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Béky Gellért
METANOEITE

(Papi lelkigyakorlat)

I.

1. A bűntudat kezd lassan kimenni a divatból. Hajlamosak vagyunk . kl
pszichologizálni' életünkből. A bűn nem egyéb tökéletlenségnél : a teremt
mény szükségszerű mellékzöngéje . Hozzátartozik az egyre fejlődő , valami vég·
leges. tökéletes felé útban lévő ember lényegéhez .

Mások szerin t a fejlődéselmélet, a lélektan . no meg az anyagelvű világ 
felfogás lassan, de biztosan kilúgozza majd a bűntudatnak és a lelkIIsmeret
Furdalásnak a szív mélyén lappangó. a tudata lattiban tengődő, hamis . talaJ·
vízként' itt is. ott is Feltörő kellemetlen maradványait.

Sokak számára a bűn és a bűntudat nem egyéb . tabu"-nál, amivel le kell
egyszer véglegesen számolnunk.

Vannak olyanok is. akik a lelkigyakorlatok . Ialrness"-e. őszi ntesége nev é
ben tiltakoznak a bűnnel való alapos foglalkozás ellen. A bűnről való elrnél-
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kadés, éppen a lelkigyakorlatok elején. nem egyszer szellemi-lelki .Erpres
sunq" , olcsó hatásvadászat. amolyan lélektani trükk. A bűntudat ügyes és
ravasz ébrentartás ával . mesterségesen táplált önmarcangolással. erkölcsi
ijesztgetésekkel akarjuk a lelkigyakorlatozót .jófeltételek" . •életreform" • •tö
kéletesség" és egyéb hasonló hangzatos jeligék alatt csúcsteljesítményre ő s z

tökélnI.
Amint látjuk. ki igy , ki úgy próbál menekülni a bűn , a bűnösség önvád

jától. Korszellem jele volna ez? Az .Entmythologisierung" következetes meg
valósítása erkölcsi vonalon ? Avagy az újkor teológlkus nagykorúságának
velejárója?

2. Akárhogy is értelmezzük a tényeket. annyi bizonyo s. hogya bún és II

bűntudat meg a metano ia az írások lényeges tánításához tartozik. Olyannyira.
hogy vannak keresztények. akik a Szentírásnak éppen erre vonatkozó tanítását
tartják a Biblia leglényegesebb részének (vö. a protestánsok meg a Római
levél) . A bűn és a bűntól való megigazulás lenne ezek szerint az Irásokat
nyitó legfontosabb kulcsfogalom .

Csakugyan . a bűn egyike azoknak az igazán kevés. egyetemes kapcsolatok
nak, amelyek az egész emberiséget tökéletesen eggyé kovácsolják . E mellett
az igazán nemzetközi sorsközösség, minden határokat lerontó bűnben való
egység mellett elhalványul minden egyéb esetleges különbség a zsidók és
nem zsidók . kapitalisták és proletárok. férfi és nő között . ..

Jelenleg mindenütt nagy a forrongás . nyugtalanság a . világon. Ennek II

nemzetközi hánykolódásnak pedig főoka (a forrongók. az elégedetlenek vádja
szerint) kétségkívül az. hogy az összes fennálló társadalmi rendszerek eleve
romlottak. rothadtak. következésképpen semmiféle . reformmal" nem lehet
ő ke t orvosoinI. Minden reformtörekvés . minden javít ási kisérl et (l egyen az
JogI. politikai vagy akár vallási törekvés) eleve téves és káros .

HogyaSzentírással példázgassunk : elnyűtt . kifeslett köntösre senki se
vet drága ruhából vágott foltot . Ezzel csupán a finom anyagot pazaroln ánk.
és a rongyot sem tennénk egy szikrával se jobbá . A kinyilatkoztatás tanítása
szerint az egész emberiség állapota annyira megviselt már. hogy semmiféle
konvencionális módszerrel nem lehet rendbe hozni. Aki javítani akarna rajta .
csak a jó bort tenné ócska . szakadozott tömlőkbe. S ez MI nemcsak a társa
dalomra . s általában az egész emberiségre. hanem minden egyes emberre is:
rám is . rád is . mindegyikünkre . . .

Ez a mindennapi tapasztalati tény az alapja minden reformtörekvésnek és
forradalomnak. Vagy mint egy japán egyetemista mondta : a jelenlegi állapoto
kat (társadalom , nevelés. egyetemek) normális úton képtelenség orvosoinI.
Itt már csak egy segítség van: áldozat és halál. Azaz: felégetni. elpusztítani
mlndent, hogy egy új világ születhessen a romokból. Mert halál nélkül ninc s
élet . . .

3. Ha csak a szavakra figyelünk, ebben az elvben tökéletesen megérti
egymást a keresztény és a forradalmár. Mindkettó jól ítéli meg a helyzetet.
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A különbség azért mégis ór iási közöttük : a forradalmár szerint csak az ellen
zék. a reakciósok. a kapita lis ták a te ljesen romlottak. javíthatatl anok. Ok a
"kilátástalan eset" . Ezeket el kell pusztítani. likvidáini kell öket. hogy új vil ág
születhessen. A humani sták megállnak félúton és egyezkednek. Ok azok. akik
Hnornabbnál-H noma bb foltokkal próbálják megjav ítani a társadalom rongyai t.
Ez ostobaság. söt árulás. Hiszen csupán a kil átástalan állapotot állandósít ja.
Forradalom. vér. áldozat. halál nélkül nincs üdvösség.

A Szentí rás telj esen egyetért ezzel az okosko dással. Azzal a különbségge l.
hogy nem tesz különbséget kapitali sta és proletá r között , Mindnyájan egy·
form án vétkeztek és egyformán az Ist entöl való üdvösség re vannak utalva
(Róm 3. 23) . Közösen kell meakulp áznunk és kiesde kelni az Ist entöl való
megigawlást.

Ez pedig a m e t a n o i a révén tör ténik . A rn e t a n o i a nem affé le járn
bor bű nbána t. holmi ruhafo ltozás: öreg . rossz tömlök töltögetése. hanem a
régi ember te ljes kif orgatása. k e r e s z t r e f e s z i t é s e (Róm 6.6) . hogy
az új ember felt ámadhasson. Ez nem megy keserves harc. szünte len forra
dalom. egyszóval halál nélkül. Am ezt a forradalmat minde nekelött önnön
szívünkben kell megvívnunk. Meg kell halnunk önnön magunknak. a bűnnek.

s nem másokat sanyargatni. megölni. Kri sztus is tudatában volt annak. hogy
halál nélkül nincs üdvösség. Csakhogy ö nem másokat áldozott fel az üd
vösség oltárán. hanem önmagát. Ez pedi g óri ási különbség . . .

Kris ztus keresztje látszólag sikertelenség . a végsö tragédia bete ljese dése
vo lt. De csak látszólag. A kereszt nem Krisztus tehetetl enségét. síkerte len
ségét igazolja . hanem inkább az emberiség csödjének a bizonysága. Meg an
nak beszédes bizonyít éka. hogy itt már közöns épes, konvencionális módszerek
mit sem segíte t tek volna. Ha a vetömag földbe nem hull. ha nem pusztul el.
bizony hiába várjuk az áldott kenyeret . . .

4. A bökkenö azonban ott van. hogy a legtöbb embernek sejte lme sincs
arról. hogy i I y e n állapo tban születet t . Meg van elége dve. ki van békülve a
maga helyzetével. Vagy ha nem. hát bele t ör ő d tk valahogy.

"Nem tud ják. mit cse lekszenek ." Krisztusnak ez a szava talán lsten leg
szomorúbb. legfájdalmasabb vádja az ember iség ellen . Nem tudják. pedig
tudniok kellene. Éppen nekik kellene tudatában lenniök ennek a rneqbocs át
hatatl an cselekedetnek.

Nem tudják. követk ezésképpen nem is érzik . hogy bűnösök . Ha pedig nem
v étkesek. akkor nincs szükség megváltásra.

Vagy csak egyszerűen közömb ös ök, Kihalt belö lük a szellemi-lelki nagy
ravágyás uto lsó szikrá ja is .

Nem tudják . . . Épp ez a különös : azok nem tudják . akik pedig tudnak
atombombát . holdrakétát gyártan i. Tudnak tudományt. művészetet. technikát
és ezer meg ezer szükséges és hasznos dolgot kigondolni . megvalósíta nI.

Itt már csak a halál . az áldozat képes kinyitni a szemeket. Nem a bűnös

ember halála. Nem. Egyedül az igaz. a szent, az istenember halála ...



Vannak. akik éppen ebben a természetellenes. fur csa állapotban látják az
eredeti bűnnek (ha nem ls rnlnden, de legalább egyik) legfőbb vonását . A
személyes bűnök csupán ennek az állapotnak volnának a kitágulása. meq
hosszabodása . jelenvalósága az emberi szívben és történelemben.

Teológiailag nézve nemcsak az üdvösség eszkatológikus. A rossz. a bűn

is az. Nemcsak az lsten országa növekszik kovászként. vagy mint a rnust ár
mag; a rossz. a bűn birodalma ls terjed . erjed . halad a végső beteljesedés.
jobban mondva a végső összeomlá s. a kárhozat felé . S mikén t az lsten országa
az én. a társadalom közremüködését kívánja , úgy a rossz. a bűn is az ember i
fe le l ő sség . az én felelősségem pillérein épül fel.

Hogy állunk ml papok a bűntudat. a rosszal szemben tanúsított álláspont
dolgában? A papi lelkigyakorlatokból semmiképpen sem hiányozhat a bűnről

és a metanoláró l komoly elmélkedés . .

II.

l . Az emberis ég hosszú évezredeken át szentü l hitte. hogy a föld egyenes.
lapos. tehát nem kerek . Az újko r kétségtelenül egyik legnagyobb felfedezése
annak felismerése, hogy a föld gömbölyű . Elég csak k ellő távolságra kimenni
a világűrbe. hogy erről meggyőződhessünk .

Igy van ez az ember esetében is . Egyenesnek látszik . igaznak tűnik mlnd
addig , míg ti sztes távolságból nem nézzük: egy hosszú élet alkonyatából. a
Biblia. az lsten látószögének örök távcsövével. Akkor vesszük észre. mennyire
nem egyenes. mennyire görbe és ferde . . .

Olyan a mi .I gaz" voltunk. mint a szennyes alsóruha, mondja lzaiás pró
féta (64,6) . Nincs még egy könyv a világon , amelynek olyan finom meg
figye l őképessége . olyan megdöbbentően . sőt botrányosan szé leskörű és pár
tat lan Információja lenne az ember i szív meg az egyén és a tár sadalom valódi
állapotáról, mint a Szentf rásnak. A Biblia szerzői nyugodl an letelepedhetné
nek akármelyik rendszer parlamentjébe: ellen zéknek.

De ugyanakkor éppen ennek a könyvnek vannak a legvakmerőbb tervel.
fényesebbnél-fényesebb meglátásai , szinte hihetetl en reményei az emberis ég
és az egyes emberek jövőjét Illetően .

Nos. mégis ez a könyv állítja az emberi ség állapotáró l. hogy csak olyan.
mint a szennyes ruha. Vagy mint a kialudt csillag fénye . amely a roppant
távolság miatt még évezredek ig világít a földön . Az emberiség is világít a
tudomány. kultúra, teljes ítmények egén talán a vi lág végéig ; még akkor ls.
ha már nem sok. vagy szinte semmi kapcsolata sincs Ist ennel. Fénylik.
ragyog: nem önmagától. nem maga e rejébő l. hanem a forr ás. az eredet. az
lsten erejébő l.

Vagy olyanok vagyunk ebben az állapotban . mint a gépkocsi motorja. Be
van kapcsolva a motor; forog. zakatol, benzint fogyaszt . de a kocs i áll egy
helyben.•Leerlauf" , mondja a német találóan: futás az üress éqben, a semmi 
ben.
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Az ember is dolgozik. lármázik . alkot. spor tol. ünnepel. mégsem halad a
kocsi. Az üdvösség vonata egy helyben vesztegel.

Teilhard de Chardin találó hasonlattal világítja meg a bún visszás állapo
tát : tiszta energiapazarlás. rnond]a, olyan . mint a nyitva hagyott v ízcsap . vagy
mint az elfelejtett gáz. amit hanyagságból . vagy akarattal nem zártak le.
Folyik. fogy a sok drága energi a; pazarlódik a tengernyi lehetőség s ráadá
sul árt . ront. szennyez. mérge z.

Az Irások nem tesznek e téren lényeges különbs éqet h i vő és hitetl en.
pap és egyszerú hívek kör ött . Mindnyájan vétkeztek. mindnyájan egy s
ugyanazon állapotban találtatnak. Nincs lényeges különbség köztünk : csak a
fokban . az erősségben vannak eltérések . ..

Tegye a pap is fel magának ezeket a kérdéseket. legalább a lelkigyakorlat
alatt: vajon nem vagyok-e én is ilyen régen kialudt csillag az Egyház egén?
Külsőleg vIlágítok még valahogy. de szívem halott . . . Vagy mint a berregő

motor: tele tervvel. izgalommal. aktlvlt ással. a lélek azonban rnozdulatlan ,
dermedt. merev állapotban várja a lélek áramlását . l eerlau f . . . Talán csurgó
vízcsap ; vagy ki tudja : szivárg ó gázcső : kételkedés. megalkuvás. evilágiság .
a titkos bún alig látható repedésein vesz kárba, hullik a semmibe a sok drága
kegyelem . karizma . lehetőség . . .

2. Az Irások tétovázás nélkül kimondják: nem ez vagy az a nép. nemcsak
ez vagy az az osztály. nem is csak ez vagy az az ember a b űn ö s (gondol junk
Krisztus halálára és 11 zsidóknak meg mind en egyes népnek. minden egyes
embernek titokzatos k özrern ű k öd é s érc és következésképpen fel elősségére ) .

hanem mindenekelőtt t e . é n! I:n vagyok a Júdás. a Heróde s. a Pilátus . a
farizeus . Márla Magdolna . Péter. Az inkvizitor. a rabszolgakereskedő . kapita
lista. az ate ista . az egyházüldöző . az utcalány mind bennünk lappang; bennem
és benned . mint lehetőség. mint veszély. mint rejtet t adottság. legalább ls
él szentek komolyan hitték. hogy minderre képesek volnának. ha lsten kegyel
me nem állna mellettük. S ez nemcs ak alázatosság. holm i jámbor frázi s.
hanem a valóságos .condit ion hurnalne" tel jes átélése és alázatos meg
vallása.

Krisztus keresztje semmiképpen se Krisztus csőd jének je lképe. Ó . dehogy!
Az egész emberIségé. Elsősorban a (korabeli) zsidóké. aztán a . görögöké".
azaz az enyém csakúgy. mint a tiéd .

Krisztus nem csak a zsidókért halt meg. Mindenkiért . mindnyájunkért :
. pro nobis et pro nostra salute" . mint azt a nice ai-konstantin ápolyi zsinat
több mint 1500 évvel ezelőtt ünnepélyesen kimondta.

3. Fontos azonban. hogy különbséget tegyünk a b űn és a b ű n ös között .
Hiszen a velük szemben tanúsított álláspontunk ennek megfelelően fog kia
lakulni.

A keresztény lsten szemével nézi a t ényeket. a bún tényét is. Isten előtt

a bún csak. b ú n. azaz: önártás. leválás a nagy. szent , pozitíverőkról.

.Exorbltat lo" (par-ektropél . mondja nazianzi szent Gergely találóan: kozmi-
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kus kisiklás a harmónia . a rend. a c é l sze rű s é n . a fejlődés valós és bizto s
pályájáról. Semmiképpen se pozitív erő. Gátló . hátráltató. negatív jelenség .
S mint ilyen. szöges ellentétben áll Istennel. Aki maga az I:let. Harmóni a.
Beteljesedés. a Szeretet.

MI emberek legtöbb esetben mindőssze a bűn személyes vonatkozásaira
figyelünk. A legtöbb ember . bű nbá nata " nem annyira a bűn e líté lésé ben.
valódi megbánásában. utál atában gyökerezik. mint inkább a bűnne I járó kelle
metl en k övetkezm ényeken . a bűn rejtegetnivaló. káros hatásain alapszik.
Nem annyira a bűnt magát b ánluk. ha bánkódunk miatta , hanem annak gyá
szos következményeit siratjuk. Istenre alig gondolunk . ..

A bűnt magát aligh a vesszük tragikusan. Sőt szépít jük . kimaqyar ázzuk.
megokoljuk. A világ nem gyakran javasolja is. Kereskedik a b űnne] : árúcikket
lát benne. Kiállítási anyag: téma filmhez . regényhez .

Bezzeg a b ún össel szemben annál szigorúbb. annál kegyetlenebb tud lenni.
Türelmet len vele szemben . elítéli, kárhoztatja . Még ölni is kész. ha módja
van rá.

4. Isten a bűnt a maga meztelenségében nézi és ítéli meg. Isten ..ha
ragja" . az . Ité lot". a . kárhozat" mindmegannyi bibliai kép Istennek a bűnne I
szemben tanúsított magatartásának érzékeltetésére.

Viszont ugyanaz az lsten a bűnössel szemben nagytúrésű . szeretetet
sugárzó. Irgalmas. Míg élünk. olyan mint a nap vagy mint az eső : nem te sz
különbséget jó és rossz fiai között. Fény az lsten. mondja ismételten az
Irás. Nem O változik. mi változunk : a jók mint Fényt tapasztalják meg Ot .
é l tető. fejlesztő . világító . vígas ztaló. üdvözítő fénye sséget. A rosszaknak
e l emésztő láng. igazi túz llz 10.17·18) . Nem rnlntha kárhoztatás volna az
isteni Fény lényege . Egyedül azért, mert a rossz. a bűn lényegénél fogva
kizárólag csak ilyen rn ödon tudja a Fényt felfogni.

A kárhozat a mi teremtm ényünk. nem Istené . Kész lsten csodája. val ó
ságos kegyelem az. ha még élünk . ha lsten életünk végét bevárja. és nem
mint láng. nem rnlnt t űz . hanem mint üdvözítő. t isztító Fényesség lengi át
ezt a gonosz és parázna nemzedéket.

Olyan az lsten . mint a kedvesen illatozó virág: annak is nyi lik . aki piszko s
kézzel letöri, ellopja. sárba tiporja . Az már igazán nem a vi rág hibája. ha a
tolvaj kelében lassan elhervad . elszárad: vagy a rendörség figyeimét a 10'
pásra terel i . ..

5. A Szenti rás a bún lényegét éppen abban látja. hogy a teremtő . szeret ö,

üdvözíteni akaró Istent nem értjük; nem hiszünk üdvözítő szerétetében. sőt

ellene dolgozunk. semmibe vesszük . vagy közömbösek vagyunk vele szem
ben.

•Egyedül Te ellened vétkeztem" . mondja a zsoltáros (50.6) . Akár a jót
tesszük. akár bűnökben vagyunk. Isten gyermekeiként tesszük. amit teszünk .
Tehát Isten nek magának tartozunk tetteinkkel (Bölcs . 15.2) .
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A pap esetében még azt is hozzáhi zhetjük : a szent pap is. a hitvány pap
is csak lsten papja. Neki tartozik felelősséggel. Ezér t nincs se erény. se bún
Istenen. az istenfiúsági kapcsolaton kív ül.

6. Nem elég azonban a búnnel tusakodni, a búnt kerül ni. A keresztény s
főleg a pap. végtelenüI többre van hivatva . A világban és önmagunkban kell
megküzdenünk a gonosz hatalmaival és annak minden megnyilvánulásával.

Először is úgy . hogy állandó forradalmat hi rdetünk a bún ellen és pozit ive
építjük a jót (Róm 12.9) . Másodszor azzal. hogy sz ívb ől . ősz in tén gyakorol juk
a megbocsátás isteni parancsát. Tudni megbo csátan i a ránk bízottaknak.
mintha maga lsten bocsátana meg nekik. Megbocsátani az elle nünk v étkez ő k

nek : a rágalmazóknak. besúgóknak. az ellenünk dolqoz öknak, az üldözöknek.
Harcolunk a bún ellen akkor is . mikor penitenciát tartunk a magunk és a

világ b űnel ért . Krisztus nevében. Krisztus titokzatos tagjaiként . . .
A pap egész tevékenysége. hivatása. minden szenved ése. egész erő

feszftése arra kell irányuljon . hogy a világban és az emberi szívekben diadal 
maskodó sötétséget fényességgé : a békétlenséget b ék évé: a gyúlöletet
szeretetté : az igazságtalanságot igazságossággá: a hazuqsáqot igazsággá.
egyszóval a rosszat jóvá változtassa át.

7. Isten Krisztus által. Krisztus pedig az ó titokzatos test ének tagjai álta l
alkot nap mint nap új világot a szívekben. Altalunk . bennünk akarja újra és
újra teremteni a világot. hogy szúntelenül megválthassa a . vtl áqot".

Amint a világegyetem egyre jobban kibontakozik a káosz. az ellentmondás.
vak célszerút lenség. stagnálás. a megs emmisül és l ehetőségeinok szor ító
karjaiból és halad az evolúció fényes útján a végső beteljesedés. az igazi
megvalósulás felé : úgy a szell em. a szív világa is egyre jobb an ki kell bon
takozzék a sötétség. a ross z. a bún hatalmainak káros. rontó. a bete ljesü lést
fenyegető. akadályozó. veszél yeztető békl yóib ól. hogy üdvözü lhessen a fény.
a béke és a harmónía Istenében.

Igy lesz a pap az új világ harco sa: a fényesség . II béke . az igazságo sság .
az üdvösség Isteni tervének kivitelező munká sa. S mint ilyen nemcsak hogy
nem fölösleges a modern társadalomban. hanem egyenesen nél külözhetetlen!
Csak vegye komolyan hivatását és legyen tud atában küldetésének.

Mi nem azért vagyunk Krisztus rnunkat ársal . mi ntha már tökéletesek
volnánk és nem szorulnánk üdvösségre magunk is. Nem. Hanem azért. mive l
a Krisztus ereje dol gozik bennünk: a mindeneket igazzá t evő . rneqv áltó,
klbék ítő . kiengesztelő . újjáteremtő Krisztus kegyelme.

Es talán akkor leszünk igazán . igazak". szentek. jó papok . amikor mások
megigazulásáért. megszentelődésért. üdvösségéért áldozzuk fel erőnket . időn 

ket. sőt egész életünket . . .
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