
Weissmahr Béla

NEHANY GONDOLAT A SZERZETESI ENGEDELMESS':GGEL KAPCSOLATBAN

Az Egyház benne áll a változó világban. Ezért nem meglepő, hanem ell en
kezőleg magától értetődő , ha a szerzetesi élettel és ezen belül a szerzetesi
engedelmességgel kapcsolatban is új kérdések merülnek fe l. Mle l őtt rátér
nénk e kérdések elemzésére, néhány megjegyzést kell el őrebocs átanunk .

E I ő s z ö r ls az Úristen ezt a v ilágot változónak, fej l ődőnek teremtette.
A teológia sem állhat tehát az i dőn kív ül. Ez nem jelenti azt, hogy ami régen
érvény es volt, az ma már nem érvényes. De jel enti azt, hogy ugyanazt az
igazságot a mal kor nyelvén , a mai szituációnak megfelelően kell kifejezn i.
Eppen a Krisztus tanitásához való húség követeli meg, hogy ezt a tanít ást
állandóan újrafogalmazzuk, úgy , hogy megfeleljen a változó Időnek . Ami igaz
volt, az igaz marad , de minden kérdés a különb özó történelmi helyzetekben
más megvilágltásba kerül és igy kiegészítésre szorul. Ezért van az Egyházban
dogmafejlődés . Ez megmutatkozott az egyházi tanitás egész vonalán . Ne cso
dálkozzunk tehát, ha a szerzetesi élet és a fogadalmak értelmezése is válto
zik. Minél bonyolultabb egy valóság , annál inkább az időben áll.

Azt mindenki természetesnek tartja , hogya szerzete si szegénys égnek
a mai gazdasági és társadalmi életkörülmények között más a megjelenési
formája , mint régebben a feudális tár sadalomb an. Persze nem olyan egy
szer ü megmondani , hogy a szegénység evangéliumi eszménye hogyan való
sf tandó meg ma. Minden változás krízissei is jár . Az új formákat meg kell
találni , nem kapjuk őket készen. Ezért nincsen semmi megdöbbentő abban,
ha az engedelmességgel kapcsolatban is új kérdések merülnek fel, amelyeket
nem lehet egyszerúen azzal megoldani, hogy a hagyományra hivatkozunk.
Nem elég hangoztatni : ez eddig igy volt .

A m á s o d i k megjegyzésünk az, hogy az engedelmesség teológiáját nem
lehet végsőkig kisarkitott esete kre való tek intettel felépfteni. Nem szabad
tehát egy Józan engedelmességi teológiát arra alapozni , hogy lehetnek olyan
helyzetek, amikor igenis helyes és érdemsze rző , ha az alattvaló szó nélk ül
teljesíti az elöljárónak - noha nem búnt ki vánó - de mégis az adott
esetben helytelen rendelkezését. Az Ilyesmi előfordulhat ugyan, és még az
ilyen szélsőséges hely zetekn ek is meg kell tudni adni adott esetben az
értelmét, de nem lehet kiindulópont, amikor lényeges összefüggéseket pró
bálunk tisztázni.

H a r m a d s z o r fel kell hfvnunk a figyelmet arra, hogy az élet nem
formális logika és nem is tiszta matematika. Ahhoz, hogy a való ságot igazán
kl tudjuk fejezn i, gyakran, sőt legtöbbször különbözö ellentétes oldalakról
kell megközelitenünk. Nem szabad tehát meglepődni azon, ha az engedel 
mességről szóló gondol atmen etünk folyamán a kérdéseket egymással ellen 
tétes szempontok szerint vil ágít juk meg. Igy persze az a benyomás alakulhat
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ki, hogy egymással ellen tétes dol gokat állítunk. Erről azonban nincs sz ö,
hanem csak arról , hogya különbözö szempontoknak egymást ki kell eq észí
tenlök. Meg kell ér te nünk, hogya reális életben min dig valamiképpen ilyen
ellen tétekről van sz ö, amelye ket egységbe kell hozni.

Ezek után a bevezető megjegyzések után nézzünk szembe a kér déssel.
M indenekelőtt le kell szögezni: nem könnyü beb izonyítani , hogyaszer·

zetesi engedelmesség , evangéliumi tanács'. Az evangéli um világosan ajánlja
az anyagi javakról és a házasságról való lemondást a .rnennyek országáért' ,
azért, hogy az, akinek erre hivatása van , tökéletesebben követhesse Krlsz
tust. Az azonban nem túnik ki a Szentí rásból, hogy az engedelmesség evan
géli umi tanács lenne. Azonkívül az Egyházban csak lassan fejlődött ki a
közösségi, a szerzetesi engedelmességet megvalósitó élet. Szüzek voltak
az ősegyházban. Voltak aszké ták is, akik teljes szegénységben remete
életet éltek. De a szerzeteselöljárónak fogadott enge delmesség csak a
IV.·V . században alaku lt ki , mégpedig a lelkivezető és tanítvány viszonyából.
Ezt a tény t fi gyelembe kell vennünk, mikor szembenézünk az engedelmesség
problémájával.

Pers ze szokt ák azt mondani : az engede lmesség által Krisztushoz leszünk
hasonlóvá, ezzel tel jesítjük lsten akaratát. A lelkiségi irodalomban gyakran
ta lálkozunk ezzel az érvvel. I:s itt kétségtelenül alapvetően helyes rneql átás
ró l van szó. Ezt a hel yes megl átást azonban jobban ki kell fejteni és világo
sabban kell megalapozni. mint ahogy általában tenni szokták.

Kérdésünk teh át : M I az alapja annak, hogy egy keresztény ember adott
esetben úgy engedelmeskedik lsten akaratának a legrad ikálisabban, ha al á
veti magát egy emberi tekintélynek? - Csak ennek a kérd ésnek világos
megválaszolása álta l lehet megmagyarázn i . hogy mi a szerzetesi enqedel 
messég értelme, és hogy menny iben je lenti lsten akaratának teljes ítését.

Krisztus példájára azért nem lehet minden további nélkül hivatkozni , mert
Krisztus csak mennyei Atyjának engedelmeskedet t . Nem elég az sem , ha
azt mondjuk: az Egyházban van hierarchikus tekintély és ez valósul meg
a szerzet eselö ljáróban. A megoldás nem lehet ilyen egyszerü . Mert az az
engedelmesség , amellye l a keresztény ember engedelmeskedni tartozik a
hierarchikus Egyháznak, nem ugyanaz, mint a szerzetesi engedelmesség.
Van persze megegyezés is, de a szerzetesi engedelmességet a keresztényi
köte lezettségen fe lü l az ember maga váll al ja, és csak ezáltal van az el öl
járónak tekintélye az i llető fe lett. De miért vállalja ezt az ember? MI ebben
az érték?

Az engedelm ess ég lén yegében egy adott életforma válla lását jelenti az
Istenért az Egyházon belü l, A szerze tes egy meghatározott , az Egyháztól
elismert és jóváhagyott éle tformát választ , arra teszi rá életét , közösségi
formá ban tö rekszik a kereszté ny tö kéletességre és erre fogada lommal köti
le magát . Az Egyház ped ig a konkrét szabályok által megszabott szerzetesi
életformát jóv áhagyj a és ezzel hitel esít i. mintegy felelősséget válla l azért ,

31



hogy aki így él, az a keresztény tök élete sség út ján halad. A fogada lmak
szerinti, és ezért az engedelmességi fogadalmat megvalósító önátadás alapja
tehát egy életforma vállalása , amelyet az Egyház elismer mint Istennek
szentelt életlehetőséget. Mert fogadalmat tenni csak arra lehet , ami jobb ,
ami tökéletesebb. Az engedelmesség fogadalmának nem lehet csak az az
értelme: . nem fogom tenni a saját akarat omat ". Az, hogy valaki lemondjon
a saját személye fölött i rendel kezés szabadságáról , csak a céll al, a motívum
mal igazolható. Az ember - persze sohasem korlátlan - önállóságának
feladása csak akkor érték, ha ezáltal valami nagyobb értéket képes meg
valósítani. Ezért minden szerzetesi engedelmességnek van egy igen világo s
normája , és ez a rendi alkotmány. Az elöljáró nem parancsolhat mást , mint
ami a rendi alkotmány szerint megfelel az illetó szerzet céljának és rendel
tetésének. Az engedelmesség fogadalm ával tehát az ember nem szolgáltatja
k! magát egy másik ember kényére -kedvére , hanem közösségi formában törek
szik lsten szolgálatára. Az alapvető dolog az engedelmességben egy Krisztus
iránt i odaadásból származó szeretetegység az Egyházon belül , melynek
keretében elöljáró és alattvaló együtt törekszik egy az Egyház jóváhagyta
közös feladat megvalósítására.

A keresztség által tul ajdonképpen minden keresztény váll alta azt, hogy
Krisztushoz hasonló életet él , hogy törekszik a keresztény élettökéletességre.
A szerzetesi életforma ezt az általános keresztény feladatot radiká lisan és
lehetőleg példát mutatóan, tanúságtételként törekszik megvalósítani, még
pedig általában úgy, hogy egyszersmind valamilyen különleges keresztényi
és ember i feladatnak szenteli magát. Az engedelmesség fogadalma pedig
azt jelenti , hogy a szerzetes leköti magát erre az életfeladatra.

Ebben a perspektivában válik csak érthetővé , hogy miért tesz i a szerzetes
lsten akaratát akkor, ha a szerzetes elöljárónak engedelmeskedik .

Az, amivel a szerzetesnek elsősorban és te ljesen azonosulnia kell : a rend i
cél. Ennek vonzó ereje attól származik, hogy az evangélium szerinti élet
konkrét formája. A hivatás a szerzetesi élet re mindig magában foglalja
ugyanis a rendi céllal való azonosulás követelményét. Hivatásról ott van
szó, ahol valaki felismerte : a keresztény tökéletesség útja számára ebben
a konkrét életformában van adva. Az egyes elöljárói rendelkezések annyiban
jelentik lsten akaratának megvalósítását, amennyiben aprópé nzre váltják azt
az odaadást , amely az illetőt akkor inspirálta , amikor vállalta a szerzetesi
életet, amikor azonosította magát a rendi céllal. Az lsten akarata motiválja
az egész életformát, és e n n e k k ö vet k e z t é b e n mindazt, amit ez
magába foglal. Az egyes rendelkezések a rend i cél szempont jából bizonyos
mértékben persze mindig relat ívak . hiszen egy eszményt által ában sokféle
módon lehet a gyakorlatba átültetni. De a különbözö egyedi rendelkezések
relativitása nem akadálya annak, hogy ezek az alattvaló számára lsten aka
ratát jelentsék. Hiszen az emberi életben tulajdonképpen minden relatív ,
ami nem maga az lsten . Ezért azután amíg ezek a rendelkezések minden

32



relativitásuk, sőt esetleges vitathatóságuk mellett nem ell enkeznek egy
adott esetben lsten szolgálatával, addig - leszármaztatott, de mégis való
ságos értelemben - lsten akaratának megnyilvánulásai.

Az első és legfontosabb parancs a szerzetben tehát a közös szolgálat.
Mind az alattvaló, mind az elöljáró engedelmeskedik azáltal , hogya cél érde·
kében együttműködnek. Ebből következik, hogy nemcsak egy lázadozó és
mindent jobban tudó alattvaló engedetlen, hanem egy meggondolat lan elöl
járó is az. Egyformán engedetlenségről van szó akkor , ha egy alattvaló a
maga feje szerint rendezi be életét, és akkor , ha egy elöljáró szeszélyesen
vagy meggondolatlanul parancsolgat. Nemcsak az alattvaló véthet tehát az
engedelmesség ellen, hanem az elöljáró is: akkor, ha nem megfontoltan
rendelkezik, mert ezzel az Egyháznak és rendjének általában kárt okoz, és
egyszersmind ok nélkül nehézzé teszi az alattvalók számára a szerzetesi
életet.

Az eddigieket összegezve az engedelmesség eszményi struktúráját Igy
fogalmazhatjuk meg: a krisztusi szolgálat szeretet-eqys éqében mind az elöl
járó, mind az alattvaló egy a rendi alkotmány megszabta közös célt szolgál
teljes odaadással és felelőségtudattal.

A gyakorlatban persze mindig megmutatkoz ik az emberi tökéletlenség .
De ez az eszmény, és ha az engedelmességre reflektálunk , ebből kell
kiindulni.

+
Ezzel a beállitással kapcsolatban azonban, amely a szerzetesi enqedelrnes

séget elsősorban a cél, a megvalósrtandó feladat szemszöq éböl szemléli,
egy fontos ellenvetés merülhet fel. Nem túl .naturallsta"-e ez a felfogás?
Nem tesszük-e így az engedelmességet pusztán csak közösséget rendező

elvvé? Nem helyezzük-e egy szintre azzal az engedelmességgel, amely
minden üzemben, műhelyben, irodában megvan?

A válasz erre ez: A szerzetesi engedelmesség nem c s a k egy a közös
tevékenységet rendező elv. Hogy miért nem, arra rögtön rátérünk. Előbb

azonban meg kell jegyeznünk, hogya hétköznapi életben nagyon nagyadag
van benne ebből is. Ezt azért fontos hangsúlyozni , hogy ne dramatizáljunk
egyszerű szituációkat . Nem kell az alattvalónak mindig a végső term észet
feletti motívumokat mozgósítani, ha az elöljáró valamilyen kisebb jelentőségú

dolgot kíván, ami neki történetesen nehezére esik. Ez minden szervezetben ,
mindenütt, ahol együtt kell dolgozni , így van. Az ember felhúzza az orrát,
de megteszi. A különbség esetleg az, hogya szerzetes próbálja nem fel
húzni az orrát. De nem kell mindent tragikusan venni és rögtön kereszt
hordozásról beszélni, amikor az élet apró-cseprő problémáinak megoldás áról
van sz ó. Mindenesetre hangsúlyozni kell, hogya szerzetesi enqedelrness éq
ben is van egy jó adag funkcionalizmus . Történetesen együtt kell dolgoznunk.
Van elöljáró és van alattvaló. S az ember alávet i magát ugyanúgy , mint rnln-
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den szervezetben . Es mégis van lényeges különbség. Ez a különbség teszi
azt, hogy a szerzetesi engedelmesség belsőleg külö nbözik egy csak szer
vezeti engedelmességtől. A szerzetesi engedelmesség nem pusztán funkc io
nális jellegü.

A szerzetesi engedelmesség már azért is más, mivel a szerzet esek tev é
kenysége sohasem irányul csupán egy vil ági immanens fe ladatra , hanem a
Krisztustól hozott, csak a hit által megragadh ató értékekre. A ter mészet
feletti érté krend megvalósítása persze álta lában (k ivéve talán a tisztán
kontemplatív szerzetesek esetét) magában fogla lja azt, hogya szerzetes
valami lyen . ember il eg is hasznos " fel adatot végez. Ez az emberileg hasznos
feladat azonban számára csak a hit szerinti élet keretében jelent életcélt
és ezért ha valaki ezt őszintén és komolyan teszi, nkkor már szó sem
lehet arról, hogy engedelmessége pusztán csak beleilleszkedés egy szerve
zetbe. Mi vel a cél bel s ől eg és lényegében más, azért más a szerzetesi
engedelmesség, még akkor is, ha megje lenési for mája k ívü lről nézve nem
nagyon különbözik attól az alá rende ltségtő l , amely minden szervezetben
megvan.

A szerzetesi engedelmesség tov ábbá azért más, min t egy közönséges
alárendeltségi visszony , miv el a szerzetes szabadon egész életre köt i le
magát, és mive l teljes személyiségével azonosítja magát a szerzetesi közös
séggel. Ez egy üzemben, irod ában nem így van. Az ember elmehet, ha a
munka, a környezet nem tetsz ik, és soha sincsen szó arról, hogy a rnunk a
viszony éietének mind en vonatkozás ára kiterjed . Éppen ezért mindaz, ami t
a szerzetes tesz - még akkor is, ha a hétközna pi életben nagyon hasonlí t
ahhoz, ami egy munkaviszonyban történik -, lényegesen különbözik egy
munkaviszo nytól .

Az engedelmesség lényege: egész életre szóló kötöttség lsten és az
Egyház szolgálatában. Egy élet re szóló kötö ttség pedig mindig kockázatot
je lent. Ezt a kockázatot. amelynek nem látj a összes implikációit, a szerzetes
Istenb en bízva vállalja. Igaz ugyan, hogy minden emberi életben kikerülhetet
lenül megvan a kock ázat , Nagyon vil ágos ez a házasság esetében. Akármilyen
jól is ismerik egymást a jegyesek, valójában csak akkor tud ják, mi rejlik a
másik fél ben, ha már öt - t íz évig együtt élte k. Minden fontosabb döntés
kockázato t jelent teh át. De mive l a szerzetesi élet csak is a h itből vett
motí vumoktól kapja értelmét. azért - emberil eg szólva - a kockázat na
gyobb. Es ezzel együtt történhet meg nagyon értelemszerüen az, hogy egy
konkrét szituációban előadód i k a kereszt. Mert ha egy elöljárói döntés
nehéz, kellemetlen, igazán próbára teszi az embert , akkor csak a hitből

vett motívumok erejébő l dolgozható fel. Az egyéni vágyakat , elképzeléseket
fel kell áldozni, de éppen ez jelenti adott esetben az ember igazi kibonta
kozását Krisztus mértéke szerint. Mindenesetre ha valaki rátette az életét
arra az életformára, amely a hit szerint tájékozódik, akkor vállalta az ilyen
l e hetőséget is. Am ikor valaki elkezd i a szerzetesi életet, akkor által ában
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meg is van ez a nagylelkű készség , de később sokszor lecsökken, sőt el
is tűnhet . Esetleg éppen azért, mert az illető észreves zi, hogy mások ls
megalkudtak az eszménnyel , és ebből - helytelenül persze - arra követ
keztet, hogy neki ls szabad így tenn ie.

Természetesen az is előfordulhat, hogy az elöljáró valakit olyan munkára
választ ki , amely nem fe lel meg az i ll ető képességeinek . A kiválasztott
munkakör lehet olyan, hogy parlagon hagyj a az alattvalónak meglévő és a
rendi rnúköd és szempontjából hasznos képességeit. De lehet a fel adat olyan
nehéz is , hogy az alattvaló tényleg nem képes kie l égítően teljes íten i. ilyen 
kor meg van engedv e. sőt - főképpen ha a második esetről van sz ó _
kötel ező lehet . hogy az alattvaló ellenvetéseket tegyen. De nem mindig lehet
séges minden. Az elöljáró is lehet szoru lt helyzetben. Megeshetik tehát,
hogy nincs kiút. és egy rendelkezést el kell fogadn i. Ilyen esetben a szer
zetes a gondviselő Istenben bízva nyugodtan mondhatja : ezt v állalom. mint
Kr isztus keresztjének rámeső részét az Egyház javára (v. Ö. Kol. 1,24) . Egy
emberileg értelmetlen szitu áció önmagában nem érték, de érték lesz, ha
egy nagyobb értékért való áldozat. ha tanúságtétel Kr isztus mellett, ha
sze re tetbő l fakad.

+
Eddig a szerzetesi engedelmesség teológiai hátterével foglalkoztunk. A

továbbiakban néhány gyakorlati kérdésre szeretnénk ki térn i.

1. Ha valaki egy adott esetb en arr a a meggyőződésre jutott, hogy egy
rendelkezés helytelen, akkor nem fogadhatja el minden további nélkül. Az
ember persze ne legyen szenvedélyes és legyen annyira reális , legyen
benne annyi önismeret, hogy tudj a: mindenki nagyon könnyen becsapja
magát és helytelennek tartja azt, ami számára csupán csak kellemetlen. ~s

ha valaki úgy gondolja. hogy a .közösség érdekében" fel kell emelnie a
szavát , akkor nagyon jó , ha alaposan megvizsgálja indítóokait: valóban a
közösség érdek e mozgatj a-e. Emellett mind enki, aki úgy véli, hogy valamit
szóvá kell tennie. kell hogy használja a józan eszét. Apró kis ügye kből nem
érdemes nagy ügyet csinálni.

De tegyük fel , hogy megfel elően komol y dolog ról van szó. Ebben az
esetben az alat tvalónak e lő kell te rjeszteni ellenvetéseit. Elsősorban azért ,
mert ezt minden szerzetesi szabály megengedi, sőt elő is írja. Igaz ugyan,
hogy a szabályok álta lában hangsúlyozzák , hogy anehézségeket szerényen ,
imádságos megfontolás után kell az elöl járó tudomására hozni. ez azonban
csak azt jelenti . hogy a formákat meg kell őrizni. De az udvarias an előadott

ellenvetés eket egy elöljáró sem veheti rossznéven . Ha rossznéven veszi.
vétett az engedelme sség elle n, mert hiszen ő is engedelmességre van kö
telezve a szabályok kal szemben.

Az elöljáró fi gyeimét tov ábbá azért kell felhívni , hogy hely te len lépésrő l

lehet sz ö, mert az isteni gondv iselés nem úgy rendezte be a vil ág folyását .
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hogy minden bölcs esség et és tudományt csakis az elö ljá róban összpontos í
to tt. Nem jöhet tehát minden kezdeményezés csak az elö ljárótól. Csak az
lsten tart minden szálat a kezében és nincsen földi hatal om , amely ebben
hason ló lenne hozzá. Nem bizonyos tehát, hogy egy rendelkezés, csak azért ,
mert az elö ljá rótól ered , már az lsten akarata. Csak ar ról mondh atjuk tel jesen
egyértelmúen , hogy lsten akarata vol t , ami az össze s körülmények egybej át
szása folytán megvalósult és jó eredményhez vezete tt. Ebb ől következik,
hogy az elöl járónak nyit ottn ak kell lennie és meg kell hall gatn ia alattvalóit.

Ez megi nt nem je lent i azt , hogy az elöljáró soha nem zárhat ja le a dialó
gust. Vannak esetek, amikor dönte ni kell , mert egy döntés, akármennyi
szempont mer ülj ön is még fel , nem odázható el. Az erkölcstan ezt az esetet
már rége n mego ldott a: az il yen , a gyakorlat i életben kikerülhete t lenül adódó
konfliktusokban azt kell tenn i , ami érett megfonto lás utá n komoly való 
színúséggel helyesnek t űnik . Ha az elöljárón ak csak akkor lenn e joga dön
te ni, ha egy kérdés tel jes en egyért elmú, akkor nagyon ri tká n cselekedhetne.

De nemcsak az elö ljáró fe le lós azért. ami egy szerzetesközösségen belül
történik . Az alattva ló is fe lel ós, nemcsak önmagáért, hanem az egészért.
Ezt régebben nem hangsúlyozták enny ire. Sokszor azt mondták: az engedel
messég egyik nagy elónye az, hogy felment a felel ősség alól. s ennek
következtében az ember nyugodtabban szolg álhatja lelki üdvét. Ez a meg
fogalmazás nem helyt áll ó. Senki sincs felmentve a felelősség alól, mindenki
fe lelős az egészért, persze a maga helyén .

Ezzel kapcsol atban ki kell térn i a le lki ismeret kérd ésére. A szerzetesnek
sem szabad az enged elmesség nevében olyasmi t te nnie, ami a lelkii smerete
ellen van. Az emberi cselekvés l egvégső normája mind en esetben a jót
kereső és helyesen tájéko zott lelkiismeret. Ez még az Egyházzal szemben
kötelező engedelmesség esetében is ál l. Az egyház i tanítótekintélyt is csak
azért ismeri el az emb er, mert felismerte benne a magát kinyil at koztató
lsten teki nté lyét.

Nagyon élesen vet ődhe ti k fel II lel kiismeret probl émája akkor, ha az
alattvaló számára egy parancs annyi ra helytelennek túnik, hogy te ljesí tését
búnösnek tartja. Az i lyen esetekben a nehézséget főképp az okozza, hogy
sokszor nem könnyú megmondani, mi bún és mi nem az. Mert nemcsak az
lehet bún, ami mindenkitól el ismerte n egyértelmúen az is ten i parancs ellen
van. Ami komol y dologban valób an érte lmet len, annak nincs létjogosultsága .
Ha valaki mégis megteszi, akkor ez ha szubjekt ive nem is , de objektive a
dolgok rendje ell en van, vagyis bún. Ezért azután előfo rdulhat , hogy valaki
lelki ismeretb en kötelezve érzi magát , hogy fe lem elje szavát . - Mi történjék
ilyenkor? - Mindenekelőtt őszinte , szenv edélymentes eszmecseré re van
szükség az elöljáró és alat tvaló között, Ha ez nem vezet a kívá nt eredményre ,
akkor elősegítheti a konf lik tus megoldását. ha az ügye t értelmes. hozzáértő ,

de nem közvetlenü l érdeke lt emberek elé terjesztik, aki k mintegy d önt őb ír ó -

36



ként lépnek fel. Ha szükséges, a kérdés t egy fel sőbb elö ljáró elé is lehet
terjeszteni.

A kérdés persze megoldatlan marad , ha akár egy fel sőbb elöljárónak,
akár egy előzőleg közösen elfogadott döntőbizottságnak a dönt ése olyan.
hogy az alattvaló úgy v élt, nem tudja lelkiismeretben elfoga dni. Hiszen
olyasmire senk it sem szabad kényszeríteni. ami a lelkiismerete ellen van.
Az elö ljárónak azonban nemcsak az egyén . hanem a közöss éq érdekét is
figyelembe kell vennie. Ezért azután, fő képp ha ilyesmi ismétel ten előfordul

valakive l kapcsolatban. természetszerüleg felvetődik a kérdés . hogy az ill etó
k épes-e még magát azonosítani a rend céljá val . vagyis hogy van-e még
hivatása.

Az alattvaló gondoljon azonban arra is . ha számára egy rendelkezés
helytelennek tűn i k , hogy az elöljáró esetleg ismer olyan szempontokat.
amelyekről csak ó tud . de amelyeket nem hozhat nyílvánosságra. A titok
tartás soks zor köte lesség (ezt manapság gyakran elfelejti k) . és sok látszólag
ért elmetlen intézkedés háttere olyan, hogy az elö lj áró nem indokolhatja meg,
mer t személyes kérdéseket érint.

Ez megint nem jelenti azt, hogy az elö lj áró ne könnyí tse meg az enqedel
mességet azáltal. hogy lehetóség szerint feltárja rendelkezéseinek okait.
Nincs az engedelmesség ellen, ha valaki tudni akarj a. hogy egy rendelkezés
mié rt jó és miért kell valamit tennie . Az engedelmesség nem lesz annál
jobb és tökéletesebb , minél nehezebb. Az elö ljárónak nem szabad az enqedel
messég et tudatosan megnehezítenie.

A konfl iktusok megoldásában végül szem elótt kell tartani azt is, hogy
az engede lmesség esetében általában nem elvont igazságokról. hanem
praktikus kérdésekról van szó. A gyakor lat i kérdésekbe n pedig ritka az olyan
eset . hogy csak egyetlen egy helyes megoldá si lehetósé g van.

2. Az elöljárónak és alatt valónak egymáshoz való viszonya nem hasonl ít·
ható a fe lnótt szülók és a kiskorú gyermekek viszonyához. Ez a fel isme rés
következményekkel jár mind az elö ljáró, mind az alat tvaló számára. Az elöl
járó ne higgye, hogy mindenhez jobban ért, mint az alattvaló. A régi eqy
sze r ű szerzetesi viszonyok között ez talán így volt. de manapság err ől szö
sem lehet. A mai életben, ahol annyi munkakör van, az elöl járó nem lehet
mindenben szakember. Kérj e ki tehát alattvalói véleményét. fóképp ha ezek
különleges kiképzéssel rendelkeznek. De abból, hogy az alattvaló nem kis
korú gyerek, fontos következmények adódnak az alattvaló számára is. Ne
várjon lehetetlent az elöl járótó l. Ne legyen olyan. mint a gyerek. aki úgy
gondolja, a szülók mind ent tudnak. de elveszt i bizalmát, mihelyt ráébred
arra, hogy ez nem így van. Az alattvaló ismerje el . hogy elöljárója is t éved
het . Ehhez mindenkinek joga van, még az elöljárónak is.

3. Végül éri ntenünk kell még egy kérdést. amely megint általánosabb
jellegű. A múltban az elöljáró ált alában úgy lépett fel. mint a tradíciók, a
szabályok és szokások ö rz ő je . Sok elöljáró úgy fogta fel hivatását . hogy le-
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hetőleg nem adott semmi különl eges engedélyt. azzal a megokol ással. hogy
az ilyesmi által ában lazasághoz vezet. hiszen a krisztusi életeszmény követel 
ményeitő l vi sszariadó emberi természet minden alkalma t megragad. hogy
klkerü lje azt . ami önmegtagadást jelent. Ezért azután lehetőleg minden
maradjon a régiben.

Az tény. hogy újítások vezethetnek lazasághoz. A kérdés csak az. hogy
az elzárkó zás az újitások elől nem sokkal vesz élyese bb-e mint az esetleges
lazulás. Ahol mindig min den marad a régib en, ott nagy a veszély, hogy az
élet is megszűnik . A tra diciók megőrzése az elöljárónak nem egyet len és
semmiképpen sem legfőbb feladata. Azaz ponto sabban: amit meg kell őrizni,

az az eredeti szellem. az igazi evangéliumi inspirác ió.

A szerzetesi élet mai krizisének egyik oka bizonyára az, hogy m ásod
lagos dolgok sokáig túl nagy szerepet játszottak. Az bizonyos . hogy az
evangélium szerinti élet mindig korszerű marad. Ez azonban nem áll a szer
zetesi élet különböz ö történelmi megnyilván ulási formáiról.

Ez a megfonto lás persze nem ad konkrét irányvonalakat arra nézve, hogy
mit és hogyan kell megújítani. A konkrét teendőket eleve csak nagy által ános
ságban lehet leszögeznI. Az lsten akaratát sohasem hozzák tálc án elénk . és
mégis a legalapvetőbben a konkrét helyzetekben megyil atkozó isteni akarat
tal szemben kell engedelmeskednünk . t:s úgy tűnik . hogy lsten csak akkor
fogja megmutatni akaratát, ha elöljáró és alattvaló önzetlenül, a hit szelle
mében egymással együttműködve keresi.

(Ezek a meggondolások eredet il eg egy konfere ncia anyagát alkot ták. amely
K. Rahner , Eine ignat ianische Grundh altung, Marginali en über den Gehorsam
[ Sti mmen der Zeit 156 (1955-1956) 253·267: Sendung und Gnade, Belt rli ge zur
Pastoralth eologie, Inns bruck . 1959, 493-516] . c. cikkére támaszkodott .)

KARÁCSONYI ELM(;LKEDÉS

Karácson y nagy élmé nye. amely annyira megfelel az ember legmélyebb
igényeinek: a szeretetbő l fakadó béke. boldogság. Ezzel az élmé nnyel lát 
szólag szembenáll életünk legtöbb tapasztalata. Mert szer étetü nknek. jó
akaratú fáradozásunknak nincs meg az az eredménye, amely a megnyugvás.
a béke érzéséve l töl thetne meg.

Mondhatjuk-e egyáltalán valaha is. hogy elértük. amit akartunk? Ha
igazán szeret ünk, ezt soha nem állíthatjuk . Mert a szeret et igénye végtelen.

Előttünk fuldoklik a vízben valaki . akit nagyon szeretünk . Utánaugrunk
és megmentjük. Megnyugodhatunk-e ebben a sikerben? Azt hiszem nem.
Mert egyszer eljön az idő. amikor szeretetünk nem tudj a többé megmenteni
az életnek.

Nagyon megki vánt valamit az. akit szeretünk. Sikerült legyőznünk rnin
den akadályt és megszerezzük neki az ajándékot. Megelégedhetünk-e ezzel
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