
atyák, noha birtokolják teljes doktri
nális tévedheteblenségüket, a viszony
lagos dolgokban esetleg túlságosan
emberi szempontoktól hagynák ma
gukat vezettetni. Munkájuk ennek a
mai egyháznak, amellyel szolidárisak,
nemcsak a szegénységeit szenvedheti
meg, hanem még a gyöngeségeit is. Ez
lenne például a helyzet akkor - s
pontosan erre az eshetőségre utal
Rahner is -, ha tömegesen ontanák a
meghatározásokat és kinyilvánításokat,
főleg azért, hogy megfeleljenek gyü
lekezetük ünnepélyességének. még ak
kor is, ha ezzel esetleg egy nagyobb
és sarkalatosabb jó látná kárát.
Ugyanígy akkor is, ha a zsinat úgy
szólván egymaga akarná biztosítani a
keresztény közösség összetartását és
haladását a hitélet minden lehetséges
kifejezésének uniformizálásával. nem
számolva elegendőerr a Szeritlélek egy
ségesítő erejével s mindenkorí lelemé-
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nyességével. S ami mínket, magyar ka
tolikusokat, különösképpen érint, ez
lenne a helyzet akkor is, ha a zsíriatt
atyák túlságosan odatapadnának a
nyugati civilizáció formáíhoz, mert ez
csak megnehezítené, hogy a más tár
sadalmi berendezkedésben elhelyezke
dett katolikusok és a gyarmati uralom
alól felszabadult új nemzetek a maguk
összes ésszerű lehetőségeinek felhasz
nálásával olyan keresztény hitéletet
éljenek és fejlesszenek ki, amely leg
jobb értékeiket biztosírtaná mind az
egyházuk, mind a hazájuk javára.

Hogy ezeknek a veszélyt okozható
mozzanatoknak mindegyikét elkerülje
a zsinat, ezért szállnak imáink innen
a magyar földről is az égbe. Hogy a
Szeritlélek tegye figyelmessé a zsina
tot korunk legmélyebb szükségleteíre,
köztük az emberiséget megosztó ellen
tétek kiküszöbölésénekés a népek bé
kés együttélésének szükségére is.

..Öreg és beteg férfi vagyok. Terhemre önmagamnak és környezetemnek.
Ezernyi apró jeIből tudom, hogy ha már egyszer elmennék, ez mindenkinek
megkönnyebbülés lenne. Talán szabad azt mondanom, hogy a ezeretet - tett.
Törött lábam már többé nem gyógyul meg. Agyban fekvő senki vagyok, ápo
lásom gond mindenkinek. Szeretem az Istent, talán tettem is valami jót éle
temben s nem hiszem, hogy nagyon megharagudna rám, ha ... Úgy tudom,
még a szentek között is voltak öngyilkosok, mert komoly ok kényszerítette
öket erre ... Fáradt vagyok ... beteg, de nem akarok semmi rosszat. Nem
látom az okát, hogy miért ne mehetnék el innen, hiszen annyira, de annyira
felesleges vagyok .. ."

Csak néhány sort idéztem, mert a
levél sokkal hosszabb és sokkal tra
gikusabb. A kérdés viszont közérde
kűnek látszik, mert sajnos sok ember
ben - éppen természetes jóságuk, de
nem tökéletes természetfeletti szemlé
letük folytán kísért a gondolat,
hogy "elmenjenek" és ezzel könnyeb
bé tegyék szeretteik sorsát.

Térjünk rníndjárt a kérdés lénye
gére. Szabad-e az embernek szándé
kosan kioltania életét? Erkölcstanunk
erre határozott nemmel felel. Az ok ?
Életemnek nem vagyok korlátlan ura,
életem ura az Isten. Az öngyilkosság
lényegi rosszasága tehát önkényes és
jogtalan beavatkozás Isten jogába,
ezért feltétlenül halálos bűn és a vég
ső pillanatban meg nem adott rendkí
vüli kegyelem nélkül - amire vakme
rő bizakodás nélkül senki sem szá
míthat - hitünk szerint a lélek biz-

tos kárhozatát jelenti. A földi és ide
iglenes bajokból menekülni akaró
gyenge lélek így sokkal nagyobb és
örök szenvedésbe zuhan.

Az öngyilkos súlyosan vét az önsze
retet parancsa ellen. S mivel ez pa
rancs, ,tehált Isten akarata, önként
nem mondhatunk le róla. Mint Huxley
mondja, a "dolgok rendjében" nélkü
lözhetetlen. A dolgok rendjéhez pedig
hozzátartozik, hogy az emberi erények
kivirágozhassanak. Az önfeláldozás,
áldozatot hozni tudó szeretet, türelem,
lemondás, elviselés nem individuális.
az önmagának való emberben kiala
kuló értékek, hanem a közösségí élet
virágai. A levélíró keserű panasza az
individuális ember háborgása az el
len, hogy mások irgalmának tárgya
legyen. Az egyház a betegeket mindig
kíncsként Togta fel és úgy is kezelte.
Alig van szent, aki ne a betegápolás
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kemény, de felbecsülhetetlen értéket
adó iskolájában tanulta volna meg az
áldozatos felebaráti szeretetet. "Ha
már egyszer elmennék, az mindenki
nek megkönnyebbülés lenne" - írja a
levélíró. Keserű szavak ezek, látszó
lagos szerétet is van bennük, de még
sem igazak. Katolikus szemléletünk
szerínt nem azért vagyunk a földön,
hogy "kellemesen" töltsük napjainkat,
hanem azért, hogy tökéletesedjünk.
Tökéletesedni pedig annyit jelent,
mínt szeretetben gyarapodni, a szere
tet gyakorlása pedig azonos az áldo
zathozatallal. Szeretteinknek "meg
könnyebbülést" szerezni vajon nem
jelent-e annyit, mint jelen esetben
megfosztani őket az áldozathozatal le
hetőségétől s így kisebbíteni bennük a
szeretetet? A "dolgok rendjében" igy
függ össze a helyes önszeretet mások
szeretetével. Nagyon világosan kell
látni és megérteni, hogy földi életünk
ben a szeretet valóságos gyakorlása a
legfontosabb. "Aki azt mondja, hogy
szeréti az Istent, akit nem lát, de nem
szereti felebarátját, akit lát, az ha
zug" - hangoztattja a szentírás. A
szerétet gyakorlása pedig míndig fel
tételez aktív és passzív szereplőt. Aki
gyakorolja és akin gyakorolja. Mind a
kettőnek egyformán fontos, hogy lel
kében mélvségesen alázatos legyen.
Valamennyien tudjuk, hogy az öreg
és magával tehetetlen ember ápolása
mennyi megalázkodással jár az ápoló
és az ápolt részéről egyaránt. Mind
kettőnek mekkora türelemre van szük
sége. De higyje el, a levélíró, hogy a
passzív fél érdeme nem kisebb, mint
az aktivé. Talán még nagyobb, hiszen
a közmondás szerint is, könnyebb ad
ni, mint kapni.

Van ennek a kérdésnek más oldala
is: az engesztelés. A beteg ember nem
csak azért az anyaszentegyház kincse,
mert alkalmas tárgya az irgalmasság
testi cselekedeteinek, hanem még
azért is, mert erőközpont Krisztus
mísztíkus testében. Éppen tehetetlen
ségénél fogva a legjelentősebb lehet,
ha tehetetlenségét és értéktelenségé
nek tudatát hozzákapcsolja a Keresz
ten Függő teljes megbénítottaágához.
,,Mikor az Ember Fiát felemelik",
mindenkit magához vonz. Nem mer
ném ezt a mondatot leírni, ha nem
lenne előttem Szent Pál szava: "örö
mest kiegészítem testemben", ami az
Úr szenvedéséből hiányzik. Nagyon
jól tudjuk, hogy Jézus kereszthalála
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végtelen értékű, ehhez ember nem te
het hozzá semmit és nincs is szükség
arra, hogy tegyen valamit. Mégis Isten
végtelen jósága és emberbecsülése ele
ve valami helyet nekünk is biztosított
a végtelen értékű áldozatban. Ha nem
vállaljuk - mert talán sokan nem
vállalják, hogy tagjaikban hordják
Krisztus áldozatát -, ez nem von le
semmit ama végtelen értékű áldozat
kegyelméből, de ha vállaljuk ... jobb
kifejezés hiján legyen szabad ezt mon
danom,akkor az áldozat nem lesz na
gyobb értékű, de szebb. Nem hiába
mondja az ihletett szerző a Boldogsá
gos Szűzet a "Szép szeretet anyjának".

A levélíró "érték,telen", "terhes",
"fáradt" öreg élete nagyon könnyen
lehet a szép szeretet szolgálata, csak
akarnia kell.

Azt írja, hogy lába sohasem forrad
össze, s ezért ágyban fekvő senki. Ha
csak önmagára gondol, akkor más kö
vetkeztetést valóban nem is vonhat
le ebből. De ha a misztikus testbe ál
lítja be magát, amiben minden kegye
lem közös, akkor már nem senki, mert
szenvedésének és megaláztatásának
tudatos vállalása erőközpont. Erőt ad
talán egy mísszíonáriusnak, hogy vég
hetetlen fáradságos útjain legyen ere
je keresni a lelkeket. Észak-Vietnam
katolikus papjainak kis küldöttsége
[ánt nálunk az elmúlt években, nem
tudom pontosan, míkor, Kevesen van
nak, életük merő áldozat, akkora a
paphiány. Ok azok, akik kitartottak
népük mellett. Ma is járják a dzsun
gelt és a mocsaras vadvizeket, hogy el
tudják látni híveiket. Lábának gyó
gyíthatatlan betegségét míért ne aján
laná fel egy ilyen papért? Nem len
ne-,e ez "szép szeretet"? Hívő ember
nek hinnie kell, hogy imádsága és ál
dozata feltétlen eredményes, nincs ima
meghallgatás nélkül.

Ki kell lépnünk az individualizmus
bál ! Nem a megértés hiánya miatt
mondom ezt. Huszonöt év alatt annyi
beteg ágya mellett ültem már, hogy
tudom, mennyíre kísértő a folyton fek
vőnek a világot a maga szemszögéből

mérnie. Megértem, hogy természetes
síkon nem is lehet másként, de a ter
mészetfeletti mérték más. S ez a más
feloldást és megoldást jelent. Kapcso
lódás a nagy egészbe: a szentek ~ö

zösségébe,
A levélírának csak azt mondhatom:

ne foglalkozzék többé azzal a gondo
lattal, hogy eldobja az életét, mert ez;



az élet nem az övé. Csak részben. A
nagy egészé is és ennek a nagy egész
nek szüksége van életére, szüksége
van szenvedésére. Élete igenis érték,
szenvedése és tehetetlensége Krisztus
Urunk keresztj éhez való kapcso\ódá
son át az üdvözítő örök érték részévé
válik.

Van a kérdésnek más része is, amire
válaszolni szerétnék. Azt írja levél
írónk, hogy "úgy tudom, még a szen
tek között is voltak öngyilkosok, mert
komoly ok kényszerítette őket", Leve
lének áttanulmányozása után az a be
nyomásom, hogy mivel az öngyílkos
ság gondolatával sokszor foglalkozik
- a maga mentségére igyekszik kü
lönleges eseteket felsorakoztatni. Fel
sorolt esetel azonban nem öngyilkos
ságok a szó igazi értelmében. A süly
lyedő hajó kapitánya például nem ön
gyilkos, amikor nem száll mentőesó

nakba, amíg mindenkit meg nem men
tettek, mert nem a saját halálát akar
ja, hanem kötelességét teljesíti, akár
halála árán is. Nem volt öngyilkos
Dugovics Titusz, nem volt öngyilkos
Sámson, amikor tudta, hogy bíztos ha
lálát jelenti a szétdöntött oszlopok rá
is zúduló kőhalmaza. Nem öngyilkos
az apáca, aki Istennek ajánlott szűzes-
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sége védelmében kíugrík az emeletről.

bár tudhatja, hogy ez halálát jelenti.
Mindezek és hasonló felsorolhatatlan
esetek - felsorolhatatlanok az élet
sokszínűsége miatt - nem öngyilkos
ságok a szó tulajdonképpeni értelmé
ben, mert ezekben nem arról van szó,
hogy valaki az élet elpusztítása árán
menekül az élet keménysége és meg
aláztatásai, a felelősségrevonás elől,

hanem arról, hogy az életnél is többet
érő erkölcsi elveket szolgál, aminek
elviselendő, de nem akart mellékkő

rülménye az, hogy meg kell halnia.
Amennyiben valaki szentek "öngyil
kosságáról" hallott, ezek mind ebbe a
kategóriába tartoznak.

Nyugodjon meg tehát a levélíró és
mindenki más, akinek a fejében meg
fordult hasonló gondolat. Minden élet
érték, nemcsak az örökkévalóságban,
de itt a földön is, valamennyiünk szá
mára, a kegyelmi közösség összefüggé
se alapján. Nincs áldozat, aminek va
Iahol gyümölcse ne lenne. Nem lénye
ges, hogy nem látjuk, fontos, hogy
tudjuk és higgyük, hogy szenvedése
ink "kiegészítik Krisztus szenvedését",
ha tudatosan felajánljuk és vállaljuk
őket.

Eglis István

UTÖHANG ÖT ELOt\DASHOZ. 'I'öbb éve folyik már az a gyakorlat, hogy
a Hazafias Népfront Békebizottságának Katolikus Bizottsága minden második
hónapban tájékoztató előadást rendez megvénként a katolikus papság számára.
Kezdetben ezek az előadások látszat szerint csak azt szolgálták, hogy népünk.
hazánk és a szocíalísta rendszer aktuális kérdéseiről, problémáiról vagy cél
kitűzéseiről világosítsák fel a hallgatóságot. így is nagyon hasznosnak bizonyul
tak, de újabban és különösen a mcstaní rnunkaévben már logikai összefüggés
is alakult köztük: az előadások szinte egymásból folytak és kiegészítették
egymást. -

A témák ezúttal is olyanok voltak, amelyeket nagy általánosságban nunden
rendszeres újságolvasó ismer és róla maga is véleményt forrnál. Ezekben az
előadásokban azonban a legjobb szakértők által nyertek kifejtést, úgyhogy a
hallgatók messze túlhaladtak azon a színten, amelyet az ismeretszerzés meg
szokott rnódjaí biztosíthattak volna nekik. Megnyilvánult ezzel az az értékelés
és megbecsülés is, amellyel az előadók papi hallgatóikra tekintettek. Ennek
köszönhető, hogy sok minden, amit elmondtak, valóban lekötötte a hallgatók
figyelmét, gondolatokat és érzelmeket váltottak ki bennük, s utána kérdéseik
kel most már maguk is hozzájárultak ahhoz, hogy úgyszólván szellemi munka
közösség bontakozzék ki.

A tíz hónap öt előadása a nemzetközi helyzetről és a berlini kérdésről, a
második ötéves tervről, a szocialista országok gazdasági együttrnűködéséről, a
békés koegzísztencía, a leszerelés és az atomfegyverek eltiltásának problémáiról
szólt. Csupa olyan kérdés tehát, amelyekkel nem foglalkozni, róluk tudomást
nem venni, bennük állást nem foglalni és irányukban magatartást ki nem ala-




