a velük veló helyes bánás
módban is az Úr Jézus adja a töké
letes példát. Dicséri a báránykárt sze
rető jó pásztort, aki életét is adja a
juhaiért, s még a csipogó verebet is
észreveszi és értékesnek tartja. De
De mindez nem a cél: a cél az ember
halhatatlan lelke és örök üdvössége.
Lépcsőfok az állati élet, hasonlat, pél
dázat, hogy jobban megértsük azt,
ami a lényeg.

Az állatok szerétetéből lehet erény
is, ha valaki a szépségük, megfogha
tatlan "okos" ösztöneik, kedvességüle
láttára észreveszi a mindent teremtő

Atyát és hálát ad azért a dicsőségért,

amelyik még a méhek repülésében
vagy egy kutya hűséges szemében is
megcsillan.

Szeresse tehát a levélíró és a többi
állatbarát a néma kedvenceit; de so
hase feledje el, hogy egyetlen ember
nek, egyetlen halhatatlan emberi lé
leknek az értéke messze több, mint a
világ minden állata, és egyetlen em
beri könny méltóbb a letörlésre, mint
a kedvenc állatainkért hozott áldozat.
Szeressük csak az állatokat, de sze
ressük elsősorban az embert, és a sor
rendet soha semmilyen körűlmények

állatok öncélú kínzása természetesen
bűn, mert az Istentől megállapított
ésszerű renddel ellenkezik. A bűnnek

az alapja azonban nem az áUaton el
követett jogtalanság, hanem a kínzó
nak lelki durvasága és eldurvulása.
Különösen a gyermekeknél kell vi
gyázni arra, hogy az állatok kinzása
ki ne fejlessze bennük a másokkal
szemben való érzéketlenséget, mások
fáj dalmának semmibevevését.

Ami az állatok szeretetét illeti, an
nak is az ésszerűség határain belül
kell maradni. A falusi ember ebből

a szempontból tökéletes példaképe le
hetne a városi embernek, mert szereti
az ú liatart, de - nem az ágyában.
Hogy erény-e az állatok szeretete?
Olyan kérdés ez, amit nagyon sokféle
szempontból nézhetünk. Mindenesetre
lehete olyan alapvető jóindulat jele,
ami még az állatokra is kiterjed, jó
szívűség és nemesség, amely nem él
vissza az erejével és az állat védte
lenségével. Sokszor azonban éppen azt
tapasztaljuk, hogy a nagy állatbara
tok egyáltalában nem ernberbarátok.
Ilyenkor az állatszeretet semmikép
pennem erény, sőt az erélytől mind
messzebb vihet, mert tulajdonképpen
az önzésnek egy fajtája.

Mint mindenben, az állatok szere-
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miatt ne forgássuk fel. Eglis István

A "RETTEGETT" SZENTSÉG. "Sacramentum tremendum" = a rettegett
Szentség a neve sokszor az Oltáriszentségnek, azt akarjuk vele kifejezni, mily
óriási valami, hogy Jézus Krisztus valósággal és lényege szerint jelen van ben
ne. A félelem azonban, mely az emberi Lelkekből árad, mégsem ezt a szentsé
get veszi körül didergő hullámaival, hanem egy egészen másik szeatséget. Azt,
amelyet helytelenül, de annál gyakrabban szoktak a "halottak szentségének"
nevezni, vagy más néven, s ez jelenleg az Egyházi Törvénykönyv és a Római
Rituálénak is hivatalos neve: az utolsó kenetnek. Csak a XII. század óta is
merjük ezt az elnevezést, a halottak szentsége név elferdítése a Tridenti Zsi
nat által használt "sacramentum exeuntium", azaz haldoklók szentsége elne
vezésnek. Nem egészen vigasztaló ez a név sem, az ősi Egyház "a szerit olaj,
olajkenet, Isten szent kenete, betegek kenete", vagyegyszerűen "szent kenet"
neveket ismerte csak. A keleti egyház az "euchelaion" = az imádság olaja ne
vet használja mind a mai napig.

Míndegy, mílyen e szeritségnek az elnevezése, tény, hogy mai nap a rette
gés, a halálfélelem aurája burkolja körül és ezzel elveszi a kilátást a1'OO, mek
kora irgalom és szeretet nyilatkozik meg éppen ebben a szeatségben az Isten
részéről. Hiszen éppen általa "könnyebbülést ád a betegségekben, bűnöket bo
csájt meg, szeatséget nyujt, isteni erőt, végezetül pedig a mennyek országát"
adja nekünk a mindenható és könyörületes Isten (Tesszalonikéi Simeon t 1429).
A félelem egyik oka abban keresendő, hogya középkor utolsó két századában
a skotista iskola hatása következtében az a lelkipásztori gyakorlat kapott láb
ra, hogy .szinte az utolsó pillanatban, a halál előtt adták föl, "in extremis" =
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