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KERESZTÉNY EMBER A MÁBAN

A mai ember egyszerűségében van valami gyakorlati vonás, szelle
misége felé is: azt nézi, hogy nem elvont-e, hogy használható-e valamely
igazság. Ha elvont és nem felhasználható, nincs rá elég vonzó ereje.

A különböző félelmek és bizonytalanságok két végletbe szokták vin
ni a ma emberét: életkedvét elveszti, vagy hirtelen nagyon ki akarja él
vezni az életet.

Minden, ami új, tele van lendülettel és önbizalommal, ami nélkül fenn
sem maradhatna és nem terjedhetne. Tele van bátorsággal a feladatok és
a jövő felé. Mindezek a tulajdonságok vonzzák, éppen a gondolkodó és
többre-törekvő embereket. Viszont pl. a félelmek, az aggodalmak az új tól,
az új vívmányaitól, éppen az ilyenfajta emberekre nem hatnak vonzóan.
Ez vallási téren is, éppen ezért, fontos szempont. Vallásos emberek okos,
bátor, emberi magatartása a kivánatos, nem az ellenkezője ennek. A ka
tolikusnak "weltfahig"-nek, világképesnek, világravalónak kell lennie
(Ottilie Mosshamer). "Világos, hogy nem lehet büntet1enül elhagynunk a
történelem által kijelölt helyünket ... El kell fogadnunk a munka impe
rativuszát, amit korunk ránk mér. Az egyén egyetlen választása, hogy en
gedelmeskedjék a kor parancsának" (Qrtega y Gasset).

A mai embemek nem sok érzéke van a tekintélyi elv felé. Szereti
maga megvízsgálni a dolgokat és maga akar dönteni. Nem szereti az egy
házzal szemben sem a nagy dicsérő szavakat, a jogi fogalmazásokat. Sok
kal többre becsüli az egyházban, ha az a szeretet, az embersegítés, az em
berszolgálat tényeit mutatja fel, a testvériség szellemét.

Egyén és közösség

Nem jó az embernek egyedül lennie, elmagányosodnía, Ez bekövet
kezhet lelkileg a sokadalomban is. Ekkor fejlődnek ki a külőnbőző neuro
tikus esetek, A hivő ember a hívek közösségeben is él. Ez a közösség
azonban már nem olyan, mint egykor volt. Nem zárt, mint pl. valamikor
volt egy-egy plébánia közössége is. Akkor még egymást ismerték, egymás
tól tartottak, egymást segítették. Ma azonban ez a zártság megszűnt. Az
élet hullámzik. Az emberek könnyen elmennek egyik helyről a másikra.
Különösen városban, nem igen ismerik egymást.

Másféle közősségek jöttek létre, amelyekben azonos felfogású, azonos
foglalkozású, érdekeltségű emberek jönnek össze. A hivatás, a foglalkozás,
az érdeklődés azonosságán keresztül könnyebb a lelkekhez jutni, mint a
merev és idejétmúlt területi elv alapján. De ez nem vezethet sem az em
berség, sem a vallás, sem más nevében embernek embertől való elkülö
nítésére, elidegenedésére. egymás megkülönböztetésére, mert ez nem len
ne egészséges. És az általános fejlődés ellen is lenne.

Ha egymást segítik is egy-egy közösség tagjai, így a vallásos közös
ségé is, mégsem elégségesek a hagyományos pasztorációs formák. Szemé
lyenkint, személyesen,a személyekben kell a hithez eljutni. Ez a mai em
bernél a legkönnyebben Jézus Krisztus személyíségén keresztül, az Ö
megism-..résén keresztül megy, az evangéliumok alapján. Azok inspiráció
jára Olvasni, ismerni kell őket. Apránként, elmélkedve. így nyílik meg
az ember előtt a krisztusí eszmék mélysége és bontakozik ki a szépségük,

Nem annyira az ismerettel tudunk embertársainkra hatni, mint a
meggyőződésünkkel. A pap is, meg a hívő is. Bár az ismeret erős része a
meggyőződésnek, de nem minden benne. A mai ember nehezen csatta-
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kozik valahová. A közelmúlt szörnyűségei, az ingathatatlannak tartott
szokások és értékek pusztulása még itt nyugtalanít a levegőben. Azok is
érzik ezt a nyugtalanságot, akik személyesen nem tapasztalták meg a
szörnyűségeket.

Nehezen hisz a mai ember. Válogat. Alaposan tájékozódni akar. Bi
zonyos értelemben eklektikus; Szélesebb a látóköre. Kitágult a világa.
Sok minden nyüzsög benne és körülötte, az éterben. és ő bizalmatlan.
Foglalkoznia kell az emberekkel annak, aki meg akarja nyerni őket vala
minek. É'> újra kell foglalkoznia. Jól felkészültnek kell lennünk, alapos
tudással és tapasztalattal. Fontosabb ezeknél a színvonal, mint a szám
szerűség. Bizonyos értelemben sokkal hamarább érnek meg ma az em
berek és bizonyos értelemben meg, ami a kiforrott, biztos és szilárd meg
győződést, emberi karaktert illeti, később jutnak el ide. Mindenekelőtt,

aki az emberrel beszélni akar, annak embernek kell lennie. És nem hi-
vatalnoknak. .

A háborúk, a velükjáró ídegmegrázkódtatások, az értékek pusztulása,
minden megszokottság és rend állhatatlansága, az élet legbensőségesebb

dolgainak túlságosan a szem-elé-kerülése, lemeztelenedésük, a titokzatos
tól való megfosztózódásuk : mindez elősegitetteaz új nemzedékek gyorsabb
testi-lelki fejlődését.

A félelmek és ijedelmek, amiket a hidegháborús propaganda szerte
szór a világban, ráhullanak mindenkire, hiszen az éterben szabadon vil
lózhat minden gondolat, legyen az igaz, vagy legyen az hamis, vagy csak
félig-igaz, és megterheli különősen azt, akinek gyengébb az idegrend
szere. Akiknek az idegeit már kikezdték a szörnyűségek, amelyeken nem
rég keresztül kellett mennünk.

Ilyenkor nehéz megkapaszkodni. Nehéz megtalálnunk emberi egyen
súlyunkat. Nehéz abszolut és maradandó értékrendszerihez eljutnunk, ab
ban hinnünk és életünket arra felépítenünk.

Al; élet dinamikája

Az élet is dinamikus lett, nemcsak az események lüktető egymás
utánjától, hanem a technika hihetetlenül gyorselőrehaladásátólés foly
tonos fejlődésétől is. Sőt, talán elsősorban ettől lett maga az ember is
sokkal dínamikusabb.

Gyorsan utazunk és sokfelé. Gyorsan kell .az új és új benyomások
százait és ezreit felfognunk, feldolgoznunk, elraktároznunk. Alighogy
megtettük ezt egy-egy sorozattal, rnárís ott van előttünk, mint új lelki
szellemi-ideg-feladat, a másik. Mindez sokakat könnyen felületesit. Sem
idejük, sem kedvük nem marad, hogy a dolgok mélyére igyekezzenek
nézni, a lényegükig próbáljanak lehatolni. Torlódnak, száguldanak körü
löttünk az események, a történések. Fellazítják lábunk alatt a talajt. Mint
a szélvész, könnyen összekevernek bennünk is és körülöttünk is. mindent.
Talán el is sodornak bennünket. Felületessé tehetnek, kapkodóvá és bi
zonytalanná. Hogy túl ne csapjon fölöttünk az élet, hirtelen és sűrűn kell
határoznunk és döntenünk. Nem érünk rá sokat gondolkozni. Sokszor in
gatag és fáradt lesz a döntésünk.

. Az életünkben mindig több és több szerepet kapnak a gépek. ts ez
jól is van így. Mindig több és több munkánkat végzik el helyettünk. El
végzik a legnehezebb munkákat, És ennek csak örülhetünk. Ugyanekkor
azonban az is tény, hogy a gépek pontosan és precízül dolgoznak. Meg
csak akkor állnak, ha megállítjuk őket, vagy ha elromlanak. Ebből vi- .
szont az is következik, hogy aki velük dolgozik, annak folytonosan erős

figyelemre van szüksége, az nem lazsálhat, annak színtén pontosan és

652



kífogástalanul kell állandóan figyelnie és dolgoznia. A munka üteme foly
tonosabb, a figyelem állandóan feszítettebb lett. Mindez visszahat ideg
rendszerünkre is. Öntudatunkat is emeli, de jobban ki is fáraszt. Több és
míndig több és több lesz a tudásbeli követelmény is az emberrel szemben,
velünk szemben.

Nemcsak a hozzáállásunkat, a mozdulatainkat kell ésszerűen hozzá
alkalmaznunk a munkafolyamatokhoz, hanem bizonyos értelemben egész
életünket is az új életritmushoz. Egyéni, kőzösségi, családi életünket, szó
rakozásainkat, szabadidőnket is. Valahogy a mai ember sokkal több em
berrel érintkezik, mint a tegnapi ember. Viszont így felületesebbek ezek
az érintkezések, hidegebbek, tárgyilagosabbak. Bensőség, melegség, kö
zelség egyre kevesebb lesz bennük. Kevesebb lesz a személyes elem, a ba
rátság. A meghittség visszahúzódik a családba. De itt is meglazulnak, még
a legjobb esetekben is, a kapcsolatok. A család élete is nyitottabb lett
kifelé.

Problémák a családban

A legtöbb családban, különösen a fiataloknál, dolgozik .a férfi is és
a nő is. Ennek vannak előnyei és vannak hátrányai. Azon kell lennünk,
hogy mindig több legyen az előny és mindig kevesebb a hátrány. Illetőleg,

hogy tudjuk ezeket ellensúlyozni.
Az, hogy dolgozik, emeli a nő önérzetét, egyenlőségét.Öntudatát meg

gazdagítja Úgy érzi, hogy inkább partnere tud lenni szellemi vonalon,
az élet vonalán, az emberség, a barátság vonalán is élettársának. Nagy
összekötő kapocs közöttük, ha tud érdeklődni mindenik a másik munkája
után és ha meg tudja érteni azt, ami a másik életét jórészt kitölti, .gon
dolat- és érzésvilágát foglalkoztatja. Szerencsés, ha egy helyen dolgoz
hatnak. Ezzel a ténnyel sok mínden készen adva van.

Persze, ez a kedvező helyzet nem lehetséges az esetek többségében.
Ebből származhatnak problémák. A nap legnagyobb részében más embe
rekkel van együtt az élettárs. Más munkagondokat és munkaörömöket lát
és oszt meg. Más embereket ismer meg, egészen közelről. Akik talán ér
tékesebbek, mint az övé. De már ő is lekötött és azok is lekötöttek. Ta
nulni kell, buzdítani kell a továbbképzésre, egymást tapintatosan nevel
nünk kell. Elkerülni azt a veszedelmet, hogy két ember között a családi
kapcsolat osak egy-két unalmas és ingerült órára, vagy tisztán a szexuális
kapcsolatra korlátozódjék. Mert itt szokott a baj kezdődni, illetve a vég
zete felé továbbfejlődni.

Minden tiszteletünk és megbecsülésünk a esaládanyáké, a háziasz
szonyoké, Az ő munkájuk talán a legnehezebb, mert mindennap ugyanaz
és azt szokták mondani, hogy látszatja inkább akkor tűnik szemünkbe és
elismerésünkbe, ha elmarad belőle osak valami is. Talán a legtöbb lélek
és legtöbb szív ehhez kell. Ne feledjék azonban a "múlt idők dicsérői" e
téren sem megkérdezni a mai fiatalokat. Nem kell nekik az, amit annyira
dirnérnek nekik, a végi családanya, a régi háziasszony-ideál. A háztartás
gépesítése, az élelmezés közös megoldása, a konzervek, a félkészételek, a
gyermekintézmények fejlesztése vonalán van a jövő. Az új nemzedékek
maguk szabják meg maguknak az életformát. Úgy, ahogyan nekik jobban
tetszik, Nem a forma a lényeges, hanem a bennelévő lélek, a benneélő

ember.
Hogy ez az ember ne legyen "ember én nélkül" (I. Bodamer). Hogy

az embernek legyenek szellemi, lelki kapcsolatai is embertársaival. Hogy
egyéniség legyen. Hogy legyenek önálló gondolatai, állásfoglalásai. Hogy
legyen meggyőződése. Legyen mondanivalója az élet felé, embertársa felé.
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Az a veszély, hogy az önálló egyéniség helyébe minden kritika nél
kül az újságok, a rádiók, a televiziók, a reklámok, a felszedett hirek egy
behányt összevisszasága lép és az ember szinte csak reflexek egymásután
ja lesz. Mindent meghallgatni és míndent mérlegelní. Folytonosan gazda
godni, mélyülní, öntudatosodni, nem pedig összezsugorodní és érdeklődés

hiányban ellaposodni. Nagyon egymás előtt folyik le szinte egész életünk.
A biológiai funkciók mindenkinél egyformák. Az élet sok lehetőséget ad
a jóra is, de az elkallódásra is.

Az élet állandóan sürget bennünket. Szinte minden nap tanúságot
kell tennünk öntudatunk előtt és kifelé, embertársaink felé, kötelesség
teljesítésünkkel, munkánkkal, hogy szükség van ránk, hogy érdemesek
vagyunk az életre. Nem szabad azonban elvesznünk a külső látszatokban
sohasem. Erre biztosíték az, ha állandó bennünk a törekvés, hogy egész
emberek legyünk.

Benne a társadalomban

Nem vagyunk egyedül. Társadalomban élünk, amelynek alapelve az.
hogy segítsen bennünket, segítsen egymáson is segíteni. Ez azonban nem
azt jelenti, hogy helyettünk mindig más gondolkozzék, hogy mi mindenkor
az adott pillanathoz alkalmazkodjunk megalkuvásból, haszonlesésből és
tevékenységünk a társadalom felé legnagyobbrészt csak abból álljon, hogy
elfogadjuk tőle az orvost és az orvosságot, a lakás- és életbiztosítást, a
nyugdíjat és majdan a tisztességes temetést. Közösségtudatot, kőzösségi

érzést hordozó értékes egyénne kell lennem, hogy a társadalomnak is ér
tékes tagja lehessek, hogy igazi érték legyen az életem. Az értékes egyén
és az értékes társadalom termékeny kölcsönhatásban van míndenkor
egymással.

Társadalmunknak türelme van az emberhez. Minden becsületes és
jószándékú tagját megbecsüli. A tévedőket,a fogyatékosokat meg jóvá
akarja tenni. De nemcsak elméletileg, hanem valóban, tesz is értük.

Összehívja társadalmunk az embereket és megkérdezi a véleményüket
és megfontolja a véleményüket és ha ez indokolt és széleskörű, elgondo
Iásánakalakulásán, ütemén ez meg is látszik. Meghallgat türelmesen min
den jószándékú embert. Kívánesi a véleményére. Kritíkaí szellemet fej
leszt ki az emberekben. Szerepelteti a mindennapi embert is és így a fel
lépés .lázától megszabadítja és emberméltóságának jobban a tudatára éb
reszti. Persze, az egyén nem élhet vissza a helyzetével. Nem gyakorolhat
csak önérdekű bírálatot, vagy bírálatot tisztán a bírálatért, csak azért,
hogy zavart keltsen, vagy puffogó szavak mögé rejtse el igazi gondola
taít, Mert ez a veszélye az egyénnek megvan.

A kapitalista társadalomban elhagyatottnak, magányosnak;' a maga
erejére kegyetlenülodadobottnak érzi magát az ember, ha nem tartozik
a napos oldalhoz. Érzi, hogy csak annyit ér az élet hatalmasai előtt, ameny
nyit gazdaságilag, hasznavehetőségeszerínt ér. Egyénisége, személyisége a
hatalmasokat nem érdekli. Illetőleg: félnek kifejlődött és öntudatos em
berségétől. És éppen ezért, mindent elkövetnek, hogy ennek kifejlődését

akadályozzák és hátráltassák. Nemhiába hagyták pl. a gyarmataik népeit
olyan szellemi nyomorban, analfabétizmusban és akadályozták szántszán
dékkal a tudományos emberfők kifejlődését közöttük.

A kiszolgáltatottság megteremti a létfélelmet. S aki folyton fél a hol
naptól, kénytelen félni, az kétségbeesett dolgokba is képes belevetni ma
gát. Másik oldala ennek a lét üressége és unalma. Ilyen esetekben nem
lesz ritka az öngyilkosság sem. Cél, lendület, tartalom kell az embernek.
A munka útja, melyen a saját boldogulásához is eljut: előrehúzó út, jó út,
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az élet erejének útja. Mi, hívő emberek tudjuk, hogy minden, ami pozi
tiv érték, minden, ami igazán jó az embernek: míndez Isten-akarta útja
és tevékenysége is az embernek. "Hajtsátok uralmatok alá a földet ..."

A régí embert a vallás, a teológia, a filozófia irányította inkább, az
új embert, a technika korának emberét meg inkább a természettudo
mány, maga a technika, az iparosodás, a gépesítés, a gyakorlati lélektan
és a társadalomtudomány. A ma embere ismerni akarja mindenekelőtt

a társadalmat, amelyben él, ennek erőit, törvényeit, a gazdasági törvé
nyeket, az emberi lelket, a természetet és mindezt nemcsak megismerni
akarja, hanem meg is akarja hódítani, szolgálatába akarja ál1ítani, ala:"
kítani akarja és hatalma alá hajtani.

Vajon nekünk, hívő embereknek, félnünk kell-e ettől az új kortól?
Aki hisz a Gondviselésben, az tudja, hogy Isten akarata ellenére nem le
het semmi sem a világon. Isten lépked a történelemben. Az O léptei nyo
mán a hitünkben világosság támad. Ö adta a feladatokat, tehát erőt il!
fog adni hozzájuk. "Hűséges az Isten: O hívott meg Fiának, Jézus Krisz
tusnak. a mi Urunknak közösségébe" (L Kor. 1, 9.).

Hogyan is itélt saját koráról kb. száz esztendővel ezelőtt Renan, aki
vágyban az Isten közelében maradt még akkor is, amikor már nem tudott
benne hinni? "Szeretem a múltat, de irigylern a jövőt. Minél később ke
rül valaki erre a bolygóra, annál jobb lesz neki. Descartes a helyét nem
leIné örömében, ha valami mai nap íródott sovány kis fizikai vagy csil
lagászati értekezést olvasna. Az iskolásfiú ma olyan igazságokról tud,
melyekért Archímedes az életét adta volna. Mit nem adnánk érte, ha
lopva bepillanthatnánk egy könyvbe, melyből az elemi iskolás gyerekek
fognak tanulni száz év múlva" (Ifjúságom).

És milyen önérzettel szól a szerzetes Campanella (t 1639): "Ö, ha tud
nád, mit mondanaka csillagászat, mit a zsidók és más népek prófétái alap
ján erről a mi századunkról, melyben száz év alatt több minden történt,
mint négyezer év alatt! Több könyvet nyomtattak ebben a században,
mint ötezer év alatt és mit mondjunk az olyan döbbenetes találmányról,
mint a mágriesség, sajtó, puska, amelyek mind a világ egyesülésének
nagy jelei ..." (A napváros, 86, 1.).

Akkor mit mondhatunk mi ?

Ember és technika

A technika önmagában véve jó. Mindaddig jó, míg az ember el nem
rontja. Elrontani azzal tudja, ha ahelyett, hogya technika szolgálná őt, ö
lesz a szolgáló és akkor, ha azt a rossz, a rombolás szolgálatába állítja.
Mert így elhatalmasodik az ember kezében a gonosz.

A technika segítségével mindig több munkát végez el az ember he
lyett a gép. Mindíg jobban előrehalad az automatizáció, tehát mindig ke
vesebb emberre lesz szükség a munkafolyamatoknál, több és több lesz
mindig az ember szabadídeje, amit önmaga kiművelésére fordíthat. Igaz,
hogy mindig többet kell tudnia is az embernek. És az is igaz, hogy, II sok
szabadidőt helyesen és okosan kihasználni tudni: komoly kérdés lesz.
De ez még nem a mí életkorunkban. Nem ís a fiainkéban.

A technika segítségével a világ, sőt, a világűr megismerésében is na
gyot fejlődött már eddig is, de még nagyobbat fog fejlődni az emberiség.
A keresztény ember azonban nem feledi azt sem, hogy itt óriásiak a mé
retek. "Egyedül a mi tejútunk több, mint százmillió napot foglal magában
és a fénynek százezer évre van szüksége, amíg keresztül száguld rajta. (A
fény egy másodperc alatt vákuumban háromszázezer kilométert tesz meg.)
A mienkhez hasonló tejutakat azonban meg sem tudjuk számolni: több,
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mint ötvenezer vehető ki egyetlen fényképen, amelyet a Palomar hegyi
távcsóvel készítettek számításaínk több, mint egymilliárd fényévre te-
szik a legszélaőbbeket Azt jelenti ez, hogy gyenge fényük tízmillió év-
századon át utazott a térben, míg eljutott hozzánk" (Vigilia, 1961. július
417. L).
. Ez azonban hitünkben nem lehet lehúzó, hanem inkább felemelő,
bízó tényező.

A technikának két arca van. Az egyik a pozitiv arc. Ezt mutatják pl.
azok az adatok, amelyek elmondják, hogy a Szovjetunió hétéves tervének
egyetlen órájában mi minden jön létre: "A Szovjetunió kohászati üzemei
óránként 7430 tonna acélt olvasztanak. Ebből az acélmennyíségből 4200
lánctalpas traktor gyártására futja. A tárolóhelyekre óránként 16860 ton
na ásványolajat szállítanak, a villamoserőművek 33.240 OOO kilowattóra
energiát termelnek, 274 új lakásba költöznek be az emberek, a textil
munkások 50.000 méter gyapjúszevetet gyártanak. Az ipari termelés volu
menével mérve 1961-ben egy szovjet óra 25 ,,192S-as mintájú" órával ér

. fel. 1965-ben, a hétéves terv utolsó esztendejében egy óra annyit ér majd,
amennyit 1955-ban lOS perc ért. A martin- és bessemerkemencék 1965
ben óránként 10500 tonna acélt olvasztanak (teljesítményük 1955-ban
óránként 6150 tonna volt), a villamosenergia-termelés eléri a 60 millió
kilowattórát (195S-ban 27 millió kilowattóra volt), ez ásványolaj-termelés
'!:l 600 tonna lesz (1958-bain 12920 tonna volt), óránként 420 lakást adnak
át rendeltetésének (195S-ban óránként 240 új lakásba költöztek be). (Gleb
Baklanov ipari statisztikus cikke a Szovjetszkij Szojuzban.)

Van azonban a technikának egy negativ arca is, de ez sem szűkség

szerűen következik belőle. Ennek a megszüntetése, illetőleg mindig na
gyobb és tökéletesebb kiküszöbölése szintén az emberi felelősség feladata.
Ennek a negativ arcnak legnagyobb előidézője a hajsza a technikában. "A
Német Szövetségi Köztársaság üzemeiben naponta 12 munkás hal meg
baleset következtében, nem is szólva a könnyebb és a súlyosabb sérültek
sokaságáről. A legutóbbi tíz évben 50 ezer nyugatnémet munkavállaló
halt meg baleset következtében munkahelyén. A nemzetközi baleseti sta
tiszfikában a Német Szövetségi Köztársaság az első helyen áll. Az ok? A
munkaadók szerint "emberi gyarlóság", vagyis figyelmetlenség, könnyel
műség stb., a munkások és szakszervezeteik szerint azonban a munka
tempó fokozása veszteségekre való tekintet nélkül. A Ruhr-vidéki fém
ipar egyik szakszervezeti vezetője szer-int a balesetek oka 91 százalékban
az idő megszorítása, vagyis más szóval: a hajsza (Der Spiegel).

Ez a dolog is elsősorban az emberséghez, a fegyelmezettebb, a kifi
nomultabb, a lelkiismeretesebb emberséghez van kötve, Ez ellen vét fo
kozottan a profithajsza is.

Mindent az emberért

Mindennek van egy csomó problémája és feladata, baja és nehézsége.
Így a technikának is. Ebből azonban nem az következik, hogy dobjuk el
tehát a technikát, hanem az, hogy jól használjuk fel, a jóra használjuk,
oldjuk meg a problémákat és feladatokat, igyekezzünk megszüntetni a
bajokat és nehézségeket. Minden téren ez a helyes gondolkodás és a he
lyes menet. A mai fejlődés fázisa az Lsten gondolata is - az emberért, az
emberen magán, az emberi tudáson és tapasztaláson keresztül. Ami jó és
nemesen emberi, az nem idegen a keresztény embertől sem, a hívő ember
től sem. Az az övé is.

E téren vezető szerepük van a tudósoknak és a szakembereknek. Nem
szabad, hogy az a gondolat hajtsa őket, hogy az anyagi értékeket és ered-
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ményeket pusztán önmagukért teremtsék elő, tisztán azért, hogy másokat
megelőzzenek. hanem mindíg az emberért történjék mínden, Mert ezek
a helyes értékrendben tényleg: csak eszközök az ember kezében- 1Th'1

gáért az emberért. Mindig a jobb és a tökéletesebb emberért. Az ilyen
embert sürgeti az Isten is.

Joliot-Curie gondolatai itt a mi gondolataink is. A tudósok erkölcsi
ségét hordozó gondolatok: "A tudománynak kettős jellege van - jótékony
és romboló; reménységet vagy aggodalmat kelt, aszerint, hogy miképpen
alkalmazzák ... A tudomány - és ez egyik legmagasabb rendű tulajdon
sága - az egész földgolyón szétszórt emberek gondolati egységének alap
eleme. " A tudomány nem lehet erkölcsös vagy erkölcstelen. Szerintem
azokat kell elítélni, akik a tudósok munkájának eredményeit kisajátít
ják ... Az ember nem gondolhatja egyedül végig a gondolatait. Kell, hogy
beszéljen róluk másokkal, bizalommal meghallgassa különféle emberek
véleményét. Ez persze nem jelenti azt, hogy ügyefogyottak legyünk. csak
ne higgyük, hogy csupán nekünk van igazunk; meg kell hallgatnunk min
den érvet - barátét, ellenfelét. ellenségét egyaránt." Vagy amit Rabelais
mond: "A tudás lelkiismeret nélkül a lélek hajótörése."

Aki maga nem akar, vagy nem tud már különb emberré válni, az
nem fogja ebben az irányban helyesen befolyásolni és vezetni tudni em
bertársát sem. Az embert nem könnyű nevelni. Minden erő becses, ami őt

neveli. Ilyen erő a vallás ereje, a hit reménysége is. De sohasem erőltetve,

rnindig csak azoknak erő ez, akik fogékonyak rá, akik azt igénylik, akik
nek már megadatott ehhez a kegyelem a minden kegyelmek Urától és
Istenétől.

Bizonyos tényekkel számolnunk kell. A vallásnak közjogi, politikai,
társadalmi, hogy úgy mondjam: kollektív szerepe az életben eltúnt. Az
állami, a társadalmi élet lassankint mindenfelé elveszíti keresztény voná
sait. A szocíalísta országokban márís egészen elveszítette. Az egyén a lel
kében, önmagában hordozza a hitét, az Istent. Az ő személyes ügye lett.
Az élet körülötte nem segíti őt ebben, sőt, közömbősít és ellene van. Ki
nek-kinek jogában áll világképét sajátmagának kialakítania, vagy így,
vagy úgy. Ideológiai különbségek nem ronthatják le az életnek egymás
munkáján és felelősségén épült egységét. Senkit sem szabad hite, meg
győződése miatt másodrendűembernek tekinteni és így kezelni, ha békés
és építő tagja a társadalmi együttesnek. Ez az elsődleges követelmény;
hogy ilyen legyen. Minden egyéb a türelem és sohasem az erőszakos meg
győzés dolga. Mert az erőszak mindig visszaüt a lélek területén arra, aki
azt a meggyőződések terén alkalmazni akarja. így volt ez a múltban és
így lesz ez a jövőben is, mert az emberi lélek erre egyformán reagál. Ha
kifelé mást nem tud ellene tenni, akkor belső emigrácíóba vonul. Kivonul
belsőleg az emberi, a társadalmi együttesből,ami ezt csak gyengíti. Az
ember nem tudja elviselni, ha bármi oknál fogva másodrendű embernek
tekintik és így is bánnak vele.

A hívő ember világképébe is belefér az életnek minden értéke és
minden jaja, a technika és tudomány minden vívmánya. Mindaddig, míg
ezek magát az embert, az ember emberséget nem akarják széttörni, Nem
önmagukban, hanem mint eszközök a velük visszaélő emberek kezében.
De akkor ezek ütköznek minden humanizmussal is.

A hívő ember köteles, isteni parancs folytán is, hitéből következőleg

is a hazának hű fia, a társadalomnak alkotó és építő, pozitiv tagja lenni.
Kőtelesaz állam törvényeit lelkiismeretesen és pontosan megtartaní.
míndaddíg, míg ezek közül valamelyik éppen a hitét, a meggyőződéséf

nem követelné tőle. A fejlődés azonban már eljut az emberi türelemnek
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és az államvezetés politikai [ózanságának és bölcsességének ehhez a fo-o
k ához. Nem jelenti azonban ez, hogy az állam, a maga' kulturális és kor
mányzati eszközeivel nem követhetné és nem propagálhatná a maga el
veités elgondolásait, de mindenkor szabad elfogadásra.

Az egyház feladata

A vallás nem arra való, hogy politikai, társadalmi, gazdasági prog
ramokat dolgozzék ki és ezeket, törik-szakad, keresztül akarja vinni.
"Im Grunde gibt es keine Philisophie der Kirche. Diese ist vielmehr eine
einmalige Wirklichkeit (Romano Guardini: Vom Sinne der Kirche). 
Alapjában véve nincs az egyháznak filozófiája. Ez sokkal inkább egyszeri
valóság." Nem elvont idea, hanem való élet. Lényegében nem változó va
lóság és mégis minden kor minden emberének való. A vallásnak, a hitnek
egészen más a szerepe: az embernek Istenhez vezetése és lelkének, életé
nek megszentelése. Megszabadítás a bűntől. Az egyház Krisztus Urunk
megváltását közvetíti az ernberek felé. De azokra, akik ezt nem akarják.
nem erőszakolhatja.Az, aki tudatosan nem akarja felvenni a szentségeket,
nem is veheti fel érvényesen.

Szeretetet sem szabad erőszakkal erőltetni, mert az megszűnik már
szeretet lenni,és hitet sem lehet félreértett szeretetből erőltetni, mert ez
sem szerétet többé és ezért nem is képes hitet adni. Amíg új és uralkodó
valami, mindig akadnak képviselői között vakbuzgók és erőszakos ter
jesztők, akik legtöbbet éppen annak az ügynek ártanak, aminek használ
ni akarnának.

Az egyháznak fizikai ereje sincs ahhoz, hogy a hatalmasok önzésé
vel és az emberi önzés kíméletlenségével szemben pl. egy-egy társadalmi
elgondolást meg tudjon valósítani. De nem is ez a feladata. Feladata: az
embert nevelni, becsületessé tenni, lelkiismeretét mindig jobban kifino
mítani, kiművelni, a jóra a lelkét mindig jobban és jobban fogékonyabbá
tenni, és ezt a jót, akárkitől ered is, akárki képviseli is, mindenhol, min
denkor, minden erkölcsös eszközzel segíteni és támogatni, hogy minél
gazdagabban és minél tökéletesebben érvényesüljön.

Higgyük el, hogy így cselekszünk az Isten akarata szerint. így le
szünk a jónak külön evangéliumi kovásza a világban. Es így leszünk ked-·
vesek és hasznosak az emberek között, az emberek felé. Nem pedig úgy,
hogya múlt viszonyaiban megfogalmazott jogi és egyéb állásfoglalásokat
és törekvéseket cipelünk magunkkal, próbáljuk I erőltetni őket és csak
taszítjuk velük az embereket, mi magunk meg gyötrődünk azon, hogy
semmire sem megyünk velük az élet realitásában, különösen nem a nagy
világdimenziókban. Ki kell vetkőznünk abból a gőgből, hogy mi vagyunk
a világ közepe. Nem mi vagyunk, hanem az Isten, a mi Urunk Jézus Krisz
tus, Akinek az evangéliumában nem találunk semmiféle politikai és sem
miféle gazdasági és társadalmi programot. De találjuk azt a küldetést, azt
az erőt, azt a lelkiséget, azokat az eszméket, amik jobbá, tisztábbá, szentté
tehetik az embert. Es a jobb ember által és körül jobb lesz az élet is, jobb
lesz a világ is. Nemcsak az Úr Jézus korában, hanem a technika korában
is, az atomkorszakban és az űrhajózás korában is, egyaránt. Akiben nincs
meg a jó, az nem tudja ezt sem az életbe, sem a világba állítani. Akiben
nincs meg az Isten, az nem tudja őt sem az életbe, sem a világba állítaní,
akármit mond is róla a szája. "Nosce te ipsum": először ismerd meg ma
gadat, keresztény ember.

Mí 'valljuk, hogy a bűn megzavarja a szív békességét és a lélek össz
hangját. Akkor is valljuk ezt, ha mások meg azt vallják, hogy bűn nincs
is. De azt is kell vallanunk, hogy a cél velük szemben sem szentesíti az
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eszközt, és nem szentesíti senki más-Ielfogásúval szemben, még akkor
sem, ha esetleg erről az illető velünk szemben mást vallana. Ez a keresz
tény erkölcs és nem más. És ebben van éppen az ereje. S azok lesznek a
neuraszténiások, akikben megzavarodott ez a rend. Akik kiugrottak be
lőle. És az ilyenek hiába vetik bele magukat a még nagyobb zajba és a
még lázasabb tevékenységbe. Először belül kell, önmagukban kell rendet
teremtenünk.

Vallás és világkép

Más a hitem, a vallasom és más sokban az a világkép, mely körülöt
tem készül, más az a társadalmi rend, amelyben élek. De nekem éppen a
vallásom adja meg a Iátásmódot, a mértéket, az értékelés szempontját; az
értékek ígazságátvazt, hogy kulturális, esztétikai, tudományos, társadalmi
téren mit és mennyiben tartsak a magaménak is, mit és mennyiben tart
sak értéknek és mit és mennyiben nem. Ez míndenkínek személyes ügye.
Akármilyen legyen is kinek-kinek a világnézete. Másként látok én a hi
temmel, és másként lát más, a saját világnézetével. És nem zavarjuk és
nem bántjuk egymást, mert okosak vagyunk, mert - emberek vagyunk.
Az életet sohasem a problémák merev elutasítása jelenti, viszi előbbre és
oldja meg, hanem a foglalkozás a problémákkal. Az érdeklődés feléjük
egyúttal érdeklődés embertársam felé is és közeledés hozzá. Akkor is, ha
nem' tudunk mindenben egyetérteni. "Quot homines, tot sententiae":
ahány ember, annyi vélemény. A szükséges dolgokban egység, a nem
szűkségesekben szabadság, de mindkettőben szeretet - mondotta Szent
Agoston. Mindent, ami érték igyekeznünk kell beleépítenünk az egészbe,
az Isten-akarta rendbe és világképbe.

Ne feledjük, hogy nemcsak akkor érték az érték, ha vallásos cél, val
lásos dolog szolgálatában áll, vagy már ide állítottuk. Ez áll a tudomány
ra, a technikára is. Szaporodjatok és hajtsátok uralmatok alá a földet:
küldte az Úr az embert az útjára. Ennek a parancsnak az útján van a
tudomány és a technika is. Mindaddig Isten gondolatát valósítjuk velük,
míg alkotunk, még építünk, míg az ember javát szolgáljuk a segítségük
kel. Eszközök és nem célok. A tényeknek több oldaluk van, Bizonyos ér
telemben az igazság is poláris. A merev egyoldalúság rendszerint kiugrik
az egész ősszhangjából,egyoldalúvá, fogyatékossá tesz, kiborít minket is az
összhangból. Akinek, ha kell, ha nem kell, csak ájtatos szavai vannak,
az nem fogja az embereket - inkább előbb, mint utóbb - vonzani.

Aki tehát vallásos, nem beszélhet mindig a vallásról. De ugyanígy
van ez annak az esetében is, akinek más meggyőződésevan. S az életnek
minden más vonalán is. Foglalkozásoknál, szakmáknál, tudománynál, tech
nikánál, művészeteknél, stb. Az természetes, hogy akinek hite van, ez
egész világképének az alapja, fókusza, súlypontja, jellegzője. Ugyanígy a
meggyőződése annak, akinek van. De sokoldalúak az emberi dolgok. Sok
féle az emberi érdeklődés és vélemény. S akkor is meg kell hallgatnunk
és tudomásul kell vennünk, ha minket egy-egy része nem érdekel., Ezt is
meghalljuk. Ezt is elraktározzuk. Valamiképpen, lehet, hogy egészen ne
gatíven. de mégis csak szerepel a nagy együttesben, a világképünkben.
Lehet, hogy elfeledve, egy láthatatlan sarokban, de mégis csak tudomást
vettünk róla, legalább egy pillanatban. Az egyoldalúság nem sokáig tud
vonzani, csak a sokoldalúság. Azt mondanunk sem kell, persze, hogy a
keresztény embernek mindig meg kell maradnia, elgondolásaiban is, a
keresztény erkölcs határain és keretein belül. Az erkölcsi alapon álló
embernek a természetes erkölcs keretein belül.

Hitünk szerint az Isten a világot és az életet, mint nagy nyersanyagót
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adta át az embernek. A bűn, az ember a bűnnel sok rnindent ártott és árt
és összekuszál. Az a feladatunk, hogy folyton tökéletesltsük a világot fo~

az életet, az Isten-akarta szépség és rend szerint. Abszolut tökéletes ugyan
sohasem lesz ez a mí munkánk nyomán, de kötelességünk minden erőnk

kel rajta lennünk, hogy mindig szebb, jobb és tökéletesebb legyen.
Mint mondottuk, a gépek leveszik az ember válláról a legnehezebb

munkákat. A munkaidő folyton rövidül, a munka mindig több tudást
igényel, mindig finomabb lesz az ember számára. Az automatizálás ilyen
irányú következményei még beláthatatlanok. Az embernek igy mindig
több és több ideje lesz arra, hogy önmagával és családjával, magasabb.
rendű értékekkel, a ku1tura magasabb és legmagasabb szintjeivel fog
lalkozzék. Es ne csak egy szűkebb réteg, hanem mindig szélesebb rétegek,
és mindig magasabb kulturfokon. Nem is lesz könnyű és egyszerű az em
bernek szabadidejét helyesen és jól beosztania. a sokféle érdeklődés és
sokféle lehetőség között megtalálnia a leginkább nekivalót. megfelelő

összhangban, kikerülve a lét unalmat, mindig elmélyültebbé és tartal
masabbá tenni ezt a létet. A keresztény ember ismeri a medi.táció, az
elmélkedés jelentőségát. A szentek ismerik az Lstenben való elmélyülés
mélységeit. De egyáltalán: elmélyülés, tervezés, számítások, gondolat nél
kül nagy dolog nem is jöhet létre.

Pedig roppant feladatok állnak az emberiség előtt. Ilyen,. hogy csak
egyet említsünk: az ember szaporodásának és megélhetésének, életszínvo
nalának biztosítása, emelése, előbbrevitele. Még csak az atomkor kapu
jában állunk. Nem ismerjük az atom összes lehetőségeit. De ezeket hasz
nosítani roppant nagy, megtisztelő és embenhez méltó feladat. S a ke
resztény ember úgy gondolkozik, hogy az Isten nem adott volna az em
bernek ilyen feladatot, ha értelmet, ha tudást, ha lehetőséget nem adott
volna hozzá, hogy meg is tudjon felelni neki. Mert az Isten lehetetlenre
nem kötelez. Köteles azonban az ember a feladatok megoldására minden
képességet es tehetséget latba vetni. Erkölcsi tétel, amely itt is áll, hogy
"qui non proficit, deficit", aki nem halad előre, az visszaesik.

Azt mondhatnánk, hogy a modern fizikában az anyag mintegy átlel
kesült. Athatolhatatlansága, vastagsága, tömőrsége - egészen a profán
ember módján szólunk itt, nem a tudós kifejezéseivel- átlátszóvá, finom
má, szinte magasabbrendűvélett, mióta az atom titkát kezdte megismerni
az ember. A relativitás és a kvantumelmélet a teremtés új csodáit tárta
a hívő szellem elé. "Ösztönszerűleg fogható jeIét keressük annak, ami a
láthatatlan világban végbemegy ... Ehhez jogunk van" (Monsabré). "A
világegyetem inkább nagy gondolathoz, mint nagy gépezethez kezd hason
lítani" -, mondotta Jeans. "Az új fizikában nincsenek többé elsődlegesen

adott anyagok és energiák, hanem osak hatások, azaz nincs adva elsőd

legesen valami, ami betölti a teret és ami vagy arnivel aztán másodlago
san ez vagy az történik, hanem csak egy valami van, ami teret és időt

egyszerre tölt be és ez éppen a hatás ... Ebből látható, hogya klasszikus
fízika vszubstancía-fogalrna megszűnt" állapította meg Bavink. Es amit
Heisenberg ("Planck felfedezése és az atomelmélet alapvető filozófiai kér
dései." Die Natm'wissenschaften, 1958. 10. szám) mond: "Felfedezték a
mezonokat, a hyperonokat. és ma már mintegy 30 különböző fajta - a
legtöbb esetben igen rövid élettartamú - elemi részecskéket ismerünk. A
részecskék nem anyagból vannak, hanem az anyag egyedül lehetséges
formái." Ütközésnél: "A valóságban tehát az elemi részecskék tulajdon
képpen nem hasadnak szét, hanem az összeütköző részek rnozgási ener
giájából új részek keletkeznek." - "Az újkori fizika a természetkutatás
ban kezdettől fogva szerepet juttatott az időnek is. A fizika érdeklődése



Newton óta a jelenség dinamikájára irányul. Abból a felfogásból indul
ki, hogy ebben az állandóan változó világban nem a geometriai formák a
maradandók, hanem a törvények. Alapjábanvéve a törvények is csupán
absztrakt matematikai formák, ezek azonban a térre: és időre vonat-
koznak." ' '

A Heisenberg-féle bizonytalansági reláció ,,kimondja, hogy egy elemi
részecske helye és impulzusa egyidejűleg nem határozható meg ponto
san." Megingott az oksági viszony. A kvantumelmélet megdöntötte a ter
mészeti jelenségek folytonosságának törvényét. Mintegy statisztikai sza
bályokká lettek e törvények. - "A világ csak annyiban számítható ki,
amennyiben a valószínűségszámítás, azaz a statisztika alkalmazása meg
engedi" (Neerqaarti), - És mi lehet az, amit még nem tudunk! S amit
majd az eljövendő századokban meg fog tudni az ember.

Már most is vannak olyan közlekedő eszközeink. amelyekkel szinte
legyőztük a teret és az időt. Ha az Isten mindent készen adott volna,
vagy adna, folyamatosan, kellő időben a kezünkbe, unalmas lenne, azt
mondhatnánk, a lét. úgy alkotta meg Isten az embert, hogy értelme és
tudása folytonos fejlődésében maga fejtse meg .a természet titkait, maga
fedezze fel és használja fel a maga szolgálatára, életének és világának ki
tágítására és meggazdagítására a természetben rejlő erőket és lehetősé

geket. úgy teremtette meg az embert, hogy testből és Iélekből, anyagból
és szellemből álljon, tehát az ember nem független az anyagtól. Az em
beri tudás mintegy felemeli, s azzal, hogy a jóra használja fel, mintegy
megazenteli az anyagot. S mintha az úr kezében eszköz lenne arra is,
hogy a megváltás művét sugározza az anyagvilágfelé is és ez az anyag
világ mindig inkább visszfénye legyen Teremtője akaratának - a jó
szolgálatában.

Ilyen távlatokban pl. másként tudunk gondolkodni Krisztus Urunk
megdicsőült testéről. A feltámadtak dicsőséges testéről. "Non morimur,
sed eommutabímur": nem halunk meg, csak átváltozik az életünk. Bál'
ez a titok előttünk, és mint minden hittitkunk ezen a földön mindenkor
titok marad.

Allandó feladatunk: önmagunkat is tökéletesítenünk és a dolgainkat,
az életet, a világot is. A tökéletes Istent a tökéletesebbre-törekvés dicséri
a legjobban. A mi hitünk szerint a mindenség középpontja a megváltó, a
megdicsőült Krisztus. Krisztus, az Élet fejedelme. A hívő ember nem
csak külön individuum, aki teljességét Öbenne éri el, hanem egyúttal az
Ö misztikus testének, a "corpus Christi mysticum"-nak a tagja is, tagja
az ő szerit emberi közösségének is. A tökéletességre törekvő tag tökélete
síti a közösséget is. A közösségnek, mint ilyennek, az élete is kell, hogy
mindig tökéletesebb legyen. A tökéletes Krisztus tökéletességet akar. De
az ember, hogy úgy mondjuk, a kozmosznak, az univerzumnak is tagja.
S mint ilyen, az anyagvilágot is a folytonos tökéletesedés felé kell se
gítenie.

Hitünk szerint a mindenség a maga szépségével, nagyszerűségével,

összhangjával. mint kozmikus himnusz zengi a Teremtő nagyságát és fen
ségét. Minél többet ismerünk belőle, annál több ismeretünkben is a szép
ség. Minél tökéletesebbé tudjuk tenni, minél inkább meg tudjuk ismerni
és hatalmunk alá tudjuk hajtani az erőit, annál könnyebb lesz nekünk
is, embereknek, mindig előbbre jutnunk és tökéletesebbé lennünk. Csak
akkor lehet valakinek egészséges és teljes a hite, ha teljes ehhez a belá
táshoz az ismerete és bátorsága is. Persze, itt nem az egyszerű le1kek
f>gyszerű hitét értjük, ami mélységben és értékben ettől függetlenül is
meglehet, hanem azokét, akik látni, tudni vágynak, akarnak, és hinni.
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Egy a világ

A világ egységesítésében óriási szerepe van a technikának. Az eg~'

ház elvileg mindig embemek emberrel való testvériségét vallotta és nép
nek néppel való barátságát, a hitben és a szeretetben való köteléknek
szupranacionalízmusát, nemzetekfelettiségét. A hazának, aszülőföldnek

megbecsülését, szolgálatát, szeretetét, a másik népnek a jogát is ugyan
erre, de ugyanekkor az egész emberiség, mint egység felé is vallotta ezt
a törekvést. Sok-sok fiában, elsősorban a szentekben, akik kinőttek, mint
példaképek, mint életek, az idő és a korok fölé, valósította is ezeket az
elveket. Igaz ez akkor is, ha viszont igen-igen sokszor, a saját korához,
nem keresztény eszmékhez tapadó fiaiban, igen sokszor papjaiban, főpap

jaiban is, pl. a krisztustalan sovínízmus és gyarmati elnyomás, és egyéb
kizsákmányolás és háborús erőszak helyeslője lett. Egyháziak egyházi
atlan eszmék és törekvések szolgálatába álltak szavaikkal. vagy mégin
kább cselekedeteikkel saját egyházuk elvisége, az evangéliumi eszmék el
lenére éltek és működtek. Nem az elvekben volt általában a baj, hanem
a tettekben, a gyakorlatban volt a baj. A tettekké nem váltott szavak
özönében, a külsőségekben elsikkasztott lényeg veszteségeiben.

Most a hívő keresztények is közelebb kerültek, fizikailag is, egymás
hoz. Egymást felkereshetik, egymással találkozhatnak, egymást megis
merhetik, egymástól tanulhatnak, egymás iránt a szeretet gyakorlására,
nemcsak elvileg, de a mindennapi életben is sokkal több és megfontolha
tóbb alkalmat nyertek. Nagyon sokat jelent a személyes ismeretség, a
személyes kapcsolat és barátság, nemcsak két-két ember, vagy néhány
ember között, hanem azokon keresztül megsokszorozva, egyetemesebben
is. Nagyon sokat jelenthet ez a lehetőség a keresztény testvériség szem
pontjából is. Megfoghatöbb lesz e testvériség. Előbb lesz az egység, elmé
lyültebb és gyakorlatibb a szeretet. Egy-egy nemzet, egy-egy felekezet
korlátaiból és elzárkózásaiból könnyebben kiemelkedőbb, másfelfogású
emberekre is átterjedőbb os így sokkal egyetemesebb, sokkal igazibb és
sokkal emberibb. Nagy élmény az: megtapasztalnd, hogy egy másajkú,
egy másfajú embertársunk is ugyanúgy örül a szépnek és jónak, ugyan
úgy szenved meg emberi dolgokat, mint mi. Mások lehetnek a színek, a
motívumok, az okok, a célok, a fogalmazások, de ugyanaz a lényeg: az
emberségünk, melyben mindnyájan egyformák vagyunk. S mi hozzátesz
szük ehhez: mindnyájan egyformán Isten gyermekei. A világ anyagi egy
ségesedése a technika révén így sugárzik át a magasabbrendű egységese
désre, a szellem és a lélek területén, ember és ember között, nép és nép
között, az egész emberiség életében.

Az Üdvözítő nagyon megbecsülte az anyaget azzal, hogy kegyelem
közlése feltételeként és jeleként, mírrtegy eszközeként jelölte meg. "Aki
nem születik vízből és lélekből, nem mehet be Isten országába" (Ján. 3, 5).
Akik ettek a csodásan megszaporított kenyérből, vagy ittak a borrá vál
tozott vízből, bizonyára sok-sok kegyelmet is vettek. Az anyag megbe
csülésének legnagyobb titka pedig az, hogy a kenyeret a saját testévé és a
bort a saját vérévé változtatta s ezt teszi azóta is az egyház, az ő emlé
kezetére,az ő meghagyásából, a hívő lélek táplálására és örömére. "Ha
nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok .az ő vérét, nem lesz élet
ti bennetek" (Ján. 6, 53) .

Érdekes, 'amit Szent Pál ír a rómaiakhoz (8, 21.): a természet "a mu
landóság szolgai állapotából fölszabadul Isten fiainak dicsőséges sza-
badságára." .
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VaUás és élet

Az embernek lélekből, szellemből. eseményekből.elvekből iB kell táp
lálkoznia. .A hívő embernek mindezekhez még kegyelemmel is, ami
.a természetes értékeket elmélyíti, kigazdagítja és felemeli őket természet
feletti síkra és méltóságra az életében és az örökkévalóságban. Igy tud az
ember a kísértésnek ellenállni, hogy az anyagot sohase a másik ember
kárára, hanem mindig a javára akarja és tudja felhasználni. Ne a bún
nek,a pusztításnak szolgáljon vele, hanem az alkotásnak' és az építésnek,
ajó gyarapításának.

A hívő ember sejti és átéli a ,,kereszt misztériumát", a jó és rossz
küzdelmének titkát, amely állandóan jelen van, mind az egyéni életben,
mind a világban. Jót és tökéleteset, míndíg jobbat és mindig tökéleteseb
bet akar alkotni a jóakaratú ember és mégsem sikerül ez mindig. Ahogy
Szent Pál mondja: "Bár a jót szeretném tenni, a rosszra vagyok kész ...
más törvényt tapasztalek tagjaimban és ez küzd értelmem törvénye ellen"
(Róm. 7, 21-23).

Ahogyan a humánum örök küzdelmét megérezte a régi bölcs is és
költő is, művész is, azt, hogy: "video meliora proboque, tamen deteriora
sequor": látom a jobbat és helyeslem és mégis az alacsonyabbrendűt

követem.
Ehhez az állandó és nemes küzdelemhez várja és kapja a hívő ember,

a maga természetes lelki, szellemi, erkölcsi, anyagi erőin kívül a Min
denható Isten segítő és megszentelő kegyelmét, erejét is. S ezt mindenek
előtt arra használja fel, hogy belsőleg is hozzáérjen és hozzáfejlődjék az
élet komoly feladataihoz. És ebben a küzdelemben ő őszinte szívvel és
'lélekkel és baráti kézzel fogja meg mindazoknak a kezét is, akik a szépet
és jót tisztán természetes erőkkel, az ember természetes erőivel és képes
ségeivel akarják és szelgálják. Bátor a feladatok felé, mint ők. De talán
neki könnyebb: messzibbre nyúlik az idő falánál a reménysége. Ez a he
lyes lelkiség. A kegyelem nem rombolja le a természetet. A kegyelem a
természetre épít. A természet isaz Isten akarata. Segíts magadon, az Isten
is megsegít. Hol van abban az igazi hit, a hit a Gondviselésben, aki rossz
hiszemű, gyáva, vagy gyenge? Hogy gondolja ő, hogy tagja az Isten or
szágának és az Isten örökségében él és dolgozik, ha az evilági remények
és erők hosszabbak és nagyobb 'ik, mint az övéi?

Hogyan is mondja Victor Hugo? "A tudomány szüntelenül előrehalad,

-eltörlí saját eredményeit. Termékeny törlések ! ... A tudomány létra ...
A költészet - szárnyalás. A művészet remékei örökkévalóak. Dante nem
törli el Homerost." Mi ugyanezt hisszük és valljuk vallási viszonylatban
is. A rnűvész a maga intuiciójával előbb jár a térben és az időben. Kö
zelebb jut megsejtesével a lényegeshez. Másoknak is utat tud mutatni.
Ez áll azokra a legkiválóbb lelkekre is,akik istenélményt hordoznak. Ezek
látják és sejtik, hogyafeltárt nagyobb természeti erők mögött, a rnesz
szíre kitolt emberi tudáshatárok mögött még nagyobb a transzcendens
titok is, mint a kisebbnél volt. Az új embernek új útjai vannak. Az új
embernek az Istenhez is más az útja sokban, minta tegnap emberének
volt. Új fogalmak, új életérzések. új érdeklődések, új környezet, új táv
latok, új világkép -- szinte szédítő arányokban és folyton zuhogó válto
zatban. Vannak, akiket leköt a tegnap hagyománya és nem mernek még
átlépni a kinyitott ajtón. Az ajtó azonban nyitva van. At kell lépnünk
rajta. Aki ma nem mer, annak holnap kell mernie, de mernie kell.

Eddig a természetben mintegy a felületen jártunk. Most mindig kö
zelebb a mindig nagyobb mélységekhez. Nehéz megmondani, hogy mi ad-
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ja a nehezebb és a több problémát: az iszonyú dimenziók-e, vagy a pa
rányi atom csodálatos élete? A makrokozmosz-e, vagy a míkrokozmosz ?
De ez emberi értelemben is kitágul még: a saját belső világunk-e, vagy a
külső élet csodái? Nem meglepő az, ha megrebben az új úton az ember,
vagy megszédül. vagy felfuvalkodik, vagy megfélemledík, vagy kereső és
tépelődő lesz. '

Az atom titkában az atomhalál iszonyata is egész közel jött, nemcsak
az egyes emberhez, hanem népekhez, az egész emberiséghez is. A démoni
mélység és a démoni erő. Ezt a titkot csak becsületes, emelkedett, megbíz
ható emberre lehet bízni. Ilyenné tesz az emberszeretet. A hívő ember
tudja, hogy valóságos istenszeretet nem lehetséges az embernek valósá
gos szeretete nélkül. Igy lesz az istenszeretet minden ernber számára ki
sugárzó gyakorlati szeretetté, Élet és világszeretetté. S ez nagyon fontos
most, amikor szinte a megsemmisítés és a megsemmisülés titka az ember
kezébe adatott. Az ember lelkiismeretére bízatott. Amelyik lelkiismeret
ben valóban ott van az Isten, ott csak az élet titka lehet, és nem a halálé.
Hiszen ma olyan tudomány van az ember kezében, hogy pl. kémiai be
avatkozással meg tudja változtatni embertársának személyíségét. Micsoda
felelősségtudatkell ide !

Azt mondja Heisenberg: "Csak azzal kezdhetünk el bármit is, hogy
valamiben hiszünk és valamit akarunk." (A mai fizika világképe.) A mi
köreinkben nem ártana a nagyobb érdeklődést a természettudományok,
a technika, a gazdaságtan, a társadalomtudományok iránt ébreszteni A
nagyobb megbecsülést. A múlt egyoldalú, úgynevezett "humanisztikus"
érdeklődésének nimbusza még mindig él és hat.

Azt sem szabad elfelejtenünk azonban, hogy az anyagi jólét könnyen
lustává. kényelmessé tesz. szellemileg. Túlságosan megelégedetté tesz a
helyzetünkkel és önelégültté, Ez ellen állandóan küzdenünk kell. Küzde
nünk kell szellemiségünk állandó frisseségéért és érdeklődésünkminden

kori ébrentartásáért. Küzdenünk kell a nagyképűség és felvágás ellen,
ami voltaképpen szellemi és erkölcsi ürességet takar.

Az emberen nagyon sok múlik. Vannak, akik azt hiszik és vallják,
hogy minden. Az ember azonban állandóan önnevelesre és nevelésre szo
rul, Mi az eredeti bűn következményének mondjuk, hogy értelmünk haj
lamos lett az ellanyhulásra és felületességre, akaratunk meg az ellustu
lásra a jó felé. A nevelés nagyon sokat elérhet, de nem mindenható. Az
ember nem angyal. Bárcsak az lenne. Olyan világos értelmű és olyan jó.
Szeríntünk, ha állandóan fejlődik is, ha szép eredményeket lehet is vele
elérni. de nem lesz sohasem angyal. Minden nemzedéknél, minden egyén
nél az igazi emberi dolgokat, a személyiség és jellem dolgait, külön-külön
kell kiépítenünk. A társadalom, az ember jó körülményei, a közszellem
sokat segít a szülői háznak, az iskolának, a munkahelynek, de nem mín
den. Mindenegyes nevelői erőnek össze kell fognia az ember érdekében,
hogy mindig több ember, emberibb ember lehessen. Az egyház nagy ne
velési tényező. sok század ilyenirányú tapasztalatával. Ilyenírányú mun
kája, at maga területén, a hívek felé, csak javára válik az összemberiség
nek is. Persze, úgy kell tanítania, hogy ebben a társadalomban élünk és
fogunk is élni.

Az erkölcsi embert nem szédítheti meg a tudása és a tudás-adta ha
talma. Az ember nem lehet hatalmasabb, mint a jó törvénye. Mert rögtön
bajt okoz, ha hatalmasabbnak gondolja magát a jó törvényénél és önké
nyeskední kezd a rossz érdekében. Ez az önkényeskedés, ez a gőg ma
hamar végretes lehetne az egész emberiségre nézve.
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Ronald Knox papok részére írt könyvének címe: Semper agens,
semper quietus: mindig cselekvőn, mindig nyugodtan. Ezt l).gy is lehet
érteni, hogy kifelé mindig keresően, kutatóan, alkotóan, ami az isme
reteket, a tudást, az érdeklődést, az életet illeti. Ugyanakkor: a lélekben
mindig nyugodtan, biztosan, szilárdan, ami az elveket, a hitünket, a prin
cipiumainkat illeti. Minden újra rögtön reagálni, felismerni, érdeklődni,

átvenni, de ugyanakkor mindent hitünk, meggyőződésünk állandó mér
legére. örök elveinkre tenni.

Jó életelv és jó program ez a számunkra. kbban a hitünkben és bí
zalrnunk'ban is, hogy Isten ,,a saját képére és hasonlatosságára" teremtett
embert mibennünk sem fogja magárahagyní, nem fogja elhagyni.

•

F:€LAWM

Az ágakon nevetnek már az almák.
Oly nyárias a kert: zöld és piros.
A lomb között megbújó sok gyümölcs a
gyermekkorunk kemény labdáihoz
hasonlít. Felhők fényes árnya villan
s fenyőkbe gyül az álomteli szag.
Itt jársz egész a közelemben és bár
oly ismerős vagy, nem tudom, ki vagy?

Két óra óta heverek a jűben.

jölöttem felhős ég, szálló madár.
Csodálkozom, ahogy csak egy kis állat
csodálkozik, azon, hogy itt a nyár,
hogya világ milyen nagy, és milyen jó
annak, aki szelíden pihen és
hogy a köröttem hullámzó virágok
érintése nyomán a szivverés

egyre nyugodtabb lesz és egyre halkabb.
Egy buksi béka szembenéz velem
olyan feszülten és olyan meredten,
mint aki ezt megtenni kénytelen.
Még látom a lombokon és a múló
időn áttetsző bátor arcodat,
aztán már azt sem tudom, hogy a fűben

alvó én volnék? t>agy pedig te vagy?

7 ÚRA, ESTE

A fa, amit ef/1l álló villamos
os a villanyóra megvilágít,
lombját hullatja most, de állni fog
dicsőségesenmég sokáig.
Ez a valóság! Gondolataim
körötte rajzanak. Milyen szép!
Milyen szívós ! S milyen lenyűgöző
a benne lévő nagy igénytelenség.

Toldalagi Pál
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