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A CSECSEMŰKERESZTSÉG

AZ EGYHÁZ ÉLETÉBEN
Korunkban világszerte nő azoknak a megkeresztelteknek száma, akiknek ta

lán egyetlen kapcsolatuk az volt a kereszténységgel, hogy csecsemőkorukban

szüleík - akik esetleg már maguk is gyakorlati ateisták voltak - elvitték őket
megkereszteltetni. E visszás helyzet elkerülhetetlenné tette a gyermekkeresztség
[ogosságának, feltételeinek és teológiai logíkájának újra átgondolasát (7). K. Barth
1943-ban a kisgyermekek keresztségét - mivel hiányzik a hit egyéni döntése 
a keresztség elhomályosításának, nem teljes keresztségnek bélyegezte (3). A sajtó
újra és újra beszámolt arról, hogy mind a teológusok, mind a lelkipásztorkodó
papság tagjai ismételten foglalkoztak a térnával. Egy franciaországi felmérés sze
rint a katolikus szülőknek nem kis százaléka is érettebb korban kívánja meg
keresztelni gyermekét.

Érvek a csecsemőkeresztség ellen. A gyermekkeresztség jogosságát megkérdő

jelezők a teológia oldaláról elsősorban arra hivatkoznak, hogy az egyház minden
időben azt tanította, hogy a szentségek a hit szentségei. A II. vatikáni zsinat
minden szentségre vonatkozóan állítja, hogy a szentségek vétele "feltételezi a
hitet" (Liturgia 59). - De ha a keresztség a hit szentsége, akkor hogyan szol
gáltathatjuk ki önálló döntésre, hitre még képtelen csecsemőknek?

A keresztség továbbá elkötelezést jelent az egész életre. A megkereszteltnek
az egyház tanúságtevő tagjává kell lennie, ha valóban a keresztségnek megfelelő

en él. De mit mutatnak a tények? A megkereszteltek hány százaléka éli a tanú
ságtevő krisztusi életet? S vajon ez nem bizonyítja-e a gyermekkeresztség gya
korlatának helytelenségét?

Gyakran halljuk továbbá a következő érvelést: A mai világban, amelyben az
emberiség mélységesen ráébredt a személyes szabadság jelentőségére, a szülő nem
kényszeritheti gyermekét csecsemőkorban egy olyan életre, amelyet nem ő maga
választott. A választást olyan korra kell elhalasztani, amikor a fiatal már önálló
döntésre képes.

Végül sokan korunk sajátos helyzetére mutatnak rá. Azt még elfogadjuk 
rnondják, hogy azokban a vallásilag homogén korokban, amelyekben minden
gyermek egy többé-kevésbé keresztény légkörű világba, közösségbe született bele
és ebben növekedett, feltételezhető és remélhető volt az, hogy a csecsemőkorban

megkeresztelt később valóban megismeri majd a keresztény hitet és e szerint is
fog élni. De a jelen szekularizált, pluralista világban nincs automatikusan biz
tosítva a későbbi vallásos nevelés. Következőleg a keresztséggel várni kell addig,
amíg a gyermek maga tud dönteni a kereszténység mellett.

A csecsemőkeresztség jogosságának teológiai-lélektani megokolása. Kétségtelen,
hogy az előzőkben vázolt kérdések reális problémákra mutatnak rá. Kétségtelen,
hogy a keresztség ősi formája a felnőttkeresztség volt. Hogy a keresztség a hit
szentsége, a Krisztus melletti döntés szentsége, Kétségtelen, hogy senkit sem le
het kényszeríteni a keresztségre. - Mégis téves volna mindebből azt a következ
tetést levonni, hogy a gyermekkeresztség lényegileg jogtalan, vagy hibás gyakorlat.

Igaz, hogy a csecsemőkeresztség a személyes megtérésből fakadó krisztusi
életre irányul; hogy a csecsemőkeresztség is a Krisztus melletti személyes dön
tésben és az ebből fakadó életben éri el beteljesedését; hogya csecsemőkeresztség

kegyelmi életcsírát a Krisztussal személyesen egyesülő életben bontakoznak ki' és
válnak igazán élővé. Viszont az is igaz, hogy a keresztény család, a keresztény
közösség képes biztosítani azt, hogy tagjai eljussanak a Krisztus melletti sze
mélyes döntésnek, az érett hit döntésének határáig. A gyermek "hitének" és
a közösségnek e kapcsolafából következik, hogy az egyház abban az esetben
foglal állást a csecsernőkeresztség mellett, ha a hit - keresztségben megkapott
- csírajának védelme és kibontakoztatásának feltételei biztosítva látszanak
lenni (15;HÍ).
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Milyen hitről beszélhetünk, a csecsemőkeresztség esetében? A csecsemő "hite"
után kérdezve már Szetit Agoston azt válaszolta, hogy a gyermekkeresztségben a
kisgyermek hitét az egyház közösségének hite képvíselí, Ugyanezt mondja a
gyermekkeresztségre vonatkozó legújabb római eligazítás is: "A gyermekeket az
egyház hite alapján kereszteljük meg, amely a szülők, a keresztszülők és a
többi jelenlevők hitvallásában nyilvánul meg. Ök képviselik ugyanis a helyi
egyházat, mind pedig az összes szentek és a híveknek közösségét, tehát az egész
Anyaszentegyházat" (Ordo Baptismi Parvulorum - Ezentúl: OBP - 26. old.),
Mít jelent ez?

A t e o l ó g i a oldaláról azt mondhatjuk, hogy Isten az embert nem önállóan,
hanem az egyház közösségében üdvözíti. rnint Krisztus titokzatos testének egy
tagját, - mint valakit, aki ehhez a Testhez tartozik. - Az Isten népének közös
ségéhez való tartozás rnegszentelő erejét már az ószövetségi zsidóság is vallotta.
A választott népbe való beleszületes a választott nép tagjává tett: ennek jele volt
a nyolcadik napon a körülmetélés. - Szent Pál pedig arról .Ir, hogy az egyik
családtag hite megszenteli a másik családtagot: a szülők hite megszentelí a gyer~

meket: "A hitetlen férfit rnegszentelí (hivő) felesége, a hitetlen asszonyt pedig
megszentelí (hivő) férje. Kűlőriben gyermekeitek tisztátalanok volnának, pedig
szentek" (l Kor 7,14). A gyermekeket a szülők hite, a szülők egyházhoz tartozása
alapján nevezi tehát "szentnek".

A keresztény szülők gyermeke szüleihez tartozik, s így általuk az egyházhoz
is tartozik. A keresztségben a gyermek Krisztus titokzatos testének tagja lesz
- szüleí, illetve az egyház hite alapján, és hozzájuk való tartozása alapján. Meg
kapja a hit csiráját - mint ingyenes kegyelmi ajándékot, amelynek ápolásáért
és kifejlődéséért szüleinek és az egyház közösségének kell felelősséget vállalnia.
Vagyis a hit ez esetben az egyház és a szülők részéről mínt valóság, a gyermek
részéről viszont mint kegyelmi lehetőség (ajándék) van jelen. A gyermek hitének
a növekedés során az egyház és a szülők cselekvő hitére támaszkodva kell aktí.
vizálódnía.

A l é l e k t a n oldaláról nézve azt mondhatjuk, hogy a gyermek életében
elsődleges jelentőséggel bírnak a szülők, majd a legközelebbi családtagok. A sze
mélyiség a családi közösség szeretet-rnelegében alakul ki és formálódik. A gyer
mek számára ez a légkör olyan mint a levegő. (Szeretet nélkül felnőtt gyermek
szélsőséges esetben aszociális, debilis, esetleg fejlődésképtelen lesz!) - A lélek
tan elemzi e folyamat - elsődleges szocializáció - rugóít, Számunkra elég most
összefoglalóan megállapítani, hogy a gyermek egész valójában azonosul azokkal
a személyekkel, akik a számára a létet jelentő szeretetet biztosítják. Ezért szá
mára a világ egyenlő a szülők és a családtagok világával: egyéniségének alap
struktúraja a szülők, illetve a családi közösség élete által nyújtott modellnek
megfelelően alakul ki.

A gyermek vallásos világa, istenképe természetesen ugyancsak az említett
módon fejlődik ki. Ha a gyermek szülei és környezete életében - életük hét
köznapi eseményeiben magatar.ásaban - találkozik az élő és személyesen je~

lenlevő Istennel, akkor számára Isten élő valóság lesz; hiszen Isten él szülei vilá
cában, s a szülők világa a gyermek számára az egyetlen lehetséges világ. Ha a
gyermek szüleí és környezete életében találkozik az igazi. krísztusi szeretettel 
amelynek lényege az, hogy életét akarja adni embertársaiért (Jn 15,12) -, akkor
maga is képes lesz megsejteni Isten lényegét (Isten a szeretet), és képes lesz
elindulni a krisztusi szeretet útján. (A keresztény hittel való legtöbb szembe
kerülés mélyebb oka az, hogy valaki nem tudja magáévá tenni a keresztény
erkölcs "törvényeit", illetve a krisztusi életet, - amelynek gyökere és minden
erkölcsi előírása visszanyúlik a krisztusi szeretet-törvényíg.) - Természetesen
minden személynek egyénileg is dönteni kell az igazság, a szerétet mellett, a
keresztényeknek Krisztus mallett. De amíg egyes esetekben a család és a kör
nyezet - bizonyos esetekben éppen az úgynevezett "vallásos" környezet - élete
olyannyira nem tesz tanuságot Krísztus üzenetéről. hogy szinte lehetetlenné teszi
azt, hogyafelnövekedő egyén eljusson a Krisztus melletti döntésig, addig a
valóban keresztény család légköre döntő módon felkészíthet erre a döntésre. Itt
a legközvetlenebbül megvalósul Jézus ígérete: Ahol szeretik egymást úgy, ahogy
Jézus szeretett minket, ahol egyek Jézus nevében - ott majd megismerik az
emberek az Atyát és Jézust (Jn 13,35; 17,23).
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A gyermekkeresztség t ö r t é n e t i k i a 1a k u 1 á s á t vizsgálva az előzőek

kel összefüggésben még egy fontos szempontot kapunk válaszul kérdésünkre. Az
egyház első öt évszázadában ugyan a felnőttkeresztség volt általános az egyház
életében, bizonyos azonban, hogy a gyermekkeresztség is ismert volt már a III.
században - sőt esetleg korábban is -, a VI. századtól kezdve pedig egyre eltér
[edtebbé, majd néhány évszázad múlva általánossá vált. - Vajon hogyan tudta
közös nevezőre hozni a korabeli kereszténység a csecsemőkeresztséget azzal a ta
nítással, illetve meggyőződéssel, hogy a keresztség a hit szentsége?

A csecsemőkeresztség nem teoLógiai rejlexiok: aLapján született, hanem a ke
resztény családok konkrét igényéből. A keresztény családok élete elválaszthatatlanul
összefonódott a keresztény közösség életével: a család imája és hite összefonódott
a közösség imáival és hitéletével ; a család életritmusát, ünnepeit az egyházi év
ciklusainak változása és ünnepei határozták meg. Vajon nem érthető-e, ha ilyen
körűlmények között a keresztény szülőkben feltámad az igény, hogy gyerme
keik is tagjai legyenek annak a közösségnek, amely egész családi életüket meg
határozza; hogy gyermekeik - már gyermekkoruktól kezdve teljes szívvel részt
vehessenek a család és a keresztény közösség életében? Vajon nem érthető-e

így, hogya keresztény szülök vágytak arra, hogy gyermekeik is Krisztus vá
lasztott közösségének. rnísztikus testének, az egyháznak tagjai legyenek? - És
jelen korunkban nem szükségszerű-e ugyanez az igény minden igazán keresztény
családban? - Hiszen a keresztény szüLők a keresztség kegyelmeire és meghivá
sára építve, a keresztény közösségben tudják igazán a keresztény hivatásra ne
velni gyermekeiket!

Jogában áll-e a szülőknek befolyásolni gyermeke világnézetét? Az előzőekben

felvetett második kérdés - vajon joga van-e a szülőnek döntenie gyermeke
világnézete, illetve vallása felől - csak első látásra vet fel komoly problémát
témánkkal kapcsolatban. Valójában a gyermeket - amint láttuk - a szocializáció
során míndenképpen nagymértékben az a világ, illetve családi környezet alakítja,
amelybe beleszületett; és minél igazabb és következetesebb s minél személyesebb
ez a környezet, annál nagyobb valószínűséggel fog meghatározó erővel bírni a
gyermek jövő életére.

A gyermek személyes és közösségi léte nem légüres térben alakul ki, hanem
a családi légkör valamiképpen meghatározó erőterében. A gyermek a család és a kör
nyezet adott világába születik tele, ahol megfelelő viselkedési normákkal. magatartá
ii szabályokkal. előírásokkal és elvárásokkal találja szemben magát; amelyekhez
természetszerűen alkalmazkodnia kell. - Ezek igy egyrészt lehetőséget, másrészt
természetesen korlátot· is jelentenek számára. Az egyén feladata, hogy élete
során személyes kapcsolatba kerüljön adott világával, és szabadságának megfele
lően fogadja el, illetve alakítsa azt. Hasonló a helyzet a gyermekkorban megkeresz
teltek esetében. - A szülők elsődlegesen felelősek gyermekük személyes fejlő

déséért. Van-e súlyosabb és szebb feladata a szülőnek, mint igazságra nevelni
gyermekét? Megteheti-e egy szülő, hogy ne kövessen el mindent azért, hogy
az általa egyedül igaznak megismert életformát ne próbálja megismertetni gyer
mekével? - Az önálló döntés korába eljutó fiatal természetesen egyre önállöbb és
személyesebb kapcsolatba kerül majd ezzel a vallásos világgal, amely szülei vi
lágát is alkotja, és így módjában áll már rnind személyesebben döntenie e világ
mellett.

Meg kell [egyeznünk, hogy ha egy fiatal a későbbiek során elutasítja a szülei
által választott, a keresztséggel megpecsételt világnézetet, ez az elutasítás több
nyire egy lényegi félreértésen alapszik; mert nem annyira a hitre, mint a hitet
képvíselőkre - rosszul képviselőkre - vonatkozik: a hit elutasítása ezért je
lentős százalékban olyan esetekben következik be, amikor a serdülő családjában
vagy közvetlen környezetében olyan példákkal találkozik, amelyek elriasztják őt a
kereszténységtől. Többnyire nem a legfőbb Jót, nem magát a Szeretetet, az Igaz
ságot - az igaz Istent és az igaz Krisztust - utasítják el, hanem egy torz Isteri-,
Krisztus- vagy egyházképet... (Ez alól vannak ugyan kivételek, de a kivétel ke
vesebb, mint a felületes megfigyelés alapján gondolnánk í) (Vö. 2,14).

A gyermekkeresztség egy szekularizált, pluralista világban. A mondottak egy
úttal válaszoltak az imént felvetett harmadik nehézségre is, amely szerint jelen
pluralista korunkban, mikor a gyermek jövendő vallásos nevelése kevésbé lát
szik bíztosítottnak, el kell halasztani a csecsemők keresztségét. - Ha a család
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vallásos légköre biztosítva van, akkor ma is meg szabad keresztelni a csecsemőt,
hiszen a gyermek szernélyíségének legdöntőbb alakítója maga a család. Kétség
telen viszont, hogy ha a szülők nem élnek hitük szerint, ha a szülők életében nem
él Isten, Krísztus, akkor a serdülőkorba, az önálló íté'etalkotás korába kerülő
gyermek rövidesen szembekerül a külsőséges vallásgyakorlatokkal; és a folyamatot
nagymértékben gyorsítja a vallási ví' ágat kritika alá helyező társadalmi környezet.
- Viszont azt kell mondanunk, hogy a gyermek és a csa'.ád viszonyának szem
pontjából a tradicionális-homogén-vallásos kor és a szekularizált-pluralista kor
közöttí különbség csak látszólag nagy. Valójában ha a múlt zárt vallásos tár
sadalmában egy családban nem élt Isten, e család gyermekének majdnem olyan
kevés esélye volt arra, hogy - a család jóvoltából - eljusson az igazi keresz
ténységig (a Krisztussal való szerné'yes kapcsolatig), mint egy ilyen családban
ma felnövekvő gyermeknek. A különbség inkább abban van, hogy a tradicionális
-vallásos viág a mélyebben átélt kereszténység nélkül is kényszerítette tagjait
a vallásgyakorlatok betartására, míg p pluralista-szekularizált világban a tár
sadalmi kényszernek ez a formája megszűnt, s ezért ha a belső vallási meg
győződés megszűnik valakinél, azt rövidesen követi a vallásgyakorlat beszünteté
se is. (Kivételt képeznek egyes még ma is hagyományszerűnek mondható valtás
gyakorlatok, mínt amilyen sokak számára maga a templomi keresztelés, továbbá
az esküvő, a temetés vagy például az éjféli misén való részvétel.)

A gyermek hitének képviselői. A keresztségben az ember párbeszédre lép
Istennel. A keresztség isteni lehetősége csak akkor valósul meg, ha ez a párbeszéd
az életben folytatódik. Amikor az egyház a passzív csecsemőnek kiszolgáltatja
a keresztséget, feltételezi, hogy az eljut - mert elvezeti őt - arra az érettségre,
amelyben majd aktívan folytathatja e dialógust, a hit párbeszédét. - A gyermek
aktív hitének, Krísztus-kapcsolatának kialakulásában feltétlenül támogatásra szo
rul. E támogatást - amint az OBP is hangsúlyozza - a szülőktől, a kereszt
szülőktől, a keresztény közösségtől és a lelkipásztortól kell megkapnia.

A szülők. A szülőkről, mínt a gyermek hitének képviselőiről már szóltuI\k.
Itt csupán néhány további szempontot említünk.

A keresztelés új szertartása fontosabb szerepet biztosít a szülőknek, mint a
korábbi szertartás. Az új Ordo javasolja, hogy a szülők tartsák a csecsemőt a
keresztelés alatt; ők válaszolnak a csecsemőhöz intézett kérdésekre és nem a
keresztszülők; a pap után elsőnek ők jelölik meg gyermeküket a kereszt jelével;
végül külön áldásban részesülnek. - Mindezáltal kifejezésre jut az, hogy a
gyermek hitéért a szülők vállalnak felelősséget (OBP 27. old.). Érthető ezek után,
ha az új Ordo bevezetése természetszerű követelményként említi, hogya szülők

"vállalt felelősségükhöz híven a keresztség után is tartoznak: a gyermeket úgy
nevelni, hogy megismerje Istent, akinek fogadott fiává lett. Továbbá elő kell
készíteniük őt a bérmálás szentségére és a szentáldozásra" (i. h.).

A keresztszülők. A keresztszülői tiszt az első keresztény századokban alakult
ki, amikor felnőtteket kereszteltek, s a keresztszülőknek szavuk és példájuk által
döntő szerepük volt a keresztelendők hitének elmélyítésében. A gyermekkereszt
ség általánossá válásával a keresztszülői szerep nem szűnt meg, csupán némileg
módosult. A keresztelendő hitéért való felelősségvállalás, illetve a szülők ilyen
irányú támogatása változatlanul a keresztszülő legfontosabb feladatát képezi.
Ezért hangsúlyozza az egyház, hogy amint a keresztség sem valami tradicionális
ünnepség csupán, úgy a keresztszülő kiválasztását is keresztény szempontoknak
kell meghatározniok.

A keresztszülő feladata, illetve szerepe az, hogy "szükség esetén segitse a
szülőket, hogya gyermek előrehaladjon hitében, továbbá. hogy hitéről tanúságot
tegyen életével" keresztgyermeke előtt (OBP 18. old.). Ebből nyilvánvalóan kö
vetkezik az, hogy legalább az egyik keresztszülőnek rendelkeznie kell azokkal az
adottságokkal. amelyek alapján meg tud felelni lényegi feladatának. E feladat
valóságos betöltésére csak hitét élő katolikus ember képes!

A keresztszülőség jogilag is meghatározható feltételeit pontosan megadja a
keresztelés új rendjének bevezetője (OBP 18. old.) :

"Legyen érett ennek a tisztségnek betöltésére", a codex irányelvként a 14
éves alsó korhatárt jelöli meg - (766. c.);
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- "olyan legyen, aki már részesült a keresztség, a bérmálás és az Eukarisztia
szentségében" ;

- "a katolikus egyházhoz tartozzék, és jogilag ne legyen eltiltva a kereszt-
szülői tísztségtől" (pl. ne éljen egyházilag törvénytelen házasságban l).

Ha az egyik keresztszülő megfelel a követelményeknek, úgy vele együtt
- "lehet keresztszülő a keleti egyházhoz tartozó keresztény";
- "egyéb különvált egyházak tagja pedig a keresztség hivatalos bejegyzett

tanúja" (OBP 18. és 4-5. old.).
A római utasítás megjegyzi még, hogy "minden egyes gyermek számára lehet

választani külön keresztapát és keresztanyát", mint eddig is; továbbá - a meg
újult liturgia és a keresztelési szertartás szellemének megfelelően - felhívja
a figyelmet arra, hogy "a keresztszülőnek ott kell lennie a keresztelésnél, hogy
megjelenítse egyrészt a keresztelendőnek lelkileg kíbővült családját, másrészt az
Anyaszentegyház szerepét", és hogy "a szülőkkel együtt megvallja az egyház
hitét" (OBP 28. és 18. old.),

A lelkipásztor. Egy keresztény gyermekért nemcsak szülei, hanem lelkipász
tora. ...,.. elsosorban plébánosa - is felelős. Ez a felelősség és a belőle fakadó
feladatok természetszerűen együtt járnak a lelkipásztori küldetéssel. A csecsemő

keresztséggel kapcsolatban az OBP rámutat, hogy a lelkipásztornak mind a ke
resztség előtt, mind azután vannak tennivalói:

- A keresztség e;őtti teendőkről ezt írja: "A plébános törekedjék arra. hogy
a családokat akár személyesen, akár közvetve meglátogassa". E látogatások al
kalmasak arra, hogy már a gyermek születése előtt felhívja a szülők figyeimét
a keresztség jelentőségére és a keresztény nevelés felelősségére (OBP 27. old.).

- A keresztség után - az OBP szavaíval - a plébánosnak kötelessége,
hogy a szülők segítségére legyen a gyermek keresztény nevelésében (OBP 23. old.).
- A lelkipásztor nem elégedhet meg a keresztség kiszolgáltatásával; ezzel inkább
felelősséget vállalt magára. Hiszen a "dolgok teljes rendjéhez hozzátartozik,
hogy a gyermekeket majd oktassák is arra a hitre, amelyben megkeresztelték
őket. .. A keresztény nevelés uí., amely jc;>ggal megilleti a gyermekeket... arra
szolgál, hogy fokozatosan elvezesse őket Krisztusban Isten akaratának megismeré
sére, hogy végül tudatosan tegyék magukévá azt a hitet, amelyben megkeresztelked
tek" (OBP 26. old.).

Az ünnepélyes keresztelés joga a püspök után elsősorban a plébánost illeti
meg. A Magyar Katolíkus Püspöki Kar (MKPK) előírja, hogy ,.a keresztelés le
hetőség szerint a szűlők, illetve a keresztelendő lakóhelye szerint illetékes plébá
niatemplomban történjék; másutt csak az illetékes plébános hozzájárulásával 
kivéve természetesen a szükségkeresztség esetét" (OBP 4. old.). - Ez az előírás

egyes esetekben a körülmények miatt rugalmasan értelmezendő. Meg kell azonban
látnunk céljáé- és [elentőségét: ugyanis csak ilyen módon valósítható meg a
keresztség szentségének - kiszolgáltatásának - komolyan vétele; a szülők val
lási szintjéhez méretezett keresztségi beszélgetés; illetve a szüőkriek az egyház
község közösségi-szentségi életébe való bekapcsolása (vö.: OBP 29-30. old.),

A keresztény közösség. Amíg az első három évben szinte egyedülálló a család
szerepe a gyermek személyiségének alakításában, addig a 3, majd még inkább a
6-7 éves kortól kezdve egyre döntöbb hatással lesz rá az őt körülvevő közösség
példája.

Ma a társadalom bizonyos atomizálódása következtében sok gyermek semmi
féle szorosan vett közösséggel nem találkozik csa' ádján kívül, s így csupán az
óvodának, az iskolának, illetve az iskolás gyermeket körülvevő társas világnak
hatását figyelhet jük meg rajtuk. A családkutatások azonban ismételten felhívták
a figyelmet arra, hogy amennyiben a szü.ők meleg baráti kapcsolatot tartanak
fenn néhány más családdal, úgy e nagyobb közösség tagjainak példája elsődleges

jelentőségűvé válhat a növekvő gyermek személyíség-alakulásában. Mindez termé
szetesen érvényes egy egyházközségi-vallási jellegű családi közösség, baráti kör
gyermekeire is (14). - Ezért hangsúlyozza a II. vatikáni zsinat, hogy a lelki
pásztorkodás egyik fontos feladata, hogy a fiatal keresztény családok közösségét
kialakítsa (Papi szolgálat és élet 6.). Ezért vált a hitoktatással foglalkozó V. Püs
pöki Szinodus egyik kulcsszavává a közösség (a szinoduson legtöbbször elhangzott
szö ez volt) , hiszen a gyermek és felnőtt életének keresztény alakításában a ke
resztény közösségnek van a legdöntőbb szerepe. És ezért mondja az OBP, hogy
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Isten népének, a helyi közösségnek pótolhatatlan szerepe van a gyermek ke
resztségénél ; - hogy "a gyermek nem csupán a család tulajdona, hanem Krísz
tus egész egyházának kincse" (OBP 27. old.). - Nyilvánvaló, hogy itt a rendelke
o/és nem csupán a "láthatat'an egyházra" gondol, hanem a keresztényeknek egé
szen konkrétan, láthatóan megjelenő szeretetközösségére, "amely közösségnek sze
retetére és segítségére a gyermeknek joga van" (i. h.),

A Magyar Katolikus Püspöki Kar a csecsemőkeresztség feltételeiről és elha
lasztásáról. A csecsemőkeresztséget aszülőknek, Illetve az egyháznak és konkré
tan a keresztény közösségnek hite teszi [ogossá. Ebből azonban az is következik,
hogy előfordulhatnak olyan esetek, amikor a döntő feltételek hiányában a ke
resztséget el kell halasztani, - Az egyház mindig tudott a keresztség elhalasz
tásának lehetöséaérűl. Szent Tamás az egyházi hagyományra hivatkozva nem tartja
megkeresztelhetőnek a hitetlenek gyermekeit (S. Th. III. 68.10). Az egyházi tör
vénykönyv is általában elutasítja a meg nem keresztelt szülők gyermekeinek ke
resztelését, kivéve ha azok vallásos nevelése valamiképpen mégis biztosítottrak
látszanék (750. c.).

Kérdésünk dogmatikai szempontjaival most nem foglalkozhatunk. (E témához
vö.: 12.) Itt csupán a világiakat is közvétlenül érintő lelkipásztori gyakorlat te
endőit foglaljuk össze Püspöki Karunk útmutatásának értelmében. Eszerint a ke
resztség elbalasztásának több oka lehet:

A keresztség kiszolgáltatásának feltételei. A keresztség megengedett kiszolgál
tatásának feltétele, hogy legalább egyik szülő vállalja a keresztény hitvallás le
tételét és a gyermek vallásos nevelését (OBP 5. old.).

Mivel egyes esetekben nehéz eldönteni, hogy biztosítva van-e a gyermek
jövendő vallásos nevelése, az MKPK a lelkipásztorok feladatává teszi, hogy a
keresztségre jelentkezés alkalmával magyarázzák meg a szülőknek "a kereszt
ségi hitvallásnak és a gyermek keresztény nevelésére tett ígéretnek jelentőségét"

(OBP 5. o.d.), E magyarázat után. a szülőnek médjában áll eldönteni, óhajtja-e
azt, hogy gyermeke az élő egyház élő tagjává legyen, s vállalja-e azt, hogy gyer
mekét ennek megfelelőert neveli. "Annak a kisdednek megkeresztelését - foly
tatja a püspökkari rendalkezes -, akinek egyik szülője sem kész a hitvallásra
és annak vállalására. hogy őt kato'ikus keresztény módon neveli vagy nevel
tetí, egy bizonyos ideig el lehet halasztani."

Lehet a keresztség elhalasztásának más oka is. Ezzel kapcsolatban a Püspöki
Kar így utasítja a lelkipásztorokat: "Ha úgy találjuk, hogy valamelyik szülő val
lási ismeretei hiányosak, vagy nem világos előtte, hogy mit is jelent a gyermek
katollkus nevelése, hivjuk meg a szokásos keresztelési előkészítésen túlmenő ta
nításra" (i. h.). - Az egyházilag, ille-tve püspökkarllag eWírt egyszeri beszélgetés
tehát sok szülő esetében nem elegendő. Az ilyen szülők számára többszöri beszél
getést, illetve az alapvető vallási és keresztény neveésí kérdéseket tisztázó elő

adassorozatot kell tartaniok a lelkipásztoroknak (vö.9.),

A szülők szentségi életének rendezése és a gyermekkeresztség. Egyre gyak
rabban találkoznak a lelkipásztorok a gyermekkeresztség alkalmával olyan szü
lókkel, akiknél a szentségi élet alapjai hiányoznak. A velük kapcsolatos gyakor
lati magatartásról Püspöki Karunk így rendelkezett: "Ha a szülők nem élnek
egyházi házasságban, -de állapotuk rendezhető, vagy ha valamelyikük nem volt
elsőáldozó, sőt talán megkeresztelve sincs, beszéljük meg egyúttal e szentségek
fel vételét is, és kíriáljuk fel segítségünket a méltó előkészülethez!" (OBP 5. old.)
"Ilyen esetben - az előkészítés miatt - a gyermekkeresztség időpontja esetleg
eltolódhat" (vö. pl. egri körlevél 1891/1976.).

Mivel a Püspöki Kar rendelkezésének értelmében a gyermek megkeresztel
hető, ha az egyik szülő vállalja a hitvallást és a keresztény nevelést, ezért a
fenti esetben a lelkipásztori bölcsességnek, illetve részben az érdekeltekkel való
megbeszélésnek kell eldőntenle, hogy az elmaradt szentséa-k pótlásáig elhalaszt
ják-e a gyermekkeresztelést, vagy nem. Ugyanakkor természetes az is, hogy
a katoUkus hitvallást valójában csak az tudja letenni, aki rendezett szentségi
életet akar élni!

A szentségek pót1ásának alkalmával is figyelembe kell azonban venniök a
lelkipásztoroknak az egyház általános rendelkezéseit. Már a Liturgikus Konstí
túció figyelmeztett arra, hogy "a hívek megfelelő módon előkészített lélekkel
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járuljanak a szent liturgiához (a szentségekhez) ..., hogy a mennyei kegyelemmel
együttműködjenek, és így ne hiába kapják meg azt" (ll. pontj.

- A házasság rendezésével kapcsolatban például mindenképpen óvakodnia
kell a lelkipásztornak attól, hogy a házasság szentséze csuoán egy üres formaság
legyen a felek számára, amelynek csak azért "vetik alá" magukat - minden
rnélyebb egyéni meggyőződés nélkül -, hogya kívánt keresztelésben részesít
hessék gyermeküket.

- Ami a szülők elsőáldozáshoz vezetését, vagy megkeresztelését illeti, ennek
módiát részletes pozitív egyházi rendelkezés szabályozza, az 1972-ben kiadott
Ordo Initiationis Christianae Adultorum. E rendelkezés alapszabálya az, hogy
bármely "bevezető szentség" (keresztség, bérmálás, Eukarisztia) kiszolgáltatása előtt

a felnőtteknek az ősegyház katekumenátusához hasonló utat kell végigjárniok (13).
A katekumenájus - amint tudjuk - az ősegyházban kezdetben három-, ké
sőbb egyéves Időtartarnót ölelt át. Ez idő alatt a szentségekhez készülők nemcsak
a hit alapvető igazságait í-merték meg, hanem elmélyültek a gyakorlati keresz
tény életben. és bekapesolódtak a keresztény közösség életébe (vö. mCA 95, 297,
305. pontok). A keresztségre vonatkozóan Püspöki Karunk is hangsúlyozza idé
zett útmutatásában, hogy "a felnőttek keresztelésének előkészítésére az egvház
hosszabb időt szán, felújítva ezzel az ókeresztény hitjelöltség (katekumenátus)
intézményét" (OBP 8. old.).

(Hazánkban a csecsemőkeresztelés feltételeinek kérdésében természetesen a
Magyar Püspöki Kar idézett előírásai az írányadóak, Megjegyzendő azonban, hogy
más országokban olykor más feltételeket szabnak a csecsemők keresztelésének
esetében.)

A megújulásért minden keresztény felelős. Az előző gondolatsor bizonyára
megvilágította az olvasó számára a gyermekkeresztség jogosságát, feltételeit, teoló
giai logikáját. Egy kérdés azonban sokakban - az olvasottak után még éleseb
ben - felmerülhetett : Magyarországon a született gyermekek 60,5 százaléka kato
líkus egyházi keresztségben részesül (4); ez azt jelenti, hogy alig van olyan
gyermek - a magukat valaha katolikusnak vallott családok leszármazottai kö
zött - aki nem volna megkeresztelve. (Ti. 1949-ben, amikor mindössze a né
pesség 0,1 százalékát tartották felekezetnélküliként számon, a lakosság 67,8 szá
zaléka vallotta magát katolikusnak. Ha tehát feltételezzük, hogy a katolikusok
aránya 1949 óta nem csökkent - ami nyilvánvalóan aligha elfogadható Ielté
telezés volna -, akkor is a "katolikus" népesség gyermekeinek 8Y,2 százaléka
meg van keresztelve!) Viszont elsőáldozáshoz a' megkeresztelt gyermekek egyhar
mada sem jut el, s jelentős részük gyakorlatilag ateista nevelésben részesül.
Nincs-e itt szembeötlő ellentmondás a teológiai elvek és a gyakorlat között?
Hiszen az előbb épnen azt áHtottuk, hogy az egyház a szűlők hitének és vallá
sos életének tudatában, és a jövendő keresztény nevelés reményében keresztelj
meg a csecsemőt. Vajon nem nyilvánvaló, hogy a csecsemőkeresztelés feltételei
sok esetben hiányoznak? - A kérdésre csak több szempont együttes figyelembe
vételével adhatunk választ.

Láttuk, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Kar útmutatása alapján egyes ele
tekben el lehet halasztani a keresztséget. Ugyanakkor azonban a Püspöki Kar
és az egyes főpásztorok ismételten figyelmeztették a papságot arra, hogy túlzott
szígorral ne riasszák el a szentséget kérőket, hogy "a füstölgő mécsbelet ne oltsáIt
ki". A lelkipásztornak többnyire nem áll módjában megállapítania, hogy vajon
a szülők hítvallása és a keresztény nevelésre tett ígéret őszinte-e. De a Püspöki
Kar útmutatása szerint a jelen lelkipásztori helyzete azt kívánja, hogy előlegezzük

a bizalmat, tételezzük fel az őszinteséget. Ez a lelkipásztori magatartás ugyan
nagyobb teret ad annak a lehetőségnek, hogy egyes gyermekeket rninden reális
alap nélkül megkeresztelünk. de mégis igaz tanuságot tehet a Jó Pásztor fel
ernelő szeretetéről.

Van azonban a kérdésnek egy másik oldala is: nem egy keresztény fájóan
és némi kritíkával szemléli, hogy oly sok család látszólag csak üres szokásból
kereszteltett meg gyermekét. E családokért. e gyermekekért azonban minden ke
resztény felelős. Ezért először is önmagunknak kellene feltenni a kérdést: meg
tesszük-e azt, ami a mí feladatunk?! - A kereszténység megújulásának. a krisz
tusi élet elmélyülésének sosern az volt az útja, hogy kizárták a közösségből

a ,.gyengéket", hanem az, hogy azok, akik érezték a megújulás szükségét, még
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teljesebben átadják magukat a Szentlélek vezetésének. s így általuk - példájuk,
és még inkább a bennük múködő kegye'ern által - az egész közösség megindult
a megújulás útján. Az egyház megújulásával kapcsolatos gyakorlati teendőket Ke
resztes Szent János útmutatása fogalmazza meg: "Ha valahol nem találsz szere
tetet, vigyél oda te szeretetet, és majd találsz!" Ha valahol nem találod a hit,
a Szeritlélek tüzét, add át magadat jobban a Léleknek, hogy benned égnessen
jobban az Ó tüze, s akkor benned megkezdődik az egyház megújulása !

A csecsemőkeresztségre vonatkoztatva egész konkrét teendők volnának egy
ilyen értelmű krisztusí megújulásban : a csecsemőkeresztség esetében a gyermek
hítéért a szülők, a keresz.ény közösség és a lelkipásztorkodás vállal felelősséget.

Ha egyes szülők hite hiányos és nem tudja biztosítani a gyermek keresztény ne
velését, akkor meg kell kérdeznünk, hogy vajon a keresztény közösség, illetve
a lelkipásztori gondoskodás pótolja-e a hiányt, segítségére siet-e aszülőknek?!

- Megjegyzendő, hogy a lelkipásztori küldetés hordozója nem csupán a
pap-lelkipásztor, hanem az egész papi küldetéssel rendelkező keresztény közösség,
És egyes estekben éppen csak a világi keresztényeknek, a keresztény családok
nal, áll módjában törődni a hitükben kevésbé járatos családok megkeresztelt
gyermekeivel. Szavukkal, példájukkal ők tudnának erőt és támogatást adni szá
mukra. .. És csak a kereszténll közösség szeretete, példája, melege tudna igazán
vonzó hatást gyakorolni azokra, akik többnyire saját hibájukon kívül távol ke
rülnek a hittől, az egyházi közösségtől, de most a gyermek keresztelése alkal
mával mégis valóságosan feltámadt bennük a vágy az Istennel, az egyházzal
való kapcsotat után (és talán egyáltalán nem is csupán üres hagyomány hatására
kérték a szentséget l).

Ahol és amilyen mértékben tudatosul a keresztényekben, hogy ők maguk az
egyház apostoli küldetésének hordozói, s hogy oda, ahol hiányolják a Szentlélek
tüzét, nekik maguknak kell a Lélek lángját vinniük, - ott és olyan mértékben
fog a bennük működő Lélek által megújulni az egyház.
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A SZERKESZTOSl1:G KÖZLI: lCérjük kedves munkatársainkat, hogy a jövő

ben lapunknak szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal). és a szabvány
nak mezfele'ő gépeléssel (kettős sorközzel. megfelelő margóval) küldjék be. mert
ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korr-sktúra munkáját, másrészt megkímé
lik a szerkesztőséget a kéziratmásolás többlet-költségeitől. - Kéziratokat nem
őrizünk meg és nem küldünk vís.za.
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