
ESZMÉK ÉS TÉNYEK Irja Mihelics Vid

A francia "spiritualité" szö he
lyes értelmét mindig csak az ösz
szefüggésekből hámozhatjuk ki, ak
kor sem bizonyos azonban, hogy le
is tudjuk fordítani. Azon, hogy "lel
kiség" vagy ,,szellemiség", rendsze
rint túlmegy a tartalma. A nehéz
séget csak látszólag kerülhetjük
meg azzal, hogy egyszerűen a ,,spi
rrtualitás" kifejezést használjuk,
mert akkor meg ez a kifejezés ki
ván magyarazatot. Nem csoda, ha
Henri Holstein, aki ,,Mai francia
spízitualitás" címmel írt tanul
mányt az Études részére, maga is
a fogalom elemzésével kezdi. A
"spiritualitás" szó, úgymond, "ké
nyelmes ésörömest pontatlan", ab
ban az értelemben azonban, ame
lyet ő tulajdonít neki, mindazok
nak a belső és külső magatartások
nak összességét jelenti, amelyekkel
a keresztény hívő fogadja Krisztus
hívását és válaszol arra. Bizalmas
kapcsolatra utal tehát Krisztussal,
olyan kapcsolatra, amelyről a ta
nítványok megismerhetik egymást.

Ha ezzel a meghatározással élünk,
akkor természetes lenne, hogy csak
egyféle spíritualításról, azaz maga
tartásról beszéljünk, mert hiszen
egy Krísztus van, aki felé az ősz

szes keresztények tekintenek. Am
a valóság mégis az, hogy többféle
snírrtualítással találkozunk. Kérdés:
mi az oka ennek? Holstein szerint
sem vitás, hogy alapvetőerr csak
egyféle keresztény magatartást kép
zelhetünk, azt, amelyet a Szentlé
lek sugall és az evangélium szab
meg. Miként azonban a prizma több
színre töri a rajta áthaladó egyet
len fénysugarát, a megközelítés irá
nya szerint különböznek az egyet
len Krisztusra vetett tekintetek s
különböznek a módok is, ahogyan
fogadluk üzenetét és viseljük igá
ját. Mindenegyes keresztény hívő

nek egyéni személyes hivatása van,
ami saiátos, eredeti spiritualitást
teremt, amelyben benne van a vér-
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mérséklet, a szellemi érdeklődés, a
kor befolyása s méginkább rnínd
azoknak a mérhetetlen dolgoknak
élő köteléke, amelyek azzá tesznek
mínket, amik vagyunk: a kegyelem
szólítása,

Assisi Szerit Ferenc, a XII. szá
zad embere, nem úgy szemléli pon
tosan a szegény Krisztust, ahogyan
Foucauld atya látja sivatagi ván
dorlása közben, s tekintetüket mégis
Krisztus szegénysége nyűgőzí le,
aki nem tudta, hová hajtsa le a
fejét. Loyolai Szent Ignác viszont,
akit Isten országának eljövetele
foglalkoztat, azoknál a zsinagógák
nál, városoknál és falvaknál idő

zik hosszasan, amelyekben Krisz
tus hirdette igéit, s azért a kegye
lemért '}l:önyörog hozzá, hogy "ne
maradjon süket a hívására, hanem
azonnal és híven teljesítse akara
tát". Követni Krisztust: azonos el
határozás, lényegében ugyanaz a ne
kiindulás, de a hangsúly különbö
zősége miatt sajátos külön spiri
tualitások adódnak.

Mindezek a spkitualitások azon
ban - fejti ki Holstein - néhány
alapvető tipus köré csoportosulnak.
Ezeket a tipusokat legtöbbször egy
egy szent eredeti élménye határoz
za meg, akit Isten arra késztetett.
hogy sokaknak "szellemi atyja" le
gyen. Azt például, hogy Szent Bo
naventura, Sienai Szent Bernardin
és Boldog DUIlB Scotus ugyanazon
atyának tanítványai, épp úgy felis
merhetjük, mínt azt, hogy Aquinói
Szent Tamás, Sienai Szent Katalin
és Ohardon atya a domonkos isko
lába. avaev Boldog Pierre Favre,
Boldog Colombíere Kolozs és Lal
lemand atya Szent Ignác család
jába tartozik.

Ahogyan min,den szerzetes közös
ség őrzi a maga spiritualitásának
eredeti vonásait, ugyanúgy minden
kor a saját módíán nézi az üdvö
zítőt. a saját problémáira kéri a vá
laszát s ujból felteszi neki az ül-



döző Saul kérdését: ,,Mit kell ten
nem, Uram?" l,gy született meg a
janzenizmus és a bontakozó" raci
onalizmus légkörében Paray-le-Mo
nial jámborsági gyakorlata, amely
a kereszténytelenedő XIX. század
légkörében fejlődött tovább a Szent
Szív engesztelésének kultuszává.
Most meg bizonyára úgy van rend
jén, hogy a XX. század embere,
mint a mult évi "Haurietis aquas"
enciklika is kívánja, méginkább
igyekezzék felfedezni Jézus szívé
ben a szeretetnek azt a kifejezését,
amelyet a megtestesüléssei az Atya
tanúsított irántunk: "Örök szerétet
tel szerettelek téged ..."

A spírrtualttásokat - állapítja
meg Holstein egységesiti az
egyetlen Mester tényleges szeretete,
de szétkülönítik őket a nagy szen
tek és rendalapítók, a korok és a
kegyelem szövevényes vonzásal. Mi
több azonban: a mi világunkban
azt is számításba kell vennünk,
hogy a közlekedés könnyűség~

szinte ellentmondásos módon, csak
érzékelhetőbbé teszi az etnikai cso
portok eltéréseit. a nemzeti sajá
tosságokat és mindenegyes ország
hagyományainak befolyását. Na
gyon is beszélhetünk napjainkban
német, angol, amerikai, spanyol és
egyéb spiritua~ásról és megjelöl
hetjük azok uralkodó vonásait.

*
A mai francia spirítualításra tér

ve át, Holstein mindenekelőtt azt
emeli ki, hogy ez a spiritualitás az
élet egészét igényli. A keresztény
embemek, akinek az evangélium a
kovász szerepét szánja, nem sza
bad darabokra töredeznie. Nem le
hetséges, hogy bizonyos órákban
hívő legyen, más órákban ke
reskedő, mérnök vagy egyéb fog
lalkozások betöltóje. Krisztus szel
lemének kell őt minden tevékeny
ségében vezetnie. Ez a szellem kell,
hogy biztosítsa cselekedeteinek egy
ségét és áthassa azokat sugalmazó
ereiével. A francia katolikusok úgy
vélik, hogy lelkt életükre a saját

személyes küldetésnek kell rányom
nia bélyegét.

A titokzatos Testről szóló tanítás
olyan dogmatikus igazság, amely
egyházias és apostoli terjedelmét
ad minden keresztény ember val
lási tudatának. Ebben a Testben
különbözők a tagok és különbözők

a feladatok. Isten, aiki mindenkit
hív és mindenkinek helyet jelöl iki
az egyházban, azt akarja, hogy mín
denki ott szentelődjék meg, ahová
szólította. Az élet-állapotnak, a
"szituációnak" kell tehát meghatá
roznia a spiritualitást. Semmi szük
ség arra, hogy ez a spíeitualítás a
mása vagy alacsonyabb fokú után
zata legyen a papokénak vagy szer
zetesekének. Ezek azáltal szeritelőd

nek meg, hogy eleget tesznek an
naik a hívásnak, amelyet Isten hal
latott meg velük: az a vonal, ame
lyen haladniok kell, korántsem a
világíaké, akiknek maguknak kell
rnegtalálníokaz evangéliumhoz való
hűségük médját. Nem akként, hogy
kimenekülnek körülményeik közül,
hogy elfelejtik emberi kötelezettsé
geiket, hanem akként, hogy hitük
alapján kapcsolódnak hozzá ahhoz
az ezer dologhoz, amiből létük szö
vődík össze. Úgy, aihogy nemrégi
ben a Katolikus Akció egyik meg
beszélésén mondta valaki: számára
a megváltó kereszt értelme elsősor

ban az, hogy amennyiben nem tud
segíteni rajtuk, zúgolódás nélkül
viseli mindazokat a terheket és
megpróbáltatásokat, amelyeket az
élet mér reá. Elfogadás és felaján
lás tehát - magyarázza Holstein -,
ami döntőbbnek látszik előttük,

mint az ima va~ az önkéntes ve
zeklés. A míndennapok élete az,
amiben a mai keresztény ember rá
talál a Krisztus mutatta útra, hogy
nyomában haladhasson.

Fel kell ísmemünk ebben a val
lásos szellemben a reallzmust, azt,
hogy szerencsésen viszi át a való
ságba a helyes eszmét, amely sze
rint Isten akaratának őszinte elfo
gadása szentel meg minket. Ez a
magatartás azonban - jegyzi meg
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míndjárt Holstein - előidézhet egy
veszedelmet is: azt nevezetesen,
hogy nem domborítja ki eléggé a
Ireresztény hívatás transzcendens
voltát. Ez a hívatás ugyanis más,
mint az emberi helyzetek "istenesi
tése" a tiszta és egyszerű elfogadás
útján. Utóbbi azt jelenthetné, hogy
a szellemi erőfeszítés beéri csupán
az emberi feladat teljesítésével.

Elesík persze ez a veszedelem,
ha az "emberi feladatot" úgy fog
juk fel, mint annak a szeretetnek
kíváltságos érvényesülési területét.
amelyet Krisztus hirdetett meg
nagy parancsolatában. mert hiszen
ebben az esetben nem választhat
juk szét Istent és felebarátainkat.

A keresztény embernek ott kell
tanúságot tennie, ahová Isten he
lyezte. Konkrét életében egybe kell
fonódnia keresztényi felelősségének

és annak az elhatározásának, hogy
valóban hű lesz hívatásához. Egész
tevékenységével valóra kell válta
nia az Úr szavait: "Hogy lássák
műveiteket és dicsőítsék Atyátokat,
aki a mennyekben van." Realista
és igényes program, amely magá
ba foglalja az összes hétköznapi
cselekedeteket és folyvást előbbre

sarkall azzal; hogy emlékeztet a
Krisztus-hírdetés . kötelességére,
amihez a keresztség biztosítja a ke
gyelmet. A!kik ebben a szellemben
igyekeznek eljárni, tapasztalatból
fedezik föl, hogy mennyire közelé
be jutnak Krisztusnak. "Éljetek sze
retetben, amiként Jézus is szerétett
minket s odaadta magát érettünk
áldozatul" - intette Szerit Pál az
efezusiakat. A megtestesülés az
emberek közé helyezte az Isten
Fiát: ismerjék fel őt a maiak is
munkatársaíkban, lakótársaíkban,
azokban, and'k társaik a szórakozás
ban vagy a szenvedésben.

A vílágikatollkusok zöme számá
ra kűlönleges hivatás a házas álla
pot is s ebből foly6an a keresztény
otthon nemességének apostoli kísu
gároztatása, Innen a házastársi spi
rítualitás kidomborodása a mai
f,rarnc:ia spiritualitásban. Ennek a
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házastársi spiritualításnak szílárd
alapja a házasság szentségének
megértése. Kegyelmek forrása ez a
szentség, amelyet a házasfelek ma
guk szolgáltattak ki egymásnak.
Miként Feltin bíboros hangoztatta
idei nagyböjti pásztorlevelében: "A
házasság az az eszköz, amelyet az
Úr használ, hogy megazentelje fri
gyüket és közölje velük a termé
szetfölötti erőket, amelyekre szük
ségük van, hogy teljesíthessék hit
vesi és szűlőí feladatukat.'

Megelégedéssel utal itt Holstein
arra, hogy szembetűnő kedveltség
nek örvendenek azok a "lelkd na
pok", amelyeket a Katolíkus Akció
rendez házastársak részére. Egyre
gyakoribb jelenség, hogy zárthelyi
lelkigyakorlatok fejlődnek belőlük.

Csupán két egyházmegyében, ahon
nan pontos adatokat kapott, az el
múlt télen közel 1400 pár vonult
vissza két-három napos lelkigya
korlatra.

•
Enrnek a mai francia sptrituali

tásnak, amely - dívatos kifejezés
szerint - "elkötelezettség az élet
ben", a Biblia és a liturgia a l~g

főbb táplálója. Minden könyvikiadás
kiemelkedő sikere évek óta a Bib
lia, amely ,,.3 nagy leLki könyvet",
sokak kezében az egyetlen. lelki
könyvet jelenti. Alapjában örülhe
tünk ennek, mert hiszen a Biblia
Isten szava - írja Holstein -, de
azért meglehetősen gondolkodóba
ejthet azoknak a fiatal leányoknak
merészsége, akik ajándékul mit
sem s6hajtanakjobban, rnínt a
"Jeruzsálemi Bibliát", amely ki
csínységénél fogva oly szépen elifér
a kézításkáiukban. Irányítás és
többayíre kellő felkészültség nél
kül a teljes Biblia nem a legalkal
masabb olvasmány egy olyan ifjú
ságnak, amely felebbezhetetlenül
szerét dönteni és ítélkezni mínden
ben.

Nem a "szabad vízsgálódásra"
célzok: én itt, ami nevetséges lenne
ebben az esetben fűzi hozzá



Holstein -, csupán arra, hogy ez a
függetlenségre vágyó és a hiteles
séget saját tapasztalásaival mérle
gelö fiatalság, amely visszavet
mindent, ami előbbről való 1945-nél
- ez a szélső időpont, ameddig
hajlandó visszamenni -, ma még
olyan forrongásban van, amely
nem tisztult meg eléggé a kissé za
varos buzgóságtól. Semmi sem bo
nyolultabb tehát, mint ez a biblikus
hév, amelyben összekeveredik a
Szentírás vonzása, a sznobizmus s
az a kívánság, hogy egyedül ve
gyék fontolóra Isten szavait. Re
mélni kell azonban, hogy az idő

majd kirostálja a kevésbé jót és
megóvja, ami érték. Istennek nem
sietős ...

A francia katolikusok minden
esetre felfedeztékaz Ószövetséget
s ez egészen csodálatos - folytatja
Holstein. Baj lenne azonban, ha ez
a felfedezés csupán az esztétizmus
valami válfaját sarjasztaná ki,
vagyelfelejtetné, hogy az Ószövet
ség szükségszerűenKrisztushoz ve
zet, aki egyedül adja meg annak
teljes értelmét. S Krisztus nemcsak
a kulcsa az Irásoknak. hanem sze
mélyének és követeléseinek reaHz
musában mindenekelőtt az a va
laki, aki adottság számunkra és
nem ,,magyará2Jható". Nem egy tör
ténet megérthetőségénekelve, nem
valami vallási archetípus. Hanem
Isten Igéjének konkrét arca, tár
gyias és személyes jelenléte közöt
tünk. Túlzott erősködés -a Szent
írás ,,spirituális értelme" irányá
ban, akárcsak Krisztus túlzott hang
súlyozása a testvéreinkben - bár
egyik is, másik is vitathatatlan
igazság -, azzal a kockázattal jár
hat, hogy valamelyest feladjuk
Krisztus élő személyét.

A Biblia nem spirituális képek
és minták gyűjteménye. Mindenek
előtt történelem, "Isten ama nagy
tetteinek" története, amelyek, míg
kiteljesednek Krisztusban, fokoza
tosan végrehajtják az isteni hűség

üdvösség-tervét. S a megváltás tör
ténetének ezek a fönséges tényei

Illem a mult eseményei számunk
ra, sem á puszta visszaemlékezés
tárgyai. Aktuálisak maradnak:
Krisztus, akit minden évben vá
runk Advent idején, mint "azt, aki
eljön", Karácsonykor megszületík
számunkra; résztveszünk halálában
Nagypénteken, feltámadunk vele a
Húsvétra virradó éjjelen.

Krisztus rnísatéríumaínak ez az
aktualitása az, amit a liturgia való
sít meg. S lelki életünknek ezt a
"liturgilkus dimenzíóját' megint
csak "felfedezték" a mai franciák.
Mutatja az a bámulatos buzgóság,
amely különösen a "szent napokon"
és Husvétkor nyilvánul meg a
templomokban, de a liturgikus "uj
[ászületés" óta, amely a hit és a
jámborság valami ujjongó lendü
letét indította meg, általában is
megfigyelhető minden szentmisén
az egész év folyamán. A liturgia
megértése feltételezi Isten szavá
nak: átelmélkedését, a Szeritírás
imádságos olvasását, mert ez a szó
hallatszik a liturgiában s ezt hir
detiaz egyház. A Bibliának és a
liturgiának ez a kapcsolódása a
mai francia katolicizmus egyik mar
káns vonása. Ez a kapcsolódás sze
rencsésen állítja rá a francia Kato
licizmust a tiszteletre legméltóbb
hagyomány vonalára. "Az egyház
ban kell olvasni az Irást - jelen
tette ki Szent Irén -, cs-akis ott és
egyedül ott jótékony és veszélyte
len ez az olvasás."

Az a spiritualitás, amelyet a Bib
lia sugalmáz és a liturgia táplál,
mondhatní, inkább az "esemény"
spiritualitása, mint az elszigetelt
aszloétíkus erőfeszítésé és a pszi
chológiai elmélyülésé, A líturgíkus
év egyházi ütemezése szerint újból
és újból megtalálja Krisztust az ő

misztériumaiban, inkább és jobban,
rníntha csak arra törekednék, hogy
módszeresen előrehaladjon az eré
nyek szerzésében. Nem is olyan ré
gen még akik a keresztényeket en
gedelmességre akarták serkenteni,
főleg pszichológiai vagy szocíoló
gíaí indítékokra hivatkoztak: a
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rendnek, az összetartásnak, a ve
zető aikaratok követésének szüksé
gére; alkalomszerűen hangsúlyoz
ták a közös munka eredményessé
gének kellékeít, az önmegtagadást
és az áldozatosságót. Ma szíveseb
ben hallgatnak meg a hívek egy
szeritbeszédet Ábrahám apánk pél
dás engedelmességéről.aki nem ta
gadta meg az Úrtól fiának felál
dozását- arról az engedelmesség
ről, amely jelzi és előképezi Krísz
tusét, aki "engedelmes volt a ha
lálig, és pedig a kereszthalálig".

..
A biblikus és liturgikus forrás

alakítja ki a mai francia spirituali
tás eredeti, sajátos arculatát. Há
rom vonás rajzolódik ki rajta: dog
matikus, realista, optimista.

Teológia és spiritualitás benső
séges közösségre lépett Franciaor
szágban. A teológia is hasznára kí
ván lenni a lelki életnek és - ta
lán ez a gyöngéje is - kevésbé
a dogma tulajdonképeni spekulatív
oldalára, mínt inkább élet-értékére
irányítja figyeImét. A teológiai ok
tatás, amely mindjobban átnyúli:k
az egyetemi hallgatókra s általá
ban a világíakra is, tanfolyamok és
csevegések formájában, annak a ke
resztény magatartásnak kidolgozá
sára helyezi a súlyt, amelyet Isten
ajándékának elfogadása követel
meg tőlünk. Elég itt utalni az egye
.temí hallgatók chartresi zarándok
latainak témáíra: tavaly "a Szent
lélek, mínt az egyház lelke" I idén
,,a szentmise, mint a keresztény
misztéríum és a keresztény élet
középpontja". A spiritualitás vi
szont áhítja és megkívánja, hogy
teológiai alapja legyen. A mai
francia fiatalok spontán elfordul
nak az' érzelgős jámborsálrtól és áj
tatos najongástől, sőt kífeíezett bi
zalmatlansággal viseltetnek irán
tuk. Legyen bár szó buzgósági gya
korlatról, énekről, művészí ábrá
zolásról vagy szellemi magatartás
Tól, irtóznak a merev meeterkélt-
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ségtől, a hangzatos szólamoktól, a
hatásvadászó szenvedélyességtől,

amíkben - kissé elhamarkodottan.
- nagyszüleik jámborságának sajá
tos jegyeit látják Innen a viszoly
gás is, amelyet a "romantikusan
egyszínű" elmélkedések és épüle-
tességek keltenek bennük. .

Ezzel szemben ha valamely szel
lemi magatartást, vagy akár vala
mely áhítatgyakorlatot is' bibliai
megalapozással. teológiai igazolás
sal és a liturgiával egybehangzóan
ajánlanak nekik, akkor szívesen
hajlanak az őszinte csatlakozásra,
Jellemző erre a Szent Szív tiszte
lete: a "Haurietis aquas" enciklika
sokaknak lehetövé tette, hogy meg
értsenek és felkaroljanak egy olyan
kultuszt, amely azelőtt szentímen
tálísnak, szűkrevontnak, nyögdé
cselőnek tünt fel előttük, olyannak,
amely rárögződík a szenvedő Krísz
tus "vi~ztalására", megfeledkez
ve a feltámadásról. A Szeritatya
magának az üdvösség-tervnek di
menzióira szélesítette ki a Megvál
tó emberi szívének szóló hódolatot,
amely szívben kínyilvánul és köz
lődik az Atya végtelen nagylelkű

sége és szeretete az emberek iránt,
Mondhatjuk idézi helyeslően

egy más írótól Holstein -, hogy ez
az enciklika igazi forrásába iktatta
vissza a Szent Szfv-kultuszt, JézuS'
Krisztusban emberi szíve van Is
tennek, aki így emberi érzülettel és
érzékenységgel szerét minket. Krisz
tus szívét, amelyen keresztül isteni
szerétet szeret bennünket, ugyan
azzal az imádással imádhatjuk és
kell is imádnunk, mínt amelyre
joga van Krisztus az Istenség ál
tal magára vett emberségének. Ez
az imádás nem felejti el, hogy bű

neink annak a szerétetnek világos
és tudatos visszautasítását jelentik,
amellyel Isten "a bűneink okából
átdöfött" szívében üldöz minket.
Ennek az imádásnak tónusát tehát
a bánat adja meg, benne az elha
tározással, hogy [óvátecvük a sér
tést, amelyetszembeállítottunk a
szeretettel.



Amennyire dogmatikus ez a mai
francia spirítualítás, annyira realis
ta is. Olyan hatásos cselekedetekre
törekszik, amelyek "szolgáInak va
Iamíre", Nem utasítja vissza az
aszkézist, de feltétele, hogy észre
vegye benne a hasznosságet. Egy
szemínáriumi előljáró jegyezte fel,
hogy a lemondás két formája vonz
za a fiatal növendékeket, akik
egyébként süketek az őnsanyarga

tás hagyományos gyakorlatai iránt.
Az ezvik a messzemenő szegénység,
amely lehetövé teszi számukra,
hogy megosszák az élet kitagadott
jainak sorsát, szakítsanak azzal a
bizonyos "burzsoá" tkényelemmel,
'amelyet gyakran szemére vetnek a
papságnak. A másik a tanulmányi
szünetek aliatt a személyes szolgá
lat a szegény embereknek, akiket
segítenek abban, hogy kítatarozzák
ósdi házacskájukat vagy megfelelő

hajlékot építsenek. S az előljáró

hozzáteszi: "A teremtő erőt kere
sik, még az áldozatban is." Nyil
vánvalóan a kor gondolkodásának
befolyása ez, a [elenkorénak, ame
lyet a hasznos cselekedetek kívá
logatása, a hatásosság pragmatíz
musa jellemez s amely - nem túl
zás nélkül - annyira könyörtelen
minden iránt, 'ami nélkülözni lát
szik a "hitelességet".

Abból az igyekezetból, hogy csak
olyasmibe fogjanak bele, ami "tel
jesítményeket" igér, következik az
a fontosság, amellyel ma a feleba
ráti szeretetre néznek. Szent János
tétele: "Aki azt állítja, hogy sze
retí Istent, aJkit nem lát, anélkül,
hogy szeretné testvérét, akit lát, az
hazug" - egyike azoknak az igaz
ságoknak, amelyek mélységes vissz
hangra találnak a lelkekben. A
francia katolikusok nagyon komo
lyan veszik az Úr parancsát és a
tettekben megnyilatkozó felebaráti
szeretetet tekintik az igazi vallá
sosság próbakövének. El kell is
mernünk az evangéliumit ebben a
magatartásban állapítja meg
Holstein -, hibáznánk azonban,
ha megfeledkeznénk azokról a két-

értelműségekről. amelyekre alkal
mat adhat. Ilyenek: a teológiában
tárgyalt szeretet összetévesztése az
egyszerű fílantrópíával, a könnyű

s~,amellyel jó lelkiismeretet te
remtüti:k magunknak azáltal, hogy
Jllé'n'ri. s2lOlgálatokattettünk, a cse
Iekvőkészséggel szemben az ima
kevésre becsülése. "Anélkül, hogy
osztanók azoknak a zsémbes lelkek
nek panaszát, akik szerint a fele
baráti szelgálatok jelenlegi azorgal
mázása megölte a lelki életet, nem
tagadhatjuk, hogy káros túlzások
érvényesültek ra felszabadulást kö
vető években. A legutóbbi ankétek
mutatják azonban, hogy a helyes
szemlélet egyre üdvösebben bon
takozik ki és hogy a legharcosabb
aktívisták is ráébredtek az ima
szükségére."

A francia spiritualitás harmadik
vonása Holstein szerint azoknak a
keresztényeknek optimizmusa, akik
a feltámadott KlI"isztusra tekinte
nek és elevenen átélik az ő diadal
mas uralkodásának hitét. "A di
csőséges Krisztus, a teremtés tel
jessége az, akit a mai ember sze
retne elérni" - írta a minap egy
jól tájékozott teológus a kortársaik
vágyairól.

A Husvét dicsőséges Krisztusa
az a Krisztus, aki egyházán keresz
tül jelen van a világban s aki egy
házát a paruzia, a második eljöve
tel felé vezeti. O az, aki táplálékul
adta magát nekünk és ima-hódola
tunkat fogadja az Eucharisztiában.
"Jó teológiai és hitoktatói munka
eredménye, hogy a Husvét míszté
rfuma mind a liturgia, mind a lé
lekgondozás síkján visszakapta ér
tékét s ezzel újból Jézus feltáma
dása .került a keresztény élet kö
zéppontjába - írja Holstein. Innen
a mai spiritualitás örömteli, derű

látó, vonzó jellege, ellentétben az
zal a siránkozó és szorongó, hol vé
dekező, hol támadó állapottal, amely
részben megülte az előző nemzedé
ket. Nagyon úgy látszik, hogy a
mai katolikusok összességükben
megszabadultak attól a kisebbren-
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dúségi komplexustól, amelyet Ni
etzsche terhükre rótt. Szép az apos
toli szárnyalásuk. S7JéP 'akkor is, ba
egyesek naivságukban kis~ gyor
san oldják meg a hitetlenek üdvö
zülésének kérdését, feltételezve a
jóhiszeműséget és az őszinteséget,

'ahol csak nagylelkűségük kívánja.
Akkor is szép tanúságtétel az eg
zisztencialista· pesszimizmus mai
légkörében a fiJatal katolikusok'
örömteli hite, s kár lenne megnyes
ni szárnyaikat."

Nem szabad azonban elhallgat
nunk - folytatja Holstein -, hogy
a kereszt megértése, a bűn és a ve
zeklés megértése határozottan visz
szaesett a fiataloknál. Egy nagy
szeminárium igazgatója mondta
nemrégiben, hogy "nem könnyű el
fogadtatní a lemondást és annak
szükségét a függetlenség megszáll
ta ifj,akkal, akik csak személyísé
gük kiterjesztésére gondolnak és
hozzáférhétetlenek az aszkétikus
fejtegetések számára". Szerencse,
hogy ezt a diagnózíst, amelyet sok
nevelő aláírna, kedvezőbbre színezi
az a levelező-ankét, amelyet a Ka
tolikus Akció rendezett a mínap az
érettebb korosztálybeliek között.
"A kereszt evangéliumi szeretetét
nem választhatjuk el a keresztnek
magunkhoz ölelésétől - jelentette
ki egy bölcsészetkari magántanár.
Egy orvosnő pedig ezt a szép for
mulát használta: "Az igazi keresz
tény buzgóságot nem érheti kudarc.
Amire azonban késznek kell lenni:
a kemény küzdelem. Ezt viszont át
ragyogja a győzelem bizonyossága,
agyőzeleméabban az órában, ame
lyik Istennek tetszik."

*

Ez a vázlatos kép túlságosan hi
ányos lenne - írja Holstein -, ha
nem ejtene néhány szót az imáról.
Napjainknak nem a legkisebb pa
radoxona, hogy a bizonytalanságok,
viták, aktivizmus és pogányság kö
zepette milyen eredeti, gyakran
meglepő szerepet visz az ima.
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A .,Vie Spirituelle" folyóiIrat meg
·kérdezte olvasóit: szükségét érzik-e
,,8 csendes és imádó imának" ? "Is
ten van a mélyén minden életnek
- felelte az egyik -, rá kell ta
lálni mindenütt. Rátalálni a hit út
ján. Bele kell tehát gyökereztetni
az imát az életbe. Nem lehet az.
életnek egyetlen mozzanata sem,
amely alkalmat ne adna az imára:
jövés és rnenés, utazás villamosen
és autóbuszon, szünet a munkában,
észlelése valami nyomorúságnak,
sérelemnek, lázongásnak. Emlékez
ni Istenre, aki nem feledkezik meg
gyermekeiről..." Másik válasz: "A
keresztény buzgóság hamar tiszta
aktívízmussá válik, ha szakadatla
nul hozzá nem kapcsolódik Ahhoz.
aki igazolja és élteti."

Az imádság egyik nagy jótétemé
nye, hogy mai zaIcl:atott és enervált
életünkben biztosítja a kegyelem
elfogadását és a készséget Isten
rendelései iránt. Az ima titkát iga
zában csak Isten ismeri - mondja
Holstein. Ismeri eredményeiben, is
meri főleg kegyelmének ösztönzé
sében; kegyelme "a szívhez szól"
és a Vele való egységesülésre in
dít, hogy teljesedlék akarata. Az
összes ankétek, sőt a bizalmas val
lomások is megáUnakaz imádságos
csönd ama körzete előtt, ahol a ke
gyelem a szívekbe hatol. A lelkí
élet igazi áramai olyan mélységek
ben futnak, ahová el nem érhet
illek a mi kutatásaínk.

Kétségtelennek mondja Holstein,
hogy az a lelki élet, amelyet né
hány jellemző vonás kiemelésével
csak szegényesen ábrázolhatott,
nem mentes minden illuziótól. Le
selkednek bizonyos veszedelmek.
Köztük a legnagyobbnak látszik az.
hogy a kortársak könnyen megelé
gednek a jó szándékokkal s beérik
egy olyan spontánsággal, amely
nem változik át állhatatos és mód
szeres erőfeszítéssé, Annak ellené
re, hogy elfordul az érzelgősségtől.

ez a mcstaní spiritualitás kockáz
tatja, hogy pillanatnyi felbuzdulá
sok indulata marad: mozgatja aa



embereket ide vagy oda egy vagy
két napon át, de utána gyorsan más
irányba vág. "Magvak esének köves
helyekre, ahol nem volt sok föld
jük, és hamar kikelének, mert nem
voltak: mélyen a földben. De a for
ró napon megcsapván azokat a hő

ség, minthogy nem vala gyökerük,
elszáradtak." Amire szükségük van
a francia katolikusoknak: az alá
zatos kitartás. Nem annyira újítani
meg sérelinezni, hanem inkább
azon lenni, hogy életük mínden
egyes napján tanúsítsák hűségüket.

Tanúsítsák az önmegtagadásban,
amely elengedhetetlen feltétele az
erőfeszítés folyamatosságának, és
tanúsítsák abban, hogy bíznak a
kegyelemben, mert enélkül nem
lesz türelmes bátorságuk. "Vannak:
fiatalok, akik gyorsan feltámadnak

A KIS ÚT

KrisztUSISal· - irja egy szeminári
umí vezető. Megragadtok egy gyer
tyát a husvéti vigílián s azt hiszi
tek, feltámadtatok. O csodálatos és
kedves nemzedék, amely megtalál
ta a módját, hogy mindent felajánl
jon és semmit se áldozzon l"~

Am, hogy ekként beszélhessünk
hozzá, nagyon kell szeretnünk ezt
a nemzedéket - fejezi be Holstein.
Meg is érdemli a szeretetet, mert
nemes és nagylelkű, és mert dolgo
zik benne a Szentlélek, hogy a
szeritség gyümölcseit teremje. A
Szeritléleknek ez a jelenléte nyil
vánvalóság lesz az előtt, aki fi
gyelmesen szernlélí őket. S mível
hogy a Szentlélek irányítja, ez a
mai spiritualitás valódi és hiteles
is. Rokonszenvvel kell néznünk és
bíznunk kell benne.

"Egy vállalatnál dolgozom barátnőm férjével. Házasságuk igen har
monikus volt eddig. Külső látszatra most is az. Egy idő 6ta azonban azt
veszem észre, hogy a férj vállalatunk egyik. náalkalmazottjával., enyhén
szólva: barátságosabb a kelleténél. Az ember aszemekből, pillantásokból
sokat lát. De azon túl is nem egyszer leptem meg őket, hogy bizalmasan
suttogtak. Együtt mennek el munkaidő után . . . Az a kérdésem, sz6ljak-e
a feleségnek, amíg nem késő, és a férfi annyira bele nem bonyolódik a
flörtbe, hogy bolondságot követ el?"

A levél olyan problémát érint,
mely messze túlnő két, illetve há
rom ember egyéni ügyének körén,
Egyrészt katolikus keresztény er
kölcstanunk egyik fontos kérdése:
beleavatkozzunk-e, bele avatkozha
tunk-e és ha igen, hogyan avatkoz
hatunk mások tévedéseibe. Más
részről éppen ilyen, házassági
ügyekben hol egyáltalán nem, hol
rosszul nyúlnak a közelebbi és tá
volabbi környezet tagjai két em
ber életébe.

A fenti eset számtalanszor meg
történik. Különösen a közös mun
kahelyen. Könnyen találkozik a
férfi is, a nő is olyan egyénisé
gekkel a másneműek között, akik
ben megvannak azok a vonások,

amelyek hiányoznak az élettársuk
ból. Az ember gyarló, megfeledke
zik cóía, hogy az ujonnan megis
mert egyéniség nem értékesebb
élettársánál, csupán más. A megis
mert új hiányérzetet kelt benne a
régivel szemben. S minthogy álta
lában mindennel fel szekták sze
relni a házasokat, csak lélekisme
rettel nem, ami az efféle érzéseket
kellő értékükre szállítja le, meg
indul a folyamat, mely szerenesés
esetben újabb meg újabb csalódás
sal, de rnegtörténhetík, hogy tragé
diával, szakadással, összeroppanás
sal végződik.

:Éppen itt kezdődik a környezet
szerepe, azok felelőssége, akik ész
reveszik a meginduló folyamatot.
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