
Kecskés Pál

A KERESZTÉNY EMBERESZMÉNY
MARADANDÓ ÉS VÁLTOZÓ VONÁSAI

A vallás az ember Istenhez való viszonyának elismerése. Midőn eb
ben a viszonyban a vallásos tudat a világ felett álló, transzcendens, abszo
lút valóságra irányul, az emberi létre is abszolút értékű eszmény birtoká
ba jut. Az Istenség a vallásos ember számára nemcsak önmagában álló
tökéletessége miatt imádat és hódolat tárgya, de egyszersmind azoknak
az abszolút értékű normáknak, követelményeknek a hirdetője is. amelyek
az ember bűntől, erkölcsi rossztól való szabadulását, az üdvözülést. lénye
tökéletességbe bontakozását, halhatatlan lelke fennmaradását igérik. A
nagy történeti vallások tanaikat a történelem bizonyos pontján kapott,
vagy egy bizonyos határrallezáródó isteni közlésből eredeztetik mely
örökkévalóságra mutató tartalmával felette áll az idők változásának.

Ez elvi álláspont mellett, a vallástörténet a vallások életét is a tör
téneti fejlődés tükrében szemlélteti. Abszolút igényű tartalma mellett a
vallás, kűlönösen az erkölcsi élet alakítására hivatott szerepében, szembe
kerül a fejlődésben levő élet problémáival, ami pozitív, vagy negatív
jellegű állásfoglalást kíván. Ennek során a vallási eszmetartalom is rése
letesebb kifejtésre, a gyakorlatra néző alkalmazásra kerül, aminek kö
vetkeztében az egyes korok vallási arculata is változatos képet mutat. A
változás méreteinek a vallás abszolút, lényegi tartalma szab határt. Ha
bára profán, világi élettel fennálló állandó kapcsolata mellett nem hatá
rolhatja el magát mindig teljes határozottsággal, sót az elvilágiasodás
veszedelme is fenyegeti, főkép a fenntartására hivatott tekintélyi szerve
zet révén, a korok változása közben is igyekszik lényegi tartaimát meg
őrizni. Történeti fejlődésében így a vallás nyújtotta embereszmény is,
amelynek elvitathatatlan a kulturális életre gyakorolt hatása. a lényegé
vel adott maradandó és a történeti adottságokból értheté) változó voná
sokat foglal magában.

Evangéliumi tanítás

A keresztényembereszményt maradandóan megadja számunkra a ki
nyilatkoztatás. A Teremtés Könyvének bizonysága szer-int Isten az embert
a maga képére és hasonlatosságára teremtette (Gen. 1, 26). Minthogy Is
ten szellemi lény, a hasonlóság közvetlenül az -ernber Istentől teremtett
szellemi lelkére vonatkozik. De mivel az emberben a lélek a testtel lé
nyegi egységre van rendelve, a test és lélek egységében, teljes ernber
voltában kell az embernek az istenhasonlóságot kifejezésre juttatnia. On
tudata az ember személyi méltóságának s felelősségének az alapja. Fele
lőssége lsten előtt nemcsak embervolta minden képességének kiegyensú
lyozott kibontakoztatásában, hanem egyszersmind a természeti környeze
tét képezi) világal.akításában is áll. Az istenhasonlósággal kapcsolatban
s annak következményeképp emeli ki az Írás az ember rendeltetéseként a :
teremtett világ feletti uralkodást, azt, hogy Isten megbízottjaként alakít
sa a természetet. Minthogy ez csak erő kifejtésével történhetik, a rnunka
parancsa egyidős az ember teremtésével. S éppenúgy Isten eredeti terem
tőakarata az ornber nemek szer-inti különbsége és társas együtt~lásre

rendeltetése.
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Az Írás tanusága szerint eredetileg az első ember közvetlenül érint
kezett Istennel, vele meghitt viszonyban volt. lsten a maga szerető kö
zelségébe emelte az isteni természetet közlö kegyelmével s az azzal járó
természetkívüliadományaíval, amelyek a test és lélek tökéletes összhang
ját, a természet feletti uralom tökéletességét,az emberi együttélés za
vartalan békességét biztosították. Az eredeti épség állapotát az ember
bűne rontotta meg. Következménye lett a testi vágyak ellenkezése a lé
lekkel, a munkával járó fáradság, a test szenvedékenysége és halála. az
emberek közötti békés együttélés megbomlása.

Krisztusban lép elérik tökéletes megvalósulásában az ember Isten
hez hasonlósága, ki "a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény
elsőszülöttje" (Kol. 1, 15). Megváltói hivatásában az ember bűn okozta
megalázottságát hordozza emberi természetében kereszthaláláig (Filipp.
2, 8); dicsőséges feltámadásában tünteti elő az emberi természetet örök
isteni elgondolásában. Istenségének bizonyítékai mellett Krísztus beil
leszkedíkaz emberi élet rendjébe, istensége mellett mint valóságos em
ber él az emberek között, osztozva életsorsukban, együttérezve az embe
rek tiszta örömével, résztvevő szívet tanúsítva fájdalmukkal. Amiben el
tér az átlagembertől, s amiben az ember Istenhez rendelt voltát félre
érthetetlenül kifejezésre juttatj/a, az az "Isten országa" gondolata. Eluta
sítva ennek az eszmének evíiágt-polítíkaí értelmét, lényegében az Isten
nel egyesült lélek Isten aikaratát szolgáló életét érti ezen, azét az életét
amely Isten teremtő és üdvözítő tervét munkálja. A természetes erkölcsi
törvény és az ószövetségi törvény tiszteletbentartásával, alkalmilag adott
erkölcsi tanításaiban Jézus arra a lelkületre akar nevelni, amely készsé
gessé tesz a főparancsolat s voltaképpen egyetlen parancsolat teljesíté
sére, Isten és a felebarát szeretetére.

Tételekbe foglalt erkölcsi rendszer helyett Krisztus önmaga követé
sére. szólít Iel bennünket. A követés értelme a vele való életközösség,
mellyel megvalósul az Isten országa. ,.Én vagvok a szőlőtő, ti él szölövesz
szők, Aki bennem marad és én őbenne, az bö termést hoz. Hiszr-n nélkü
lem semmitsem tehettek" (Jn. 15, 5). Az utolsó vacsorán a mermyei Atyá
hoz könyörög azokért is, akik apostolai szavára hinni fognak benne. "Le
gyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám. bennem vagy és én teben
ned, úgy legyenek ők is mrbennünk, és elhiggye <l világ, hogy te küldtél
engem" (Jn. 17, 21).

Az Istennel való egyesülés, amiben Krisztus az élet értelmét adja,
nem az ember természetes képességeiből történik. Ugyanő világos tuda
tunkra hozza bűntől sérült természetünk elégtelenségét erre a hivatásra.
Ez csak Isten hozzánk Ieereszkedő jóságából, kegyelmével történhet, mely
nem szüntetí meg az ember természetes képességeit, hanem azokat fel
szabadítja a bűn gátló hatásától, Isten szándéka szerinti tevékenységre s
Isten színe előtt örök értékű tettre képesíti. Bár Isten tetszése szerint
juttathatja kegyelmét az embereknek, Krisztus a kegyelem közvetítésére
szentségeket alapított s kiszolgáltatásukat az egyházra bízta. Az utolsó va
csorán mondott beszédének értelmét továbbszőve, Szerit Pál szerint az
egyháza láthatatlanul jelenlevő Krísztus titokzatos teste a fej és a tagok
elválaszthatatlan, szerves egységében. A hívő ember számára így az egy
házban továbbélő Ktisztus tanításának követése s kegyelmének felhasz
nálása, életbe való átvitele jelzi a keresztényembereszmény megvalósí
tásána!k útját, amint azt az egyház történetének legvonzóbb egyéniségei
és legtermékenyebb korszakai tanúsítják.
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;\ történelem sodrában

Krisztus és az apostolok tanításával lezárul a kinyilatkoztatás s ben
ne az ernbereszmény is megkapja maradandó tartalmát. Ez azonban nem
jelenti az eszménynek az élettől elkülönített megmerevítését, Ellenkező

leg, a kinyilatkoztatás az ember segítségére van történeti tudata fejlesz
tésében. Tudatára hozza, hogy az ernber teremtésével kezdetét veszí a
történelem menete, nem a vak véletlen irányítja azt, hanem a gondviselő

Isten világterve. Benne megkapja érvényesülési lehetőséget az emberi
szabadság anélkül, hogy meghíúsíthatná Isten szuverén akaratát, amely a
rosszból is ki tudja formálni a maga céljának megfelelő jót. Az első em
ber bűnével szembehelyezkedik Istennel. S Isten a büntetés kirovásával
együtt megigéri a bűntől szabadító Megváltét. Az ő eljövetelére való elő

készület az ószövetség, annak során Isten ismételten közvetlenül beavat
kozik a történelem menetébe. Az "idők teljén" pedig megjelenik Isten
Krisztus személyében, aki keresztáldozatával "új szövetséget" köt az em
beriséggel. A szövetség értelme az Isten országába fogadtatás, ami ke
gyelmi hatását mind az egyes ember lefkében, mind a népek közötti ter
jeszkedése során a növekedés, fejlődés történeti bontakozásában fejti ki .
(Mt. 13, 1-43; Mk. 4, 31-34; Lk. 13, 18-21). Krisztus nem rejti el az
ember előtt a küzdelmet sem, amelyet a kegyelemhez hű élet alakítása
hoz saját rosszrahajló természetével s az Isten törvényével szembehelyez
kedők ellenkezésével szemben folytatnia kell. De megígéri, hogy a küz
dőkkel lesz s biztosítja oket Isten akaratának végső érvényesüléséről.

Krisztus eljövetele, működése, keresztáldozata nagy forduló az üdvős

ség történetében. Tanítása erkölcsi 'tekintetben az ószövetségi er!kölcsi
törvény tökéletesítését, "beteljesítését" jelenti (Mt. 5, 17). Míg amaz a
külső cselekedetre helyezte a fősúlyt, Jézus az erkölcsi kritériumot ki
terjeszti a belső, gondolati mozzanatra, a szándékra; egy. magasabb és
egyetemesebb jellegű erkölcsiségre hivatott emberiségl'észére újabb pa
rancsokkal és tanácsokkal egészíti ki azt; uralkodó szerepet juttat a sze
rétet parancsának s .a cselekedet indítékat és értékét az örök élet táv
latába helyezi. Az embereszmény alakulása szempontjából legdöntőbb

azonban a saját példája, amely Ielejthetetlenül belevésődik a történelem
be s annak fejlődését meghatározza. A keresztény erkölcsi eszme hódító
c-rejének titkát Szent János lebbenti fel. "Ami kezdettől fogva volt, amit
hallottunk, amit saját szemünkkel láttunk, amit szemleltünk és kezünk
tapintott: az élet Igéjét hirdetjük nektek. Az élet megjelent. Mi láttuk,
tanuságot teszünk róla és hirdetjük nektek az örök életet, mely az Atyá
nál volt, és megjelent nekünk. Azt hirdetjük tehát nelktek, amit láttunk
és hallottunk, hogy ti is !közösségbe legyetek velünk. A mi közösségünk
ugyanis közösség az Atyával és a Fiúval, Jézus Krisztussal" (1 Jn. 1-3).

Az evangéliumi erköles tartalmi gazdagsága kimeríthetetlen. Gyön
gédség és erő, bensőség és tettreindítás, természetszeretet és természet
feletti hivatástudat, szernélyi tökéletesség és közösségszolgálat, az ember
c-világi és örökkévalóságra rendelt feladatai bámulatos egységbe forrnak
oenne egybe. Nem csoda, ha a véges ember képességei nehezen tudják az
f'gészet átfogni s az életalakításban valamennyi részt egymással arányos
egyellsúlyba hozni. A kereszténység terjedésével, a tőle eltérőeszmevilág

gal szemben szükségessé vált fogalmi meghatározáshoz az egyházatyák,
majd ct későbbi korok teológusai felhasználják a csiszolt fogalmi kész
lettel rendelkező hellén filozófia műszavait, amelyek keresztényi haszná
latban eredeti ~rtelmet kapnak, bár nem zárják ki némelykor a keresz-
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tény tartalom elhomályosít.ását. sőt meghamisítását sem. Az egyház ál
landó feladata marad a tan tartalmi épségének fenntartása a tévedések
kel szemben. Párhuzamban halad ezzel az evangéliumi tanításnak a kor
szellemétől, problémáitól megkivánt szabatos kifejtése. a dogmák ~·s er
kölcsi elvek tételbefoglalása. részletezese. életre alkalmazása. Az l'gyre
bővülő teológiai anyag nagyszabású szintézise valósul meg a közepkor
vége felé Szent Tamás Summájában. Benne az ember tökéletessége cl ké
pességei természetfeletti céljanak megfelelő kibontakoztatásában kap jd
lemzést. S hogy az emberi teljességhez Szent Tamás az ernber testi-érzéki
életét is tekintetbe veszi, jellegzetesen kifejezésre jut a testi szervezettel
szoros kapcsolatban álló érzelmek (passiones) terjedelmes kifejtésében,
mely határozottan szembehelyezkedik azok sztoikus leéntékelésével.

A keresztényerkölcstannak az egyházatyák korától kezdve követett
eszménye a bensőséges lelkülettel arányos cselekvésnek, a kontempláeié
és akció egységének biztosítása. Az eszmény gyakorlati megvalósitását
látjuk egyes kimagasló szentek életében, Clairvauxi Szerit Bernát, Szienai
Szerit Katalin, Avilai és Lisieuxi Szent Teréz misztikus egycniségenetc
jelentős külső tevékenységben is nyilvánuló müködésében. Gyakoribb eset,
hogya tökéletességre törekvő keresztény ember egyéni hajlamai szerint
és környezetének hatására. az evangéliumi eszmény valamelyik részlete
nek mintájára igyekezik életét alakítani. Ezzel az aszkéta, a misztikus. ar;

aktív-karitativ vallási tipus különbségei alakulnak ki, az irányítóul vett
eszmény különbözősége szerint. Az aszkéta elsősorban a test ellenkezését
igyekszik legyőzni a lélek magasratörő igényei biztosítására. A misztikus
már a földi életben, attól lehetőleg elszakadva, Istennel a legbensőbb

egyesülésre törekedik. A karitativ tipus az ernbertársaihoz. Iolebarátaihoe
tartozás erős átérzésével az ő javukért végzett tevékenységben, a szeretet
gyakorlásában látja a tökéletességet. Ezek a különbségek megállapitha
tók az idő során alakult szerzetek célkitűzésének. szabályainak a különh
ségében is. ami riem zárja ki, újabb követelmények jelentkezesévei. ,~

eredeti szabályok módosítását, a tevékenységi k őr kiterjesztését.
A tökéletességi eszmény valamelyik követelményének erősebb érvé

nyesítése a többit sem hanyagolhatja teljességgel el. Krisztus rnindea
erény mintaképe, a komoly tökéletességre rörekvés igyekeziik az ő teljes
ségét követni. Ennek elhanyagolásával olyan egyoldalúságok és elierdü
lések állnak elő, amelyek már veszélyeztetik a keresztény morál teljes-

I ségét s az egyházat fegyelmi intézkedesre kényszerítik. Elítélte az egy
ház az aszkézis embertelen (például testi megcsonkítással járó) formáit. a
Krísztus személyéj; háttérbe szorító ujplatonikus misztika törekvéseit. a
bensőséges lelki életet elhanyagoló, külső tevékenységben elmerülő ame
rikanizmust és modernizrnust, de éppenúgy az akaratot megbénító, mia
dent a kegyelemre bízó kvíetízmust is.

Krisztustól kapott misszióját az egyház az emberek lelki világához s
az idők k'övetelményeihez igazodva igyekezett teljesíteni. Történetének
első századaiban a nemcsak államfenntartó erejében, de erkölcseiben is
bomlott római birodalom népei, majd az örökükbe lépő barbár népek
durva, kegyetlen szokásai megszelídítésére. az erőszak, érzékiség, kapzsi
ság megfékezésére elsősorban az önlegyőzést, önmegtagadást követelő

erények hirdetését látta szükségesnek. Tiszta családi élet s a földművelő

társadalom életképességének a biztosítása a tömegekre ható népi erkölcs
fákövetelménye ebben a korszakban. Majd a testületi szelidaritás tudata,
munka és becsület szeros kapcsolata alakul ki a városokban kifejlödő

iparos társadalomban. A reneszánsz korában a gazdasági (-let Iellendüsé-
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6('. él szuvererritás tudatában fejlődő állami élet fi a nemzetközi érintke
:lJéf; vet Iel ujabb kérdéseiket. A világi élet fejlődésével, korábban főképp

a ezerzetesi eszményr-e utaló tökéletességi eszmény mellett, a világi ember
lelki igényeit veszi figyelembe Szalézi Szerit Ferenc, Depaul Szent Vince
klkivezeté.se és iskolája.

A közepkorban 'az egyház a lelki életen túl, a világi élet' irányítása
*-a is rnelyen belefolyt. ami nem volt mindig valláserkölcsi hivatása elő

.yére. Az újkor őnállóságra törö szelleme nemcsak a világi ügyek inté
zését bírálja, de kritika tárgyává teszi az egyház hirdette erkölcsi-tökéle
tf'c"5égi eszmény értélkét is. A protestantizmus a szerzetesi-papi tökéletes
floÉ'gi eszménnyel és a szentségeknek tulajdonított hatással szembehelyezi
az egyéni élmény és meggyőződés jelentőséget. A humanizmus és a ké
sóbbi naturalista irányok tagadásba veszik az ember természetfeletti ren
deltetés€t. Az erkölcsi kérdések körül folyó vita, az ellentétek kiélező

dL'tie meílet.t, termekenyitö hatással is jár. A természetes morál hívei vi
lágnézetükhöz alakítva átveszik az emberi személy méltóságának, az em
Deli jogoknak. a munka megbecsülésének, az emberszeretetnek a keresz
ténység által kialakított. eszméit, viszont a keresztény morál hirdetői

Iokozottabban figyelnek fel az erkölcs természetes alapjaira s a szocíálís
és politikai reformok szűkségességének tényére. A vitatott kérdések iga
zolásám és az det egyre változatosabb problémáinak megoldására töre
kedve. a katolikus erkölcstani irodalom a tökéletesség kérdését jobbára
az aszketikáriak, illetve a misztikának engedve át, figye1mét elsősorban a
parancsolatokra. az ellenük elkövetett bűnökre s a gyakorlati kérdések
megold ására , a kazuisztik ára fordítja.

Természetes és természetfeletti rendeltetés

Új távlatokat nyit és új feladatok-elé állítja korunk az erkölcsi tájé
kozódást. A tudományok ujabb megállapításokkal gazdagítják az erkölcsi
{fet alanyára. az emberre vonatkozó ismereteinket s változás áll be az
ék-tviszonyokban. Az antropológia, a biológia, a pszichológia az emberi
Jét testi feltételeinek jelentőségére, test és lélek benső kapcsolartára és
kölcsönhatására, az örökletes tulajdonságok, a tudatalatti lelki mozzanatok
jelentőségére mutat rá. A szociológia az egyént a társadalomhoz fűző szo
ros kapcsolatokat világítja meg, a szociálpolitaka nyilvánvalóvá teszi az
intézményes társadalmi rendezés és gondoskodás nélkülözhetetlen voltát.
A politikai tudományok az állampolgári tudat önrendelkezési igényét jut
tatják kifejezésre. A technika az anyagi létfeltételek nem sejtett fejlődé

sét eredményezi, a munkavíszonyok változásán keresztül az emberek élet
körülményeiben is változást idéz elő s tudatossá teszi az emberi összetar
tozás planetáris méreteit. Mindezt nem hagyhatja figyelmen kivül az er
kölestani vizsgálódás sem, melynek érdeklődése a valóságos életben élő

emberre irányul, akinek valláserkölcsi magatartásánál számon kell tar-'
tanía, hogy másvilágnézetű emberekkel él együtt s a világban élve kell
hiDéröl és erkölcsi élete értékéről bizonyságot tennie' (Mt. 5, 14-16).

Érthetően sokat foglalkoztatja napjaink teológusait a természet és a
termeszetfeletti. k egyelmi rend viszonyának a kérdése. Ezek a vizsgáló
dások óvnak a kegyelmi életnek a természetes emberi létmivolttól füg
getlenített szemleletétől. Rámutatnak arra, hogya kegyelem nem lebeg
az ember természete felett fi általában nem hoz abban csodának rninő

sithető változást létre. hanem hatása kifejtéséhez feltételezi a természe
tet, amelynek lsten éppúgy a t ererrrtője, amint a természet sérültségét

197



gyógyító s azt egy magasabb létrendbe emelő kegyelemnek. Isten szán
déka szerint a természet és a kegyelem együttműködésre van rendelve.
Igy a természet alkalmas készültsége kedvezőbb létalapot nyújthat a ke
gyelmi hatás számára, amelyet az ember nem mechanikusan fogad !:Y',
mert a kegyelem az akarati közreműködést tételezi fel. Ebből követke
zően, a természeti feltételek változását a természetfeletti rendeltetés irá
nyában tájékozódó erkölcsi tudatnak is figyelembe kell vennie, hogy a
kegyelemnek a természeten keresztül nyilvánuló hatását ne akadályozza,
hanem elősegítse. Ezért például az aszkézds némely, korábban alkalmazott
módja, a mai életfeltételek mcllent célszerűtlennek, sőt esztelennek bizo
nyulhat. Ami természetesen nem jelenti azt, hogy ma már nem szükségos
az önmegtagadás gyakorlása, de annak módját. éppen célja érdekében, a
tényleges életviszonyokhoz kell alkalmazni. Az egyház a bőjti fegyelem
enyhítésével s ugyanakkor az önmegtagadás egyéb időszerű módjainak
ajánlásával, példáját adja a változott viszonyokhoz való alkalmaz
kodásnak.

A természetes létfeltételek méltánylása nem történhet az ember ter
mészetfeletti rendeltetése tudatának feladásával, vagy elhomályosításával.
Ennek a veszélynek elkerülésére karunk teológiája és hitélete, annak
tudatában, hogy habár a kereszténység az időben éL de célja idő

feletti, visszanyúl a keresztény élet eredeti gyökereihez, visszamegy
a forrásokig, hogy azokból merítsen életújító erőt s leválassza azt a tár
sadalrní, gazdasági, politikai rétegződést, ami a történet folyamán a lé
nyegre rakódott és sokszor annak kárára érvényesült. Ma a modern kö
vetelményeknek megfelelő tudományos művelésén túl. .a szentírás olva
sása a világi hívek körében is terjed. Az egyházatyák élénk tanulmányo
zása a keresztény hagyomány értékeit tünteti elő. A Iíturgikus mozgalom
a világi hívek aktív részvételére törekszik a közös istentiszteleten. Eszro
vehető változáson megy át az egyház fogalma is. Míg korábban a tekin
télyi vonások domborodtak ki élesebben. ami a vezetésre hivatott pap
ság és a világi hívek közötti különbséget emelte ki, a hierarchia Krisz
tustólalapított elvének fenntartása mellett, az egyház lényege ma Szerit
Pál tanítása szellemében, mint Krisztus titokzatos teste tudatosul, amely
- a tagok megosztott hivatása mellett - egybetartozó közösségi egészet
képez. Ez a tudata világi hívek szerepét és felelősségét is fokozottan
emeli ki. Az egyház jelenléte a világban elsősorban a világban élő tagjai
magatartásában mutatkozik meg.

Azokkal a régebbi erkölcstani munkákkal szemben, amelyek az er
kölcsi életet a kötelességek alapján vizsgálták. oly jeles moralísták, rnint
Fritz TiLlmann, Bernhard Hiiring, Jacques Leclercq, ma a keresztény é1E't
kőzéppontjába annak sajátos tartalmi értékét, Krisztus követését állit
ják s Krísztus isteni-emberi természetének egységében adják meg az er
kölcsi kötelesség inditékat nyújtó embereszményt. Krisztusnak az evan
géliumokból felénk sugárzó alakjára irányítják figyelmünket s tudatossá
igyekeznek tenni. hogy az élő Krisztussal való kegyelmi életközösség a
keresztény élet lényege s a keresztény tökéletesség útja. Azzal a koráb
ban gyakori beállítással szemben, mintha a tökéletesség a világi élettől

való visszavonulást kivanná meg, kifejezésre juttatják, hogya Krísztus
követésében álló tökéletességre törekvés minden megkeresztelt emberhez
szóló felhívás,

Az ujabb szemlelet a világban élő és a világ rnegváltásún rnunkálkodó
Krisztusban láttatja meg a mai korigényeknek megfelelő embereszményt.
Hiányosnak találja a tökéletesség olyatén jellemzését, nuntha az a bűn-
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(ől való tartózkodásban és a kegyelmi állapot megőrzeseben merülne ki.
Krisztus evangéliumi alakja, az ember világba helyezettsége. s embertár
<aihoz rar-t ovása aktív közrr-működést. sürget egv iobb világ k ialakításá
hoz. A föld meghódításának. a természeti erők felhasználásának paran
csa fennáll a bűnbeesés után is. s ]1'1 nr-m felejthet jük el cl termeszet
bűntől eredő sérültségét. nem felejthetj'lk el a megváltás tényét sem s a
megváltás nyújtotta erők életbe átvitelének kötelességét se. Hn már Szent
Tamás az emberi jólét bizonyos fokát szükségesnek tartotta az erényes
élehez. még kevésbé vonhatjuk azt kétsé2be az emberi életfeltételek mai
ismerete mellett.. Krisztus az emberi törr énelem végén számorikér-i majd,
"ki-'ki rnivel járult hozzá. hogy a világ az élelemszerzés és lakás, a sza
badság és biztonság helyévé kgyen. aza? hogy abban az éhséget és haj
léktalanságot. a betegséget és szolg~'t,a"')é l":·c~i7.d.i uk" (Schmaus. Doqmatik;
lIII, 205. l.). Ha figyelmesen olvassuk Kriszt.usnak az utolsó ítéletről mon
dott szavait (JUt. 25, 34-46), aligha tarthat juk tulzúsnak ezt az értel
rnezést,

Kettős felelősség

Bi~onyos. hogy Krisztus nem adott utasítást a világi é lot rendjére
nézve s ,a világi élet köreinek önállósulásaval az e\;yház nem 19e.nyel abba
a középkori szükséghelyzethez hasonló irúnvít ó bef'olyast. A keresztény
hivő nem láthatja ugyan az élet c.':'liát 'elje,;ít\Te ',"s'lT,ún dZ evilági élet
Feladatainak a teljesítésével. de nem fe1<'jlill'ti d azl ,",c'l:1. LJ';Y az Isten
től teremtett s .ct megtestesüles által Kriszt.ussa! egvöült világ rejt! ma
gában azokat az értékeket. amelyeket a. jószánd.ek ö,-:)kért';küé'kk~ tehet,
mintahogy az örökkévalóság tudat.ug emelkedií felelóss,5'gérzés mát' a földi
élet javát is áldásosan szolgúlja os kozreműkődik ,'E I:,tt''1 országa építésén.
XXIII. János pápa 1962. évi pünkősdi sz/)Z"t·! sZ':l'i,';:: .. \'ó (gV(l:'/. ami
dőn folytatja a bizonvságtetelt Jézus Kri"z'vus mc,lletl."nl :.I~:'j' ',.·:runit
sem elvenni az ernbertol ; nem tag:1dia meg LúL' se h'Jl,íUSii Lj~:'lc)klúsát.

se teljesitett erőfeszítései érdemét. Hanem segitségére abu' lenni. hogy
visszataláljon önmagához és ismerje meg önmngát. hogy eljusson a tudás
és a meggyőződés ama teljességéhez. ami nunden korba-i cl u.iicsek törek
vése volt, még az isteni kinyilatkoztu ás kört-n kivül is ... 3:'; egyház
anyai gondossággal nyitja meg k ujait minden ernber feié s meg akarja
győzni őket arról, hogya kereszlény.<.,:,; isteni üzenetc bi;:,;1I1sagos táJé
koztatást ad az egyéni és a társadalmi dd számára,"

Nehézség nélkül képes a mai helyzetet öntuda tositó gondolkodás a
keresztény erkölcs szociális eszmetartalmát clötüntctni, .amely a korábbi
individualista korszellem hatása alatt gyakran elhalványult s a társadalmi
életben nem érvényesült jelentőségéhez mértcn. Kétségtelen. hogy az er
kölcsi élet alanya az egyén, akinek a lelkiismerete és felelősségtudata a
közerkölcsnek is döntő tényezője. De az egyén nem láthatja a k özösség
hez való viszonyát a másik emberrel való érintkezéssel kimerítve. hanem
a társadalomhoz való hozzátartozás. a közösség javáért való felelősség

irányában kell erkölcsi tudatának kitágulnia. Különösen a szerittamási
erkölcstanban oly középponti jelentőségű "közjó" (bonum commune) eS7
méjének kell a keresatény közgondolkodásban ma ismét uralkodó szerep
hez jutnia. Ennek értelmében az egyén. aki nem válhat le a társadalom
egészéről. semmiféle vonatkozásban sem tekintheti magát másoktól el
szigetelt magánszemélynek.
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Ennek él tudatnak kell áthatnia a mai társadalomban oly nagyraér
tékelt rnunk.a eszméjét. Ellentétben azzal a korábbi értékeléssel, amely,
individualista hatás alatt, a munkát elsősorban az anyagi létfenntartás
szempontjából nézte. s annak szüksége mértékében tartotta kötelezőnek,

ma ismét tisztán látjuk. hogy a munka parancsa Isten teremtő és az em
bert a világ alakítására rendelt akaratában gyökerezik. A munka alkotó
tevékenységével jut kifejezésre az örök alkotó és tevékeny Istenhez való
hasonlóság és a vele való együttműködés, fejlődnek ki az emebr képessé
gei, alakul ki egyénisége. A munkával járó fáradság az önmegtagadásnak,
az aszkézisnek is kiváló módja. De az egyéni vonatkozáson túl, a társa
dalmi munkamegosztásban a munka hivatás is, melynek odaadó, hűséges

t.eljesítésével érezheti magát az egyén a társadalom teljes jogú tagjának,
aki a köznek tett teljesítménye ellenében tarthat igényt a társadalom
javaiban való részesedésre. S hogy nemcsak a papi és szerzetesi, hanem
egyéb erkölcsileg igazolt hivatás és állapot Isten szándéka szerintí odaadó
szolgálata az életszentség útja lehet, azt az újabb pápai megnyilatkozások
ismételten kifejezésre juttatták s azok nyomán nem egy teológus a
,.szent" történetileg kialakult alakjának ujabb vonásokkal való kiegészü
lesi lehetőségére mutat rá.

Korurik társadalmában a nők nagyrészének is külső foglalkozásba tör
ténő bevonásával csak fokozottan érezzük az emberek közötti legbensőse

!JeSebb életközösségnek, a családnak az egész társadalom szempontjából
való nagy jelentőséget. Ma is vitathatatlan marad a házasságról és a csa
ládi életről magasabb szempontból vállalt, önkéntes lemondás Krisztus
és az egyház által nagyrabecsült éntéke. Ez azonban óv az olyanféle ér
tékeléstöl, rumtha a házas élet azok menedéke lenne, ak~k nem képesek
magasabb tökéletességre vállalkozni. Nem felejthet jük, hogy a családról
való lemondást Krisztus különleges hivatásnak tekintette (Mt. 19, 11~12), .
önmaga családban nőtt· fel. a házasságot a szeritség rangjára emelte és
különös kegyelmek hordozójává tette. Ezek közé tartozik elsősorban az a
természetfeletti szeretet, amely a házaséletben természetszerűen alapvető

szei-etet megszerrtelésére, megnemesítésére adatik, hogy általa férfi és nő

együttélése egymás egyéniségének kiegészítését és fejlödését szolgálva,
tökéletcsedésük javára váljék. Egymás segítésével, gyermekek vállalásá
val és nevelésével a hűség, lemondás, áldozatvállalás magasrangú eré
nyeinek bő lehetőségét nyújtja a megszentelt családi élet.

De természetesen a szeretet nem korlátozódhat a. családi körre. Mint
főparancsolatnak át kell hatnia az embertársakhoz való minden viszonyt.
Krisztus szándéka szesint kapcsolatban kell maradnia az istenszeretettel.
amely a felebaráti szer-etet forrása és mint.ája. Isten pedig bennünket ér
demünk nélkül szeret s Krisztus a bűnösök megváltásáért áldozta fel ma
gát. Így a felebaráti szer-etet sem az embertárs érdemére, még kevésbé a
tőle várható viszontszolgáltatásra néz, hanem önzetlenül kívánja és szol
gálj-a annak javát. Habár a szeretetnek az embertárs hozzánk való közel
6ége mértékeben fokai vannak, legalább is a jóindulat fokáig mindeniki
vel szemben kötelez s hősi foka marad annak a szeretete, "aki életét adja
barátaiért" (Jn. 15. 13). Kétségtelen, hogy erre nem mindenki képes e
nem mindenkinek van rá alkalma, sőt a szeretet kisebb mártékének sem
mindig könnyű eleget tenni. De éppen az ellenérzés leküzdésében mutat
kozik meg a felebaráti szer-etetnek az önszereteten felülemelkedő ereje s
az istenszeretetbe rnélvülése.

Gyakran érte a keresztény erkölcstant az a vád, hogy abban a fele
baráti szeretet eszméje az igazságosság rovására, sőt kijátszására érvé-
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Jlyesül. A keresztény álláspontot világosan Ieszögozí az II tóbbi idők is
mételt pápai kijelentései s a nyomukban keletkezett katolikus irodalom,
amely szociális vonatkozásban a szer-etet mellett kiemeli az igazságosság
követelményét is. Ha ez korábban nem történt meg kellő határozott
..ággal, annak fő oka az volt. hogy az individualista gondolkodás az igaz
ságosság fogalmát személynek-személyhez vonatkozó jogviszonyára (a
..kölcsönös igazságosságra") korlátozta s nem vette figyek-mbe, hogy amí-

.kent az egyén, annak jogigénye sem tekinthető a társadalom k őzös ja
vától különválasztva. A társadalmi összetartozás tudatának megerősödé

sere volt szükség, hogy a már Szent Tamás részéről a közjóhoz viszonyí
tott ,.egyetemes igazságosság" (iustitia generaIis) elve a .,szociális igazsá
gosság" fogalmában ismét irányító szerophez jusson. Benne kifejezésre'
jut annak a felelősségnek a követelménye, amellyel a társadalom rni.n
den egyes tagja a közjó s az annak biztosítására hivatott törvények és
intézmények rendeltetése betöltéséhez hozzájárulni tartozik. Természete
sen e tartozás teljesítésének is az a jóindulat legígéretesebb biztosítéka,
amely az emberek iránti szeretetböl, a testvériesség érzéséből fakad.

Éber figyelemmel tartja számon a keresztény lelk iismeret iazok at az
19énye<ket és követelményeket. amelyeket korunk a mai ember elé állít.
Azok méltánylásánál az evangélium és a keresztény hagyomány gazdag
A»ágából rneritve igyekezik mánden igazolt követelménynek abban az
irányban eleget tenni. hogy a hívő ember élete napjainkban is bizonyság
'étel legyen Krisztusról, az ember örök eszményéről és mintaképéről.

-
A TOJÁS KIKÖLTÉS!:

Hideg tojás
melenaetlek
EnekemmRl
Ketteqetlek: . . .

Itt nyu.gszik a le ndület
A sápadt kupolák. alatt;
Ismeretlen, mondd az arcod
Napvilágon színtelen?

Fehér tojás
F;gi csarnok
Mele nqetle]:
Enekemmel . . ,

Madár-szíl)em allya-!{Ízas
Teli fészkén lágyan ül
Űsszegyújti dobbanását
Súlyos dalba 11 jöjj fürödjél....

Tojás-uilág,
Fagyos kehely
Telj el, telj el
Éllek~emmer ...

ForróIlitják.
Kelte!J€tik
SZeTebn.esen
En-e J.iiZ.kel . . .

Étlfk-szomjan lángolole
Csupesz vágyam egyre csapdos.
Sőtét felleg száll szememre
Sebek fénye gyúl hasamra:

Tüzes tojás
Légy alattam.
Légy jölöttem
Kívül-belül . . .

Gyönge zaj se kelt alattam
Alomittas. nincs erOO ?
Semmi öble mégsem enged
Hó borítja. jég a tested?

Napkeletkor
To.jás rendül
Háta roppan
Hangja csendü!:

"újszüWtt e ház gyümölcse"
Ejjel-nappal száll a jőldre.

Arany-csibék szétömbInek
Betöltik a szárazföld"t

Fehér József A
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