
A KIS ÚT

Nem vagyok vallásos ember, de szeretnék az lenni, mert irigyelem
azokat, akik hisznek. Látom az életben: igaz az, hogy boldogok, akik
hisznek, mert egész életüknek van valami biztos egyensúlya, van valami
céljuk, amiért érdemes élni, minden aggodalom között van valami re
ményük, és minden csapás között is van valami vigasztalásuk.

Mindez nekem nincsen meg. Azt mondják, a hit kegyelem dolga, és
imádkozni kell érte, az Istenhez. Sajnos, én ezt fából vaskarikának tar
tom. Mert: hogy imádkozzam valakihez, azaz, hogy beszéljek valakihez,
akinek a létezésében nem hiszek?

Valamiben hisz minden ember.
Az egyik abban, hogy "csak az a
tied, amit megeszel", ,- a másik
abban, hogy a boldogság titka a
sok pénz, - a harmadik abban,
hogya hús-nem-evés frissen tartja
a szervezetet, - a negyedik ab
ban, hogy a sport elsőrendű haza
fias kötelesség, - az ötödik, hogy
a helyes lélegzés a jó egészség leg
főbb feltétele, stb.

Ez a hit aztán bizonyos határo
zott cselekvésre indítja az illető hí
vőt, e cselekedetek ismétlődése ál
landósult érzületet, magatartást
vájt ki, amely természetesen kü
lönböző értékű és rangjelzésű.

Ön, tanár ember lévén, foglalko
zott filozófiával és tud a legfőbb

Értékekről, az Igazságról, a Szép
ségről. és a Jósáaról. Ön tudja,
hogy ezek a legfőbb javak az élet
ben, és hogy ezek birtoklásáért ér
demes az összes többi javakat el
cserélni. Ha Ön ezt nemcsak tudja,
hanem hiszi is, ez a hit rányomja
bélyegét, (vagy mondjuk inkább:
fém ielét) egész magatartására. Ha
hiszi, hogy az Igazság a legfőbb ér
ték. akkor tanul és keres, és kutat
és kísérletezik, ha mlnd iárt kol
dússzegény is marad mell ette. 
Ha hiszi, hogy a Szépség a legfőbb

jó, akkor elmélyed benne, átadia
magát neki, ha meg is kell koplal
nia érte. és ha ki is nevetik érte
az ernberek. - Ha hiszi, hogya Jó
aiavak le",kiv81óhhia, akkor keresi
és szeretí a fegyelem igáját, és szí
VE'Sf'n vállalia terhét, ha szorítia is.
:r:;,~ élete e hitének vallása lesz, és
boldog lesz eme hitvallásában.

Igen, - mondja Ön - csakhogy
éppen az a baj. hogy minden rnon
dat ezzel kezdődik: "ha hiszi". Hi
szen éppen ebben van a nehézség ...

Ez a nehézség egyetlen módon
küzdhető le, - de így leküzdhető - .
ha egy akarati ténnyel megcsinálja
a szellemi világban, ami az anyagi
világban nem sikerül, - ha meg
csinálja a "fából vaskarikát". Azaz,
ha elkezd úgy cselekedni, mintha
a lelkében levő tudat élő hit lenne.

Ehhez elsőszor is határozottá,
biztossá kell ezt a tudatot tennie,
el kell mélyednie benne, vagyis
gondolkozrrí. elmélkednie kell az
Igazság. Szépség, ,Jóság mibenlété
ről, értékéről és érvénvesítésük le
hetőségeiről és módiárót, - a cse
lekedeteket az ebben kikristályosí
tott elvekhez szabni. ezek szerínt
megbírálni és javítani. Rövid idő

alatt meg fogja tapasztalni, mílven
nagy életformáló ereje van hité
nek, de azt is, hozv életének mí
lyen nagy hitnövelő és elmélyítő

ereie van.
Tulaidonkénen már nem is kell

hozzátenni mást. mint aszemélves
Istenben való hit s-empontjából
levonni a következtetést.

Mindenkiben, aki emberi (tehát
nem vezetatív, nem animális) éle
tet él. van - vaav volt - valami
homályos tudat eQV legfőbh lény
ről, akivel valamilyen viszonvban
van. akitől kap, vagy kaphat va
lamit. akitől füt;,g. és akinek
tartozik valamivel. Ez a tudat az
Isten ősi hívása bennünk. A kérdés
az, hozy okariuk-e ezt a homályos
tudatot élő hitté tenni? Ha igen,
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érvényesíteni kell az előbbiekben

említett életszabályt: "elmélyedni,
szerínte cselekedni", a többi magá
tól jön, ("Ez a magától, ez a ke
gyelem", mondja Reményik Sán
dor.)

Sertillanges híres művében(Hitet
lenek katekizmusa) egy szép imát
ajánl a becsületesen kereső hitet
lenek figyelmébe. Talán az Ön lel
kének is hasznára válik:

"Mi Atyánk
ha vagy: merhetek Hozzád fordulni.
Ha vagy: akkor szent a Te neved,

és szenteltessék is meg.
Ha vagy: akkor a Te országod a

rend és szépség, Jőjjön el hoz
zánk a Te országod.

Ha vagy: akkor a Te akaratod tör
vénye a világoknak és a lelkek
nek. Legyen meg hát akaratod
mindnyájunkban és mindenben
itt a földön is, miként a meny
nyekben.

Ha vagy: add meg nekünk a min
dennapi kenyerünket, az igazság
kenyerét, a bölcseség kenyerét,

NAPLÓ

az öröm kenyerét, a természetfe
letti kenyeret, amely azoknak
igértetett, akik fertogni kepesek.

Ha vagy: akkor rengeteg versem,
mulasztásorn van Veled szemben.
Bocsasd meg vétkeimet, engedd
el adosságaimat, amint én is szí
vesen megoocsatok azoknak, akik
én ellenem vétenek.

Ha vagy: ne engedj át engem a jö-
vőben kísérteseknek, hanem
ments meg minden rossztól."

Nem gondolja, hogy ennyit el tud-
na rnondani bizalommal és benső

séggel, ha egyelőre még nem a hí
vők, hanem a keresők. oldalán van
is?
Végűl néhány sorral reflektálunk

még levelének bevezető soraira:
A vallásosság valóban megadja

mindazokat a pszichológiai javakat,
amelyeket Ön felsorol (biztonság,
remény, megnyugvás stb.), de val
lásosnak lenni nem ezért kell, ha
nem, rnert lsten van, és az Ö léte
a mi életformánk fellebbezhetetlen
meghatározója. F.

SZENT ERZSÉBET MAGYARSÁGA. Gábriel Asztrik; a középkori
francia-magyar szellemi kapcsolatok kitűnő ismerője, egyik alapvető ta
nulmányában nagy meggyőző erővel mutatott rá, hogy Szent Erzsébet
magyarságának tudata annál erőteljesebben domborodik ki, minél jobban
távolodunk Nyugat felé. Míg ugyanis a német szerkönyvek, brevíáríumok,
és imádságoskönyvek hajlandók mindenestül német köztulajdonnak te
kinteni szentünket, addig a francia, flamand és spanyol irodalom hasonló
termékei mindenütt határozottan kiemelik magyar származását, közlik
genealogiáját és közvetlen ősei mellett nem mulasztják el távolabbi őse

inek: Szent István és Szent László királyoknak, úgyszintén Szent Imre
hercegnek megemlítését sem. (Szent Erzsébet nyugati szemmel. Regnum,
1937. 80-96.)

Gábriel bizonyítása kimerítő; ahhoz nincs hozzátenni valónk. Mi nem
is erről az oldalról akarjuk megközelíteni a kérdést: nem nyugati, hanem
magyar szemmel akarjuk vizsgálat alá vonni Szent Erzsébet magyarsá
gát; pontosabban szólva rá akarunk világítani arra a hatásra, melyet
szentünk életével és példamutatásával a középkori magyarság vallási
életére gyakorolt.

Azon kell kezdenünk, hogy Szent Erzsébet a magyar föld szülötte
volt s az életszentség első indításait magyar földön és magyar környe-
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