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Ha mindazok, akik a katolikus Egyházhoz hazataláltak. meg
térésük történetét megírnák, kiderülne, hogy talán ketten sem
haladtak ugyanazon az úton. Számunkra, akik az Egyházat
mint az "igazság alapkövét" elismertük, nem lehet meglepe
tés, hogy Rómába éppen annyi út vezet, ahány féle az emberek
gondolkodásmódja.

Az ember általában gyakran igen szívesen áltatja magát
azzal, hogy a tiszta igazságot nem tudja megismerni. Azt kép
zeljük, hogy az élet minden báját elveszítené és szabadsá
gunknak is vége lenne, ha tényleg létezne egy igazság, egyet
len egy, amelyben minden más igazság feloldódik.

Igen sokan időről-időre föllázadnak az egyszerű tény el
len, hogy kétszer kettő négy. Pedig ha ezt az egyhangú for
mulát elfogadjuk, akkor bizonyosodik be, hogy ezen az ala
pon mennyi egyéni adottság és képesség fejlődhet ki. Ha
azonban az ember egyéni meggyőződésből megengedi magá
nak, hogy úgy tegyen és számoljon, mintha kétszer kettő öt,
nulla, vagy hét lenne, akkor viselni kel a következményeket
is. Ide tartozik többek közt, hogya környezet megtorlással él,
ha úgy látja, hogy saját előnyei ellenére ilyen különös szám
tani rendszer szerint számolunk le vele.

Ugyanigy ismerjük valószinűleg míndnyájan - hacsak
mint múlö hangulatot is - a vágyat egy olyan meseország
után, amelyben kétszer kettő éppen annyi lenne, amennyinek
pillanatnyilag kívánjuk.

Pedig a szabadság még egy ilyen álomföldön is csak kép
zelet szüleménye. Az álmok típusainak és kombinációinak
határai vannak, s az álom-élet magasabb fokon sokkal inkább
törvényszerű, mintsem azt az emberek gondolnák.

Az ember azt hiszi, hogy csodálatos szabadság lenne egy
olyan létbe menekülni, ahol mi magunk határozhatnánk meg
a dolgok lényegét.

A valóság, amelybe születtünk, lényegében és hatásaiban
már kész dolgokat tartalmaz, amelyeknek egymásközötti vi
szonya törvényszerű. Itt az embereknek - bármilyenek le
gyenek is - nem marad más út a szabadság felé, mint ki
szabadítani magukat az összefüggésnek és okoknak e hálójá
ból. És a vége gyakran az, hogy az ember egyre mélyebbre
süllyed' és menthetetlenül megfullad bennük.

Ezen a világon a szabadságnak csak egy fajtájához jutha
tunk elj erre gondol Jézus, amikor azt mondía "az igazság
megszabadít benneteket," De ha az ember ezt az igazságot
megismerte és kikerülte a veszélyeket, úgy hogy nincs többé
az az érzése, mintha előre meghatározott normáknak lenne
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minden segítség nélkül kiszolgáltatva, - még akkor is ne
hezen kell ezért az eredményért harcolnia azokkal a szelle
mekkel, amelyekről azt hitte, hogy már megszabadult tőlük.

Ezekhez tartozik mindenekelőtt a kísértés, hogy visszapillant
sunk, s visszaálmodjuk magunkat a mi régi álomországunk
ba, ahol kétszer kettő annyi, mint amennyinek szerétnénk.

Az önmagában még eléggé érthető, ha a mai ember min
den találékonyságát felhasználja arra, hogy az Egyház tekin
télyét kijátssza. Különben ez az igyekezet, hogy magunkat ne
hagyjuk megkötni, ez a belső lázadás ama Egyház ellen,
amelyauktoritásának elismerését mindig nyíltan kívánta,
nemcsak a modern emberben van meg. Ugyanez a lázadás
nyilatkozott meg már Jeruzsálemben is az év Húsvétja előtt,

amikor Urunkat megfeszítették.
A legtöbb konvertita nem tudja saját fordulását megma

gyarázni, nem tudja megmondani hogyan győzte le saját fé
lelemből és bizalmatlanságból eredő ellenállását az ellen,
aki az út, az Igazság és az Élet. Mert ez csak titokzatos, ter
mészetfeletti erő segítségével történhetett. Az Istent ismerők

kegyelemnek nevezik ezt.
Mi nem tehetünk egyebet, mint egyszerűen kijelentjük,

hogy miként történt, hogy egy szép napon ellenállásunk in
dokolatlannak tűnt föl. Mert egyrészt bizalmatlanok vagyunk
minden tekintély iránt, mely erről a világról való, másrészt
azonban minden ember lelke mélyén vágyik is a tel.intély
után.

Tanítókat akarunk, akik taníthatnak bennünket valamire,
vezetőket keresünk, akik tiltanak és parancsolnak, és szeret
nénk fölnézni olyasvalakire, akit csodálhatunk, akit bizal
munkkal és lehetőleg szeretetünkkel is megajándékozhatunk.
Már fiatal koromban nem kellett túl nagy éleslátással bírnom
ahhoz a felismeréshez, hogy az emberiségnek ez az auktoritás
utáni vágya akkor még nem mutatkozott olyan nagy mérték
ben, mint ahogy napjainkban tapasztaljuk.

Igy tehát most ez a kérdés: azért vágyunk-e az auktoritás
után, mert mint teremtmények meg akarunk hajolni az előtt,

aki egyedül gyakorol jogot felettünk, mint auctor vitae, a
test és lélek teremtője?

Abban az iskolában, amelybe jártam állandóan azt mond
ták nekünk gyermekeknek: "Magatoknak kell gondolkozno
tok." De ha ezt a tanácsot úgy ahogy tőlem tellett, megfogad
tam és azután másképpen gondolkoztam, mint ahogy a fel
nőttek véleménye szerint gondolkodnom kellett volna, a taní
tók igen kellemetlenül lepődtek meg. Ezek a tanítók úgy vél
ték, hogy csak ellenkezésből, szerénytelenségből vagy azért
gondolkazhattam másképen, mert tudatlan, igaztalan embe
rek elcsavarták a fejemet! Az igazgatónő a nőkérdés előhar

cosaihoz tartozott, ebben az országban, az iskola szelleme pe
dig megfelelt a kilencvenes évek liberizmusának, "szellemi
szabadság, haladás, felvilágosodás" voltak a programmpon
tok, Wergeland és Björnson a mozgalom pártfogói.
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Ennek a szellemi iránynak némelyemberében - és így
mindmáig bennem is - sok megmaradt abból, hogy idealiz
musának, ösztönének , hazájának, nemének, társadalmi osz
tályának, vagy általában az emberiségnek kell szolgálnia. De
régen, még mielőtt felnőttem volna, megértettem, hogy embe
rek, akik előítélettől menteseknek, moderneknek, sőt radi
kálisoknak mondják és tudják magukat, sokszor érthetetlenül
igen korlátoltak tudnak lenni. Korlátolt vagy bigott nem je
lenti azt, hogy az ember magát csalhatatlannak, másokat
azonban tévelygőneki gondolja, korlátolt inkább az, akiből

hiányzik az emberi fantázia, a magunkat mások helyzetébe
való beleélés képessége, az a képesség, hogy a másikat, aki
nek véleménye a mienktől eltérő, jóhiszeműséggel és megbe
csüléssel illessük.

Akkoriban általában a konzervatív körökben is általános
volt a szűkkeblűség. De az én fejlődésembe a konzervatívok
sohasem tudtak! beilleszkedni, mindig távol állottak tőlem.

És azok, akikkel későbben találkoztam, talán akkor, amikor
irodában dolgoztam, nem úgy bántak velem, hogy érdemes
lett volna szorosabb ismeretséget kötnöm velük. Mindig az
volt az érzésem, hogya dolgokat több nyugalommal és vala
hogy felülről nézik.

Az első ember, aki nekem az akkori életszemléletet ösz
szefüggően elmagyarázta, az a pap volt, aki konfirmált. Ez
nagyon lesújtóan hatott rám. Úgy tűnt föl nekem, hogy Isten,
legalább is azon a környéken és tőlünk lányoktól, nem kíván
egyebet, mint háziasszonyi tudást és legfeljebb negatív képes
ségek ápolását. Belsőleg teljesen felkavart a hatodik paran
csolat megbeszélése. A pap tulajdonképen csak az elemi is
kolás lányokhoz fordult. Óvta őket attól, hogy szabad délután
jaikon férfiakkal szórakozzanak és hogy kitartassák magukat.
És ehhez egy megrázó esetet mondott el egy fiatal lányról,
akit nemrégen egy kórházban látogatott meg: "Ott feküdt
rokkantan - egyetlen csók miatt!" Bosszankodva gondol
tam magamban, hogy nem is annyira a lány érdemli meg a
kárhozatot, hanem ő, a csábító! Jól tudtam már akkor, hogy
a jó társaságbeli hölgyek sokszor sokkal súlyosabban vétkez
nek. Tudtam házasságtörésről és hozományvadászatról, és hal
lottam, hogy az úgynevezett "jó parti" testileg beteg, lelkiis
meretlen, szívtelen üzletember.

Ki várhatta volna egy lelkésztől. aki annyira korának
gyermeke volt, hogy a szüzí tisztaság képét, mint magáért va
ló értéket tárja elénk, mint valami erőforrást, s nem mint
olyan aktivumot, amelyet "a házassági piacon ércpénzre le
het váltani."

Szerencsétlen és a gúny örökös céltáblája volt az akkori
fogalmak szerint a "vénkisasszony". És amit Luther a szű
zességről írt, az alaposan ellene hangolt engem. A lányiskola
befolyása nem múlt el a lelkemből nyomtalanul.

Abban egy pillanatig sem kételkedtem, hogy az a lelkész
a saját igazságáról meg van győződve, és hogy adott esetben
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képes lenne az Ő kevéssé vonzó istenfogalmáért szenvedni,
sőt magát fel is áldozni. De az sehogy sem ment a fejembe hogy
az ő felfogása a kereszténységről jogosabb lehet, mint egyes más
változatok, amelyekkel már. szintén találkoztam. Közben a
bérmálási előkészületek alatt megvilágosodott bennem, hogy
én nem hittem ebben a vallásban, bár halványan képzeletem
ben élt, hogy fiatalabb koromban mindezek ellenére valami
lyen összefüggésben voltam vele.

A lutherizmusnak, . ahogy én tapasztaltam, az volt a vég
zete, hogy minden vallásos beállítottságú protestánsnak, aki
vel találkoztam, megvolt a maga "személyes meggy6zIJdése és
önálló felfogása" arról, hogy mit jelent kereszténynek lenni.
Igy például az a Krísztus-kép, amelyet az én hítoktatöm tárt
elém, sokkal szeretetreméltóbb volt, mint az, amelyet egy
előkelő nyugati lelkész adott. Ez humánus volt, emberi, de
mégsem emberibb, mint a legnemesebb emberiség, amelyet
én el tudtam magamnak képzelni, de nem "minden józan el
gondolkozáson felül" okos.

A liberális idők ifjúságának nagyobb részével egy néze
ten voltam, azt a felfogást illetően, hogy a hit magánügy, sőt

ízlés dolga. Csakhogy én akkor keveset törödtem egy olyan
Istennel, aki semmi másra nem volt használható, mint hogy
igent mondjon az én elképzeléseimre, amelyeket az igazság
ról és igazságtalanságról, becstelenségről és erkölcsről alkot
tam magamnak, hogy helyeselje az én elképzelt ideáljaimat
vagyelőítéleteimet, hogy ezek a gondolatok alapjában véve
az én természetem és nevelésem következményei voltak, azt
már akkor tudtam; nekem magamnak kellett értök jótálla
nom és nem volt szükségem arra, hogy egy Istent konstruál
jak magamnak, akinek a helyességében előre bizonyos vol
tam. Istent, mint abszolút másvalakit, aki mégis lehajol hoz
zám, akinek az utai nem az én utaim, akinek az akarata tel
jesen eltér az enyémtől. de aki az én utaimat az övéhez ará
nyíthatja és az én akaratomat az ő szent akaratával össz
hangba tudja hozni, ezt az Istent még nem mertem magam
nak elképzelni.

De hiszen, akik a kereszténység nevében beszéltek hoz
zám, saját begyökeresedett gondolkozásmódjukat és elképze
léseiket nemcsak ezzel a névvel takargatták, sokan közülük a
történelmi kereszténységet mint tarthatatlant visszautasítot
ták, bár egy keresztényi színezetű erkölcstől, ha csupán meg
gondolásból is elszakadni nem tudtak. A Jézus Krisztusban való
hitet, abban a Jézus Krisztusban, aki "igaz ember és igaz Is
ten", eldobták maguktól. Jézust, az ács fiát, mint ideális em
bert vagy mint emberi ideált képzelték el. Dogmákat, termé
szetfeletti inspiráció nyomán - ha emberek által is - meg
alkotott igazságokat, nem ismertek el, de nem hittek valami
vallásos megérzésben, megélésben, a vallási zseniben I

Engem nem tudtak rávenni arra, hogy valamilyen formá
ban is ilyen ember-istenítést helyeseljek, én nem akartam a
vallásos ihletben hinni, még annak sem, aki azt mondta, hogy
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"szelíd és alázatos szívű vagyok". Mindenesetre önhittségnek
és merészségnek tünt fel nekem az ellenségnek ezt a szemébe
vágni, ha az, aki így beszél, nem több, mint zseni! Hogy a
történelmi Jézus zseniális ihlettséggel az emberek istenfogal
mának kifejlődését sokban elősegítette, ezt bebizonyítottnak
ismertem el (anélkül, hogy bizonyítékok után kutattam vol
na). És abban az időben - legalább is ha tovább nem gon
dolkoztak - általában azt akarták, hogy a fejlődés egyértel
mű legyen az előrehaladással. Igy nekem magamnak nem kel
lett állást foglalnom abban, vajjon 1900 évvel ezelőtt egy hé
ber fiatalember járt-e a földön, hogya népet biztosítsa arról,
hogy bűnei meg vannak bocsájtva. És még hozzá ezt a kér
dést tette föl: "Vajjon ki vethet a szememre valamilyen vét
ket?" Saját tapasztalatából így nem tudhatta, milyen érzés
az, amikor az ember valakinek olyasvalamit tett, amit min
den pénzért meg nem történtté szeretne tenni, vagy milyen
az, amikor a legszebb elhatározásokhoz hűtlenek lettünk és
azután valamit soha nem tudunk magunknak többé megbo
csájtani. Én tudom, mit jelent mások iránti szeretetlenséget
megbánni, titkolt gyávaságot, hanyagságot, ahol a hanyagság
megbocsájthatatlan volt. Mert az én humanista magánvallá
som természetesen nem segített engem ahhoz, hogy úgy élj em
az életet, ahogy örömem telhet saját magamban. És mások
kal, akik az életet látszólag megkönnyítették maguknak, szin
tén nem akartam magam összehasonlítani. Először is: nem
ismertem belső életüket, és nem találtam helyénvalónak, hogy
ítélkezzem felettük. És azután: amennyire, én ismertem őket,

sohasem akartak olyan magas lóra ülni, mint én I Si non est
deus, non est bonus- akkor még nem tudtam, hogy nagyon
régen valaki ezt már kimondta, de annyira ismertem a világ
történelmet, hogy tudjam, a történelmi kereszténység egy

olyan Jézust tanít, aki bűnöket bocsájthat meg, mert ő egyben
Isten és Teremtő, és mivel mindennel, amivel magunk vagy
egymás ellen vétkezünk, elsősorban ellene vétettünk ! Megbo
csájthatja a bűnöket, hiszen az övé minden hatalom az ég
ben és a földön, még az is, hogy mások ellen elkövetett hibá
inkat jóra fordítsa. űt vallotta meg egykor Szent Olaf, mikor
pogány idegenek hajlandónak mutatkoztak, lenyűgöző királyi
egyéniségétől elbűvölve arra, hogy az ő hitét kövessék: "Ha
úgy akartok hinni, ahogy én hiszek, akkor a következő taní
tást kövessétek: higgyétek, hogy Jézus Krisztus az ég és föld
és az összes emberek teremtőjel" .

De tulajdonképpen csak Renan "Jézus élete" és egy sor
más, Krisztusnak csupán történelmi Jézussá kicsinyítésére tö
rekvő kísérlet után értettem meg, hogy milyen valószínűtlen
az, ha valaki, aki ezekhez a fantáziaalakokhoz oly kevéssé
hasonlított, hátramaradott barátait olyan életre-halálra menő
kalandra bátorítja föl, ahogy az apostolok történetében látjuk I

Hogy Jézus emberi alakban Isten, és az Ő Teste az Egy
ház, amelyben 1900 évvel ezelőtt véghezvitt keresztáldozatát
az emberek nemzedékről nemzedékre újra átélik ez a hit
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még messze volt tőlem. De amit bizonyos fokig már megér
tettem, amit már világosabban láttam, hogy az új vallásrend
szereknek, amelyek vagy istentelenségen alapultak, vagy pe
dig az istenített ember egy fogalmán, éppen úgy nem volt tu
dományos alapjuk, mint a régi vallásoknak.

Ellenkezőleg, csak képzelt nagyságokkal dicsekedtek, és
alig jelentettek többet divatnál. Egyes állítások, amelyek ak
kor mindennapiak voltak, és amelyeket - sajnos - kritika
nélkül én is magamévá tettem, sokszor teljesen jelentőség
nélküliek voltak, vagy pedig az idők szellemi irányaihoz és
az akkori lelki szükséglethez szabattak.

Nem is tudom például, hányszor hallottam: Isten csupán
vágyképzet, vagy: a túlvilági élet dogmájának alapja és ere
dete az, hogy az emberek több élet után vágyódnak, mint ameny
nyiben a földön részük lehet. Megértettem, hogy az első ál
lítás kétélű fegyver, t. i. nem hittem, hogy azok a szabadgon
dolkozók, akiket ismertem, egyáltalán valamilyen isten után
vágyódtak volna, spt a legtöbben egyenesen Isten-ellenesek
voltak. Magamban beismertem, hogy ez gyakran velem sem
volt másként.

Továbbá: tudtam, hogy az emberek a túlvilági életben a
biztató Hades-elképzelések nyomán hittek, mintegy szükség
képpen, mert a halál tényével számolniok kellett! A magam
részéről sohasem tudtam a túlvilágot olyan formában elkép
zelni, hogy az egy örök élet szempontjából ne lett volna unal
mas, mint ahogy a földi dolgok is azért kedvesek nekünk,
mert tudjuk, hogy mulandók.

Az évszakok szépségei, csodái megkapnak bennünket,
mert tudjuk, hogy közeledik a kikelet, amelyet mi már nem
érünk meg és leesik egyszer az első hó a mi sírhantunkra is!

Igy van ez kedveseinkkel is: ragaszkodnánk-e annyira
hozzájuk, ha nem tudnánk, hogy végül a halál elválaszt ben
nünket? . .. ha az élet már előbb nem gondoskodott erről!

Ez megint a régi történet volt: a mások hitét vagy bal
hitét, mint idioszinkráziát utasítottam vissza, de beláttam,
hogy az én egyéni elveimnek sincsen nagyobb értékük. Ter
mészetesen építhettem "saját erőmre és tehetségemre" ha
tudtam is, hogy nem sokkal dicsekedhetem. És azok, akik ré
gebben ilyen szegényes hittel megelégedtek, ezt a hitet csak
mint utolsó menedéket ragadták meg, hogy jól-rosszul keresz
tül tudják magukat verekedni ezen a földi életen. Bizonyosan
nem tartották sokra az istenfélelemnek ezt a módját, de leg
alább nem színlelték, hogy a játékban, a szeretetben vagy a
harcban hiszik a testvériességet. Nem szabadulhattam meg
attól az érzéstől, hogy ha az ember így teljesen magára utalva
él, valahogy áruló - ha nem is tudtam megmagyarázni, mi
itt az árulás és ki ellen követték el. Mert én - híttern a test
vériségben az emberek között, s ha nem is tarthattam őket tö
kéleteseknek, korlátoltakra és intelligensekre, jókra és rosz
szakra, bátrakra és gyávákra osztályoztam őket, de mindnyá
jukat természetüknél fogva megbízhatatlanoknak tartottam.
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Csak .kevesekben bíztam, de éreztem, hogy ha az igaz
volna, amit egykor a mi gyermeklányunk, az üdvhadsereg ka
tonája mondott: "Mennél nagyobb bűnös, annál kedvesebb
Isten előtt" - akkor Neki az emberi szempontból legtökélete
sebb lelkeket kellene legjobban szeretnie, hiszen ezek ki van
nak téve a veszélynek, hogy szívükkel és eszükkel nagyobbat
vétsenek, mint azt a közönséges vámszedők és bűnösök csak
álmodhatnák is. •

Minden emberi adottság és képesség, amely az egyeseket
tanítókká, vezetőkké, vagy úttörökké emeli, vétkéssé teszi az
embert, tudva vagy tudat alatt, híveikkel szemben, hogy ha
személyes felelősségérzetükben nem egy felsőbb hatalomhoz
rendeltnek érzik magukat, amely az emberiség fölött áll, és
azt a kezében tartja. A kereszténység legalább így tanította,
és ezt olyan mödon, hogy ez tökéletesnek és valószínűnek lát
szott minden más világnézeti recepttel szemben.

Az emberi szolidaritás csupán abban áll, hogy míndnyá
jan örökösei vagyunk egy megbukott vállalkozásnak - a bűn

beesés utáni csődnek! Amely, mivel mindnyájan képtelenek
vagyunk cselekedeteinkben egy bizonyos holtponton túljutni,
azóta megakadályoz bennünket abban, hogy felebarátainkkal
szemben igazságosak legyünk. Itt egy felső hatalomnak kell
beavatkozni és megváltani bennünket: A keresztény Egyház
azt tanítja, hogy ez a felsőbb hatalom Krisztus, Isten, aki egy
asszonytól született, emberi alakot és természetet öltve ma
gára. Amidőn bűneinkért életét áldozta, a mi utunkat egyen
gette az örök élet felé; nem egy olyan alvilág felé, amelyet az
emberek csak idegenkedve és félelemmel tudtak elképzelni,
hanem egy igazi Istenben és Istenhez való élethez, egy boldog
örökkévalósághoz - elképzelhetetlenhez - érthetetlenhez !
De már itt is megtudhatunk az Istennel való összhangról any
nyit, hogy tudniillik az életben bizonyosak vagyunk. Egy vég
nélküli élet is üdvösség lehet, amint lelkünk állandóan abból
az, erőforrásból merít, amelyből minden élet e földön fakad.

Annyira jutottam, hogy beláttam : az én egyéni helytelen
elképzeléseimben bízni nem lehet - de Istenben mégsem hit
tem. Bizonyítékokról, amelyek valakit saját akarata ellenére
a kereszténység elfogadására kényszerítsenek, mint ha pl. a
botanikában valaki egy kísérletileg bebizonyított növénycsa
ládfát elfogad - szó sem lehetett. Hogyan mondhatta volna
akkor Krisztus: "Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki
pedig nem hisz, elkárhozik."

Ez nem azt jelenti, hogy az ember ne hallgasson saját
ítélőképességére, ellenkezőleg, inkább azt jelenti, hogy az em
ber végül is szabad akarattal választhat: vagy belegabalyodik
saját magába és elvész az egoizmus poklában, vagy pedig
hagyja, hogy Isten az önimádat kötelékeitől megszabadítsa,
megváltsa és alkalmassá tegye őt az örök fejlődési lehetősé

gekre.
Nem marad más hátra számomra, mint hogy egy lelkész

hez menjek és megkérjem, magyarázzon meg nekem mindent,
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amit a katolikus Egyház tanít. Abban nem kételkedtem hogy
ez az az ,Egy:h~z, .amit K~is~tus alap~tott. A katolikus Egyház
rendeltetese írántí érdeklodes egyet Jelentett számomra azzal
hogy kutassam Krisztus hatalmának eredetét. A reformáciÓ
története mindig mint a kereszténység elleni lázadás leírása
tűnt föl nekem, , olyan hívő lelkek lázadása, akik szubjektív áj
tatosságukban azt remélték, hogy van egy igazi keresztény
ség, amely talán jobban hasonlít az ő elképzelt ideáljaikhoz,
mint a meglévő Egyház, úgy ahogy mutatkozott, egy olyan vi
lágban, ahol a szent gyakran emberi kezektől szenved erő
szakot.

Az általános ellenvetések a katolikus Egyház ellen, ahogy
hallottam őket, azt a benyomást tették rám, mintha halvá
nyan azt képzelném. hogy az általános előítéletekben valami
igaz is lenne. És két szempontból - valóban így is van! Elő

ször: illuzióinktól nem válunk meg szívesen, hogy azokat egy
hatalmas Egyház szétrombolja. És azután, itt van az a bosszú
ságunk, hogy mindenkor voltak rossz katolikusok I Az utóbbi
sötét hátterül szolgál a szentek egyességének fényes dogmája
számára. .

A mai embereknek - úgy vélem - jobban kell megérte
niök, mit jelent ez a mondat: "A szentek érdemei az a vagyon,
amelyből az Egyház fogyaszt és él." Mert éppen most tudják
meg nemcsak a katolikusok, hanem általában minden keresz
tény, hogy a kereszténységnek bűnhődnie kell azért, amit min
den egyes ember közülünk Isten és felebarátai ellen vét. Sem
mi sem köti úgy az embert, mint Krisztus misztikus teste. A
szent-kultusz, amit az Egyház kezdettől fogva tudatosan ápolt,
tulajdonképpen természetünk kiirthatatlan szükségletét elégíti
ki. Mi akarunk hősöket tisztelni. Jobb hiányában hősök helyett
gyufakirályokat, rekordereket, filmsztárokat, művészeketés má
sokat istenítünk. Valakit piedesztálra kell emelnünk, hogy
benne saját magunkból is isteníthessünk valamit.

A szentekben Isten azokat a szándékait valósította meg,
amelyeket; eredetileg mindnyájunkkal tervezett, amikor 
hogya szentmise szavait használjuk - az emberi méltöságot
csodálatos mödon alkotta meg, és még csodálatosabb módon
megújította. A szentek tisztelete a leghelyesebb feloldódása
annak a lelki kényszernek, hogy hősöket tiszteljünk, mert itt
nem tudjuk velük együtt - nyomorultul és együgyűen - ma
gunkat is isteníteni.

És Mária tisztelete? Nekem egészen természetesnek lát
szik. Aki hiszi azt, hogy Isten emberré válván megváltott mín
ket, az ahhoz, aki őt szülte, csak olyan érzésekkel közeledhet.
mint amilyen mást meg nem illethet: tiszteletteljes, gyöngéd,
mély hódolattal, földi életének nehézségei iránti megértéssel,
Isten országában való fölmagasztaltatásán örülve, mert, ha
Jézus "Isten és Mária fia", akkor a fiú Mária gyermeke és az
anya az Ű anyja örökké. Ű a teremtő, az Anya a teremtmény!

Lelkiismereti kényszer, lelkiismereti szabadság? Nekem
úgy tűnt, hogy azok, akik a lelkiismereti szabadságot legin-
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kább prédikálták, éppen azok olyanok voltak, akiknek nagyon
jól esett volna, hogyha valaki tág lelkiismeretüket erős kézzel
megfékezte volna. Némelyik megengedhetőnek találja, hogy
felebarátja jó hírnevével úgy játsszon, mint ahogy én po
gány koromban sem tettem volna. Ki tudja, a lelkiismeretem
szólalt-e meg, vagy szüleim nevelésének hatása volt-e ez? Ne
kem úgy mondták mindig, hogy az ember oly kevéssé- ismeri
felebarátait, hogy legfeljebb azt mondhatja: "Másképpen kel
lett volna viselkedniük." A szenzációhajhászok rendszerint
"lelki szegények" és mint az együgyűeknek, nekik is van
gyakran érzékük a tisztaság iránt. Sohasem vitathattam el tő

lük a jóhiszeműséget és a lelkiismeretet.
Mi mindent követtek már el az emberek egymás ellen!

Allíthatnám talán, hogy azt a sok szenvedést meggyőződésük

ellenére okozták egymásnak? De éppen azért, mert oly kevés
sé bízom abban, hogy az embereknek lelkiismeretük a helyest
diktálja, meriem hinni, hogy az emberi lelkiismeret felsőbb

vezetés nélkül boldogul?
Mivel hiszem, hogy Jézus Krisztus Isten és Teremtő, hi

szem azt is, hogy Egyházát úgy alkotta meg, ahogy az emberek
számára a legjobb.

Nehezebb szavakkal kifejeznem azt, hogy Isten mit adott
Egyháza által nekem.

Ő maga mondta, hogy a békét adja nekünk, más békét,
mint e világé. Az Ö békéje a teljes csendesség, a tó mélyének
csendje. Sem jó idő, vagy szél, amely a tó fölszínét fodrozza,
sem a tenger fenekén élő lények létharca nem érinti ezt a
csendet. Isten országa mélyen bennünk van, saját nyugtalan
ságunk hullámverésétől körülvéve, amely félig valóság, félig
képzelet. Arról azonban meggyőződhetünk, hogy Isten meg
nem sejtett módon - még saját ellenszegülésünk ellenére
is - még ha mi, ár ellen úszva, tiltakozunk is ellene - örök
ké bennünk lakozik.

Fordította R. Csajka Zsuzsa.
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