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A MAI VALLÁSOS EMBER
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Nemcsak a tudásanyagunk Iett mérhetetlenül több, hanem a szem
pontok, az elvek is egészen mások lettek, amelyekkel tudásanyagunkat
nézzük és rendszerezzük. Míndennek vetülete van még a Iegkonzervatí
vabb részünkre, a beidegzett szokásaínkra, hagyományaínkra, vallásos
ságunkra, lélekgondozásunkra is, Az lesz az új norma, ami ősi normákat
esetleg szétdobott e amit valamikor csak mint veszedelmet tudtunk szem
lélní és féltünk tőle. Most pedig akárhányszor rácsodálkozurík a felisme
résre, hogy a mai embernek meg ez kell, ez a kedves neki. Ezen át lehet
eljutnunk a lelkéig.

.Ugyanannak a vallásosságnak számtalan megnyilatkozási formája
van, mínd az egyénekben, mind nagyobb kőzösségekben. Egy-egy falu,
eg1~y táj, e~-egy plébánia, egy-egy népcsoport stb. közösségeben. S ha
nézzük az egyes ember viszonyát, viszonyulasát a Végtelenhez, az Is
tenhez. nagyon gazdag itt is a skála. Lehet az mély vallásosság, kételke
dés, közömbősség, hitetlenség, lassú elhalás, nemtörődömség, érdektelen
ség, keresés, nyugtalanság, szokás, külsőség, időnkénti felbuzdulás és át
meneti meghatottság, emlékezés, észszerű istenszolgálat, vad és egyoldalú
szektaríanízmus, vakbuzgóság, babonásság, heves és támadó ateizmus,
lanyhaság, a múlt romantikájának fénye, örök emberi vágy meglobbaná
sa, ístenkeresés, bizonyosság az Istenben, örök reménység őbenne, fari
zeus felületesség, bensőséges mélység, megszervezettség, üres egyesüle
tesdi, azétfolyó individualizmus és még más és más forma és fázis, egy
egy lélekben is.

A2 ember egyéniségének és világképének a kialakításában számtalan
tényező hat. A kis ember lelke, szelleme olyan, mint a viasz. Belevésőd

nek a benyomások, oa ráhatások, amiket a szülőí ház, a bölcsőde, az óvo
da, az iskolák, a társadalom, az élet lüktető 'sodra, az utca, a könyvek,
az újságok, a mozi, a rádió, a televízió, az egyesületek, a munkahelyek,
a tájak, a társaság, a kirándulások, az ismerősök, az idegenek: egyszó
val egész környezete sugároz feléje és bele, a lelkébe, az egész életébe.
& úgy. ahogyan. Amilyen feldolgozásban, amilyen módon, amilyen ten
denciákkal kapja a Iegkülöníélébb anyagokat. S a sokszínű, és sokrétű

hatásból kifejlődik valami határozott, vagy csak elmosódottan ilyen, vagy
olyan, vagy amo~yan ember. De az egyszer már kialakult emberen, leg
alábbis alapvető tendencíáin, már nagyon nehezen változtathat a másik
ember is, és az élet is, amely átöleli, magábaöleli az egyéníségét.

Nagyon erősek, talán a legerősebbek a gyermekkor, a fiatalság ízeí,
színeí, benyomásai, élményei a lélek mélyén, amelyek ha lesüllyednek is
bennünk; olyan mélységekbe, ahol már nem is vesszük észre őket, ott
mégis megvannak és minden ránkhatást befolyásolnak. És igyekszenek: a
maguk képére és hasonlatosságára alakítani. S minél jobban öregszik az
ember, annál inkább szeret ehhez a kezdeti-önmagához, ennek az élmé
nyeihez, ízeihez, színeihez vísszahúzódní, vísszamenekülní. S ezeket sok
szoros szívárvány színekben látni. Gazdagabuaknak. érdokesebb eknsk,
mint akármikor is voltak. Sokan beléjük zárkóznak és igy lassan-Lassan
kicsúsznak a mai élet szélére.

Az ember sokban ismeretlen és ismeretlen is marad. Az ember na
i)'on gazdag és nagyon változatos. Az ember nem fér bele sablonok-
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ba. Bár határozott törvényei vannak a léleknek és az életnek, de aki az
embert túlságosan le akarná egyszerűsíteni, az elveszítené magát az em
bert. Nem szabad és nem lehet azonban az életet a kivételesre. a kivéte
lekre, az egyedire építeni. Az életet az általánosra, az egyetemesre, a tö
megesre lehet csak eredményesen építeni. De a lehető legnagyobb sza
badsággal és a lehető legkisebb nyomással. Abszolut szabadság ugyanis
nincsen, mert ez az egyén anarchiája lenne a közösséggel, minden más
egyénnel szemben. Es abszolut befolyásolás-mentesség sem lehet, mert
ez meg a meggyőződések erejét, az élet logikáját és dinamikáját béní
taná meg és végeredményben a lelkiismeretleneknek, a bízonytalanoknak,
a lustáknak és könnyelműeknek a malmára hajtaná a vizet, akikre pe
dig az élet dinamizmusát és értékeit bízni nem lehet. Mert nincsen fele
lősségük, ami vinné őket előre és ami a többi ember számára is meg
nyugtató lehetne.

TelJesebb hit felé

A lelkiismeretet, az emberi tudatot csak türelemmel és meggyőzés

sel lehet eredményesen és maradandóan befolyásolni és változtatni, de
erőszakkal sohasem. Az erőszak ellenérzést, ellentmondást, önmaga belső

várába való visszahúzódást eredményez. Mindannak elmélyítésére és meg
erősítésére való törekvést, amit az ember magában hordoz és képvisel. Az
erőszak tehát voltaképpen önmagának is ellensége, és előbb-utóbb meg
semmisitője lesz. Ez, persze, áll a vallásos emberek viselkedésére is, és
velük szemben is, egyaránt.

Az élet igazi értékei és előbbrevivői a meggyőződéses emberek. Akik
életet tesznek meggyőződésükre. Akármilyen legyen is ez· a meggyőző

désük. Meggyőződést lerombolni akarni és elvenni akarni embertársunk
t61, csak azért, mert nem azonos a miénkkel, és úgy, hogy ugyanakkor
nem tudjuk a míénket vele elfogadtatni: nem okos dolog és nekünk is
ártalmas. Mert egy emberrel növeltük az elvtelen, a talajtalan, esetleg
a kiábrándult és cinikus emberek számát. Ami nem jó a társadalomnak,
de nem jó nekünk sem, akik ugyanannak a társadalomnak tagjai va
gyunk. Nem lehet azt elérni emberek között, hogy mindenik egyformán
erős, szilárd, meggyőződésében fejlett, öntudatos és következetes e'lYé
níség legyen. Ilyenek viszik ugyan előre az életet, az ilyenek tartják' és
az ilyenek óvják attól, < hogy minden összekúszálódjék. De az ilyenek aka
rata, szílárdsága, tendenciája tart mindenkor egy csomó különböző-egvé

níségű, lelkületű, meggyőződésűmás embert is az élet. egyetemében. mint
kisugárzó erő, mint biztosíték, mint traverz, rendező elv. Utópia lenne
azt hinni és azt várni, hogy csak rövid idő kérdése, hogy minden ember
egyformcin szilárd és biztos lesz a maga meggyőződésében,a maga hitében.

Az emberek szeretik a teljességet, a mínél nagyobb tökéletességet.
Ez vonzza őket. Ezt tisztelik és megbecsülik. Időt szánnak rá. Példakép
nek tekintik. Erőt merítenek belőle. Legyen ez akár sport, akár a mű

vészetek. akár a technika, a tudomány, az élet-standard, az élet jósága
és moralitása,az életszentség, vagy a gazdaság, a politika, a társada
lom területén. Ebben az is benne van, hogy önmagát keresi az ember,
önmaga értékét és értelmét, önmaga tökéletességet, és azt hiszi, hogy
ezekben meg tudja "váltani" önmagát. Az is gyakran előfordul, hogy a
szekták zavaros mísztíkájában és babonás szűkösségében és torzulásában
keresi az ember önmagát. A megváltását. Sokszor tiszteletreméltó hit
tel és vággyal, amely azonban nem tudja önmagáról, hogy a helyes úton



kívül fut. De ez ellen nem elég tisztán a ráció szava. A teljesebb hit, az
életben kinyilt hit igazsága és a mísztíka mélységeí és szépségeí hathat
nak sokszor csak rája. Az egyetemesség, emberség, szeretet, igazság és
igazságosság és mindezekhez: nagy-nagy türelem.

lsten felé viszi az embert a lélek vágya és keresése, amihez az Isten
adja a kegyelmet. Ezt a vágyat és keresést van hivatva ébreszteni és irá
nyítani, pasztorální az Lsten szolgája. És a hivő emberek mindnyájan 
egymásban és maguk körül. Eletükkel és példájukkal. Ez a legfontosabb
és a leglényegesebb: a keresztények élete és a keresztények példája. Ko
ronként más és más volt az istenkép a lelkekben. Ugyanaz az Isten és
ugyanaz a hit ezekben és ezek mögött. A tudás nem hít. De ismernünk
kell a hitünket. Az ismeretünk, a tudásunk róla megkönnyíti és tisztítja
a hitünket. Az imádság hitünk szerzöje és táplálója. Meg kell tanulnunk
imádkozni. Nem szükséges a hosszú írnaszöveg. A lelkünket kell Isten
közelségben tartanunk. Hiszen minden lélek egyedül áll az Lsten előtt.

Rövid fohászok, búcsúimádságok emelik a lélek imádságos hangulatát.
Emelik a lelket - az Isten felé. És feloldottabb lesz a magány és a tá
válság: Isten és én közöttem.

Ismernünk kell a katolíkus eselekvés elveit, a katolíkus rnorált. Er
kölcsi törekvésünket ne a félelem és a menekülés jellemezze, hanem a
bizalom és az értékek keresése és építése. Az erények építésével emel
jük életünket a végtelenbe, az örök Isten felé. Sok út megy őfeléje. Az.
egyház számunkra ne legyen elsősorban és kizárólagosan hatalmi szer
vezet és jogi rendszer,' hanem a szentek közössége-a Fővel, a rni Urunk
Jézus Krisztussal, Istenarcunk ne csak szép, világos és precíz legyen,
mely elvontan lebeg, magasan felettünk, hanem legyen: élő. Legyen élő

mibennünk. Legyen friss, eleven, erős, élő élet. Nemcsak: ismeret és tu
dás róla, ami szintén fontos ugyan, de önmagában nem elég.

Egymás egyéniségének tisztelete

Szép és fontos az egyéni ájtatosság és ájtatoskodás, de csak ez nem
elég erős tartó az egyén számára sem. Nem szabad a hivő közösségből ki-,
szakadni és szétforgácsolódni. Egymás hitén, egymás hívő életén is gya
rapszunk és erősödünk. Egy vessző egyedül könnyebben elhajlik és el is
törik. Sok vessző együtt, a vesszőcsaládban a vesszők egymást is tartják
és együtt eltörhetetlenele lesznek. Az egymásért végzett imádságnak ere
je, az egymásnak kiérdemelt kegyelmek sugárzása nagy mélységeket és
nagy magasságokat és titokzatos távolságokat bejár és áthat. Segit, ren
dez és felemel. Kinek, hogyan adatott. A Lélek ott fú, ahol akar (Ján.
3, 8.). Az egyéni áhítat is nagyon tiszteletreméltó és az istenhitnek és
istenszeretetnek nagy mélységeíre viheti a lelket. De ki van téve a "do
ut des": az adok, hogy adj rövidtávlatú bölcsességének. Isten azonban ál
talában nem rövid-távlattal mér és ad. Mert ő mérhetetlenül sokat és
nagyot ad. Nem csak szísztematíkusan álljunk hát előtte egymás mellett,
mi, hivő emberek, hanem ez a mi rendünk előtte legyen mindenkor egy
mással is organikus, egymással is szervesen összefüggő rend.

A szentmíse a mi istentiszteletünk középpontja. A szentmísében ma-.
gát érettünk vértelenül feláldozó Krísztus jelenléte ésbizonyossága a mi
erősségünk. Istenképünk középpontja. Az egyházi év megváltásunk és
megszentelődésünk nagy emléke, de ugyanakkor eleven történése és va
lósága is. A liturgia objektív tartalmát ahányan vagyunk, annyiféleképpen,
annyiféle egyéni színben és gondolattal éljük át. Ugyanazt a tartalmat
már egy évvel később ís másként. Mert egész lelkünk tartalma, érzése
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<és gondolatvilágunk is változott közben, új élmények.kel, új tapasztalatok
kal gazdagodott. ts az évek mindig jobban és jobban életismeretre segí
tenek és elmélyítenek.

Egymás egyéníségét tisztelnünk kell. Amit ki--ki szeret, ha az erköl
csileg jó és helyes, színtén. Ha valami új szokás, új forma elfeledtet ma
gától egy-egy régit: jó, feledjük el azt. De vallási szokások terén ne le
QÜDk az új szokások és formák mindenki felé türelmetlen sürgetői és
k:övetelői. A hívek közösségének sem az a feladata, hogy oa közösség el
nyelje és megszüntesse az egyént. Hanem az, hogy segitse még teljesebbé
lenni az egyént. Egymást. Végeredményben az Isten mindenkinek szemé
lyes ügye. Szemtől-szembenaz Istennel, Az egyén elmélkedése, elmélyü
Iése, imádsága feltétlenül szükséges előkészület ahhoz, hogy tudja gaz
dagítani önmagát és így értéke tudjon lenni oa hívek közösségének is,
mint színes, gazdag egyéniség. Gazdagsága méggyarapodhat a hívek kö
zösségétöl, mely mindig több, mint az egyesek puszta egymásmellettisége.

Fontos a tan, a tanítás. Vallási téren igen nagy a tudatlanság. Tu
cásunknak e téren is egyéb tudásunkhoz illónek kell lennie, mert kü
lönben ingó, bizonytalan és önmagunkkal elégedetlen emberekké válha
tunk. Nem elég a formák egysége és közössége. LéLek- és életközösség
ken. A léleknélküli formák mellett léleknélkülivé válik az ember is. A
kereső ember meg nem ezeket keresi.

Hitünknek, vallásos életünknek krísztocentríkusnak kell lennie.
Krisztus a középpont. Krísztus a hitünk napja, Krísztus a mi megváltönk.
lCellenek azonban példaképek a neveléshez, önmagunk nevelésének is,
konkrét emberi alakok. Ilyenek a szentek. De nem az elrajzolt, élettől ide
len, világtól fintorgó arcú, sablonos, szentímentálís, semmitmondóvá és
nemegyszer, különösen a hitben nem eléggé járatosak lelkében, inkább ba
bonás kérésbizalomban eltorzult szentek, hanem azigaziak. Az erények hő-

- .ei, az akarat és hit, az élet és a hivatás szent emberei, a tökéletességre törő

ember példaképei. Az egyik ebben az erényben tökéletes, a másik a má
sikban nagy: mindannyian találhatunk közöttük olyant, aki felé a lelki
rokonság azonossága vonz bennünket. De ide széleskörű ismeret kell,
ami, éppen a szentekkel kapcsolatosan. nagyon alaposan megcsökkent a
hivó emberek között is. A mai ember menekül a bizonytalanságból. Me
nekül a különböző félelmekbőL Szeréti biztosítani önmagát: öregkorára,
betegség, rokkantság, szerenesétlenség, természeti csapás stb. esetére.
Ilyen természetfeletti biztosítás-félék lehetnek, helyes hit mellett, a szen
'bek is. Mint példaképek, mint közbenjárók érettünk, mint a kegyelem
kikönyörgői nekünk. Elsősorban a Boldogságos Szűz Mária.

Nyili lelkület

Az Isten háza otthonunk, és mégsem olyan, mint az otthonunk. Ott
Ilon érezzük magunkat benne, jóllehet nem akarjuk, hogy külsőleg is
elyan legyen, mint a lakásunk. A modern ember szeréti az egyszerűséget.

A templom nem önmaga feladása és elvesztése a számára, hanem valami
'lIiZent, mísztikus csendben való elrejtőzés -az Isten áldott és békétadó
közelségében. Az ember külső élete folyton gazdagszík, tökéletesedik,
Mindig több és több lehetőség nyílik meg előtte. Ember az emberhez kül
.őleg mindig közelebb és közelebb kerül. Mindig inkább eltűnnek a kü
Iönbségek, A viszony ember és ember között mindig inkább fesztelenebb
lesz.
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be az ember belsőleg, lelkileg ne maradjon magányos, Ne legyen a
benső ellentétes a külsővel, Mert a magányosság félelmet hoz. A félelem
meg rágja az embert. A félelmét az ember titkolni akarja. :Els sok nahr
,;ágban kereshet rá feloldást és menekülést, ha lelki-szellemi-érzelmi élete
elfelületesedett, ellaposodott s csak homályosan érzi, hogya hit mélysé
~ei szédítik és nyugtalanítják. A mai emberhez az Isten-iképnek közeli
nek kell lennie. Olyan közelinek. hogy bizalma lehessen feléje. Keresni
tudja és merje benne éppen a lét mélységeit és - a másik embert is,
együtt önmagával. Fel tudjon benne oldódni. & kapja meg azt, ami nél
kül didereg a létben a leLke: a melegséget, Ami után vágyik. Amit ke
l"ES. Ami a hiánya: az életnek, a létnek benső, isteni és emberi, megtartó
és összetartó, feloldó és a félelmeket eltűntető melegsége.

A bennünk lévő lsten minket összetartó erő az élet sok ezéthúzó be
nyomása, szokása, kötelessége, elanyagiasodása, elstatísztíkásodása kö
zött. Ezek mögött és ezek alján. Olyan erő, mely az életnek minden vi
szonylatába belesugárzik. belemegy és mindnek tartalmat ad. Több tar
talrnat. Nagyobb mélységet. A Végtelen tartalmát és mélységét is. A ben
nünk lévő lsten ereje türelmes erő, megértésre és tiszteletre serkentő erő
embertársaink felé is. Ennek az erőnek lényege a ezeretet. A szeretet adja
az élet bizalmát és melegségét. Az Istent hordozó mai ember kell, hogy
bízó, örvendező, élethez közelálló, türelmes, megértő, szerétetet birtokló,
valóban: életes ember legyen. Aki lelkének és életének tartalmával, meg
oldottságával, összhangjával vonz. Aki nem elzárkózó, hanem nyílt, mín
den szép és jó, minden érték és minden új lehetőség felé kitárt lelkű és
sEÍVű, egyetemes életérzésű ember. A mai embernek igy kell "tanítani"
az Istent. & a hívő mai ember maga is így "taníthatja", eredményesen
az Istent. Az egész embernek az egész Istent. Vagy inkább fordítva: a
reá-szomjas léleknek az egész, a teljes Isten-képet adni.

Az élet igenlése

A szentségek a kegyelem csatornái felénk és mibennünk. A szentmíse
közössége a keresztény közösséget kíkristályosító életközpont a hívő em
berek számára. Az anyanyelv minél bőségesebb használata az új rituálé
eddigi szereplésével is megmutatta, hogy nagyon jó hatással van. Pedig
ebben még nem-egy dolog javításra, jobbításra szorul.

Az élet külső arca lassan teljesen profán lesz. A templomokon kívül
nem marad jóformán külső jel, szokás, szimbólum, ami áhítatra gerjesz
szen bennünket. Ezért kell a hívő embernek még nagyobb, még élőbb,

még mélyebb hitével, lelkében és szívében égő és világosodó hitével
ráragyognía az élet külső arcára. És megszentelnie azt maga körül, a ma
ga számára is, míndenütt, ahol csak él, ahol csak jár.

Nem minden áhítat-forma jó minden embernek és nem minden kor
ban. Azelőtt például kedveltek voltak a búcsújárások, a zarándoklatok.
Most megcsappant irántuk az érdeklődés. És még fog is, még jobban.
Mert ezek valamikor egyút41 a változatosságot is jelentették. A kisza
badulást a mindennapok egyformaságából. A felüdülést. A világlátást,
ha kicsiben is, de főként a falusi ember, a paraszt ember számára. Ma
igen sok falusi ember is utazik, szabadságra megy, beutalót kap, emberibb
életet él, világot lát - más utakon, más formákban. így találja meg ősi
vágyát: látni, tapasztalni, gazdagodni, gyűjteni falum határán túl is a
ezépet. Ha nem is csak ezt jelentette a búcsújárás régen még ezeknek
sem, de ez is bennevolt. Persze, vannak, akik a régiben keresik és szol
gálják önmaguk számára továbbra is ezt. Nem is akar ez a felvetés



semmi más lenni, mint egy gondolat afelé, hogy változnak az idők és mi
is változunk az időben. "Tempora mutantur et nos mutamur in illís" 
ahogya régiek rnondták.

Az imádság nagy erő. Meg kell tanulnunk helyesen és bizalommal
imádkozni és elmélkedni. Az elmélkedés a lélek hangtalan imája, Ai:.
imádság feloldja a belső egyedüllétet, megszünteti a magányunkat, el
tünteti afélelmeinket. Aranyhíd számunkra ég és föld között, A lélek
bizalmának fehérlő, felfelé törő, ragyogó gránítoszlopa, amelyről sokkal
messzibbre, nagyon messzire ellátunk. '

Célunk: megelégedetté, harmoníkussá, gazdaggá, széppé, jóvá, beesü
Ietessé, értékeket hordozóvá. elmélyültré - boldoggá tenni az embert.
l!:letbizalmat, Iétbízalmat, célt adni neki. Olyant, ami kedvet, örömet, tar
talmat jelent. Mert aki ezeket akarja és ezeket tudja adni az embernek,
az szeréti az embert és jót akar neki adni és jót tud adni. lts mi is sze
rétünk és megbecsillünk mindenkit, aki szereti az embert és jót akar
neki. A míénk is a földi élet, maximálisan, minden értékével és mínden
szépségével. Mi sem félünk ezektől. Mi is szerétjük ezeket. Igeneljük az
életet, igeneljük a létet. Mi sem akarjuk kiszakítani az embert az evi
lági életből, hanem ezt is, míndenestől fel akarjuk emelni, vele, az em
berrel együtt, egy még magasabbrendű érték-rendbe, a természetfeletti
rendbe - az Istennel - az Istenhez. Mi hiszünk benne, hogy így még
boldogabb, még gazdagabb lehet az ember. :És biztosak vagyunkabbarr,
hogyeza mi hitünk, ez a mi utunk mind a magunk számára, mind .az
ezt kereső embertársaink számára: jó hit és jó út.

•

WEöRES SANDORROL IRTAM 1938-BAN

Kis test nagy lelke, mely világba árad
s a zengő csillagok közé dagad:

finom mérőszere a Mgy világnak,
világgá válva méred önmagad.

KLEMATISZ

Kőoszlopok kékszárnyú angyala
illattalan piheg a Nap hevében,
de hűvös illatot lehe n az éjben,
négy szirma nyílik mint a "Mandala"
négy osztata - s bibéje úgy világit
mint az Igazság mely az égbe csábít.

A NEGYVENEDIK OSZ

Úristen, ez a negyvenedik 6szöm!
Vajjon még hány van hátra, kérdezem ..•

De csak a tücskök szólnak a mezőkön,

rozsdás szerszámmal, érdesen.

Jékely Zoltán


