
Alexis Carrel AZ IMÁDSÁG
Mi, nyugati emberek, sokkal töbre tartjuk a rációt az intuíciónál.

az értelmet az érzelemnéL Mig tudományunk tündöklik, a vallás fénye
elhalványul. Elfordulunk Pascaltól. Descartes nyomain járunk.

Legfőbb gondunk, hogy kifejlesszük magunkban az értelmet. Ami
a szellem nem-értelmi tevékenységeit: az erkölcsi, a szép iránti, főként

pedig a vallásos érzést illeti: ezeket jóformán teljesen háttérbe állítjuk.
Ez alapvető funkciók elsorvadása folytán a modern ember szellemileg
vakká válik. Ily fogyatékossággal pedig nem lehet hasznos tagja a tár
sadalomnak. Civilizációnk összeomlása az egyéniség silány minőségére

vezethető vissza. Mert az élet sikeréhez a lelki-szellemi tényezők époly
nélkülözhetetlenek, mint az értelmiek vagy az anyagiak. Fontos érde
künk tehát, hogy föltámasszuk magunkban azokat a szellemi tevékeny
ségeket, amelyek sokkal több erőt adnak a személyiségnek, mint az érte
lem. Ezek között a vallásos érzés egyike a legkevésbbé méltányoltnak.

A vallásos érzés lényeges megnyilvánulása az imádság. Az imád
ság, mint a vallásos érzés is, nyilvánvalóan szellemi jelenség. Nos: a
szellemi-lelki világ technikai eszközeink hatósugarán kívül esik. Hogyan
szerezhetünk tehát pozitív ismereteket az imádságról? A tudomány biro
dalma, szerencsére, magában foglalja mindazt, ami megfigyelhető. S a
lélektan segítségével egész a szellemi jelenségekig elhatolhat. Ezek sze
rínt az imádkozó ember rendszeres megfigyelésével ismerhetjük meg az
imádsá-got mint )elenséget, az imádkozás mibenlétét és hatásait.

Az imádság meghatározása

Az imádság lényegében, úgy látszik, a szellem bizonyos feszült
törekvése a világ immateriális szubsztrátuma felé. Általában panasz, szo
rongatott kiáltás, segítségkérés. Másként meghatározva: a lélek felemel
kedése Isten felé. A szeretet és imádás ténye az élet csodájának forrása
előtt. Az imádság tehát az ember feszült törekvése arra, hogy kapcso
latba lépjen egy láthatatlan lénnyel, minden lét teremtőjével, a legfőbb

bölcseséggel, erővel és szépséggel, mindnyájunk atyjával és megmentő

jével. A valódi imádság nem szokványos szövegek egyszerű recitálása,
hanem oly misztikus állapot, melyben tudatunk belémerül, beléoldódik
Istenbe. Ez az állapot nem értelmi jellegű. A bölcselők és a tudósok
számára ennélfogva hozzáférhetetlen és érthetetlen. Mint az esztétikai
érzéknek vagy a szeretetnek: semmiféle könyvszerű, tudós természetű

tudásra nincs szüksége. Az egyszerű lelkek époly természetesen érzik
meg Istent, ahogyan a nap melegét vagy egy virág illatát. Ám Isten,
ki oly imádatraméltó annak számára, akiben él a szeretet, elrejtőzik

az elől, aki nem tud egyebet, mint megérteni. Gondolat és szó egyfor
mán fogyatékosnak bizonyul, midőn az imádságot le akarjuk írni, Éppen
ezért az imádság legmagasabbrendű kifejezési formája a szeretet len
dülete az értelem sötét éjszakáján keresztül.

Az imádság technikája. Hogyan imádkozunk?

Hogyan kell imádkozni? Technikáját a keresztény misztikusoktól
tanultuk, Szent Páltól Szent. Benedekig s ama megszámlálhatatlanul sok
névtelen apostolig, kik húsz évszázadon át a nyugati népeket a vallásos
életbe bevezették. Platon istene hozzáférhetetlen, megközelithetetlen volt
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a maga nagyságában. Epictetosé egybevegyült a dolgok lelkével. Jehova
keleti despota volt, félelmet keltett, nem szeretetet. A kereszténység ezzel

.szemben mintegy közel hozta az emberhez Istent; az ő Istene emberi
arcot is öltött; atyánk, testvérünk, megváltónk. Ahhoz, hogy Isten köze
lébe jussunk, nincs szükség többé bonyolult szertartásokra, véres áldo
zatokra. Az imádság könnyü lett, technikája egyszerü.

Imádkozni a kereszténységben annyi, mint elindulni Isten felé,
lstenre irányulni. S ez nem annyira értelmi, mint inkább érzelmi tevé
kenység. Isten nagyságán elmélkedni például nem imádság, ha csak
ugyanakkor nem kifejezése szeretetünknek s hitünknek is. La Salle mód
szere szerint így indul ki az imádság bizonyos értelmi álláspontból,
hogy nyomban érzelmivé melegedjék. Akár hosszú, akár rövid, akár
szóbeli, akár csak gondolatbeli: a~ imádságnak olyannak kell lennie,
amilyen a gyermek beszélgetése édesapjával. "Megmutatjuk magunkat,
úgy, amilyenek vagyunk" - mondta egyszer egy irgalmas nővér, aki
húsz év óta él és lángol a szegényekért. Végeredményben úgy imád
kozunk, ahogyan szeretünk: egész lényünkkel.

Ami az imádság formáját illeti, számos változata van, a röpke
fohásztól a mélyelmélkedésig, amaz egyszerű szavaktól, melyeket a
parasztasszony rebeg a falusi feszület előtt, a katedrálisok boltíve alatt
zengő gregórián fölséges dallaméig. Az imádság hatékonysága nem függ
ünnepélyességétől,nagyságától, szépségétől. Nagyon kevesen tudtak úgy
imádkozni, mint Keresztes Szent János vagy Clairvaux-i Szent Bernát.
De ahhoz, hogy meghallgatást nyerjünk, nem kell ékesszólóknak len
nünk. Ha az imádság értékéről eredményei szerint próbálunk ítélni, úgy
látjuk, mindnyájunk Mestere a könyörgés vagy dícséret legegyügyűbb

szavait époly szívesen fogadja, mint a legszebb fohászkodásokat. Már
a gépiesen elmondott szövegek is imádságszámba mennek bizonyos
módon. Ugyanígy egy gyertya kicsiny lángja. Csupán az szükséges hozzá,
hogy a szöveg vagy a láng egy ember Isten felé törekvésének legyen
a jelképe és kifejezése. Tettekkel is lehet imádkozni. Gonzague Szent
Lajos mondta, hogyakötelességteljesítés egyértékű az imával. S két
ségtelen, hogy a legjobb mód, kapcsolatban élni Istennel, ha teljesen
és tökéletesen betöltjük akaratát. "Jöjjön el a te országod, legyen meg
a te akaratod, miképen a mennyben, úgy a földön is"... S Isten aka
ratának teljesítése lényegében nem más, mint engedelmeskedni az élet
törvényeinek, úgy, amint azok sejtjeinkbe, vérűnkbe, szellemünkbe irattak.

Az imádságok, melyek mint hatalmas felhő emelkednek föl a föld
színéről, épúgy különböznek egymástól, mint azoknak a személyisége,
akik imádkozzák őket. De alapjában véve valamennyien ugyanannak a
két témának a változatai: a nyomorúságénak és a szeretetének. Tökéle
tesen helytálló dolog Isten segítségéhez folyamodni mindazért, amire
szükségünk van. Ugyanakkor azonban fonákság volna valaminő szeszély
teljesítését kérnünk tőle, vagy olyasmít, amit a tulajdon munkánkkal
kell megszereznünk a magunk számára. A makacs, eltökélt, állhatatos
imádság végül is célt szokott érni. Egy vak ült az útfélen s egyre han
gosabban esedezett, esedezve üvöltött, noha a tömeg el akarta hallgat.
tatni. "A te hited meggyógyított téged" - mondta neki Jézus. Legmaga
sabb formájában az imádság már nem kérés; az ember megvallja Meste
rének, hogy szereti őt, hogy hálás jótéteményeiért és hogy örömest tel
jesiti akaratát, bármi legyen is az. Az imádság szemlélődéssé emelkedik.
Egy üres templom utolsó padjában egy öreg paraszt ült. "Mire vár?"
- kérdezték tőle. "Nézem Öt és Ö is néz engem" - felelte. Az imád
ság egy-egy technikájának értéke eredményességétől függ. Es minden
fajta technika jó, ha kapcsolatba hozza az embert Istennel.
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Hol és mikor imádkozzunk?

Mindenütt lehet imádkozni. Utcán, gépkocsin, vonaton, hivatalban,
iskolában, gyárban. De jobban tudunk imádkozni erdők, mezők, hegyek,
vagy szobánk magányában. A liturgikus imák színtere többnyire a temp
lom..De bárhol imádkozzunk is, Isten csak akkor szól az emberhez, ha
ez békességet teremt magában. Benső békénk egyrészt szervezetünk és
szellemünk állapotától függ, másrészt a környezettől, amelyben élünk.
A modern városok lármájában, szétszórtségában, zürzavarában csak kivé
telesen valósíthatjuk meg testünk és lelkünk békéjét. Manapság foko
zottan szükség van arra, hogy az imádkozásra kijelölt helyek legyenek,
elsősorban templomok, ahol a város lakói megtalálhatják, ha csak néhány
kurta percre is, a benső nyugalom nélkülözhetetlen fizikai és lélektani
föltételeit. Se nehéz, se költséges nem volna megteremteni ilyenformán
a béke nyájas, vonzó és szép szigeteit anagyvárosok dzsungelében.
E menedékek csöndjében, gondolatukat Isten felé emelve, az emberek
megpihentethetnék izmaikat észsigereiket, megnyugtathatnák szellemű

ket, tisztábbá tehetnék ítélőképességüket, s erőt nyerhetnének ama durva
és vad élet elviselésére, mellyel civilizációnk sujtja le őket.

Az imádság akkor hat alakítólag jellemünkre, ha valóságos szo
kásunkká, habitusunkká válik. Ezért gyakran, sürün kell imádkoznunk.
"Többet gondolj Istenre, mint ahányszor lélegzetet veszel" - mondta
Epiktetos. Képtelenség reggel imádkozni ugyan, de aztán egész álló nap
úgy viselkedni, mínt :valami barbár. Kurta imádságok, röpke fohászok
már Isten közelében, mintegy jelenlétében tarthatják az embert. Ilyen
kor egész magatartásunkat az imádság vezeti. S így, ilyen értelemben
az imádság életmód és életforma lesz.

Az imádság hatásai

Az imádságnak, ha megfelelő körülmények között történik, mindig
megvan az eredménye. "Még soha senki nem imádkozott úgy, hogy általa
meg ne tanult volna valamit" - mondta Emerson. A modern ember az
imádságot mégis divatból kiment szokásnak, hiábavaló babonának, a bar
bárság maradványának tartja. Hatásáról jóformán semmit nem tudunk.

Mi az oka ennek a tudatlanságunknak? Először is az imádság ritka
volta. A civilizált társadalomban a vallásos érzés kihalóban van. Való
színű, hogy az imádkozó franciák száma nem haladja meg az ország
népességének négy-, legföljebb öt százalékát. Másodszor: imádságunk igen
gyakran meddő. Mert az imádkozók legtöbbje önző, hazug, gőgös, hitre
és szeretetre képtelen farizeus. Végül az ima hatása nagyon sokszor
ellenőrizhetetlen. Kéréseinkre és szeretetünkre a feleletet rendszerint
lassan, érezhetetlen, meghallhatatlan módon kapjuk. Ama halk hangot,
mely lelkünk mélyén elsuttogja a választ, többnyire elnyomja a világ
lármája. Az imádság anyagi eredményei is homályosak. javarészt egybe
mosódnak egyéb jelenségekkel. Ilyenformán még a papok közül is csak
igen kevesen figyelhették meg pontosan. Ami pedig az orvosokat illeti:
a kezük ügyében lévő eseteket érdektelenségükben rendszerint nem vizs
gálják meg alaposan. A megfigyelőket különben is nem egyszer tévútra
vezeti az a körülmény, hogy a válasz olykor egyáltalán nem az, amit
vártak. Aki például azért imádkozik, hogy valaminő szervi betegségé
ből kigyógyuljon, beteg marad ugyan, azonban mély és megmagyaráz
hatatlan erkölcsi átalakuláson megy keresztül. Ám noha az imádság
általában kivételes jelenség a népesség egészében: meglehetősen gyakori
azoknak a körében, akik hívek maradtak őseik vallásához. Hatását is
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itt, ezekben ft körökben lehet még ma is tanulmányozni. S számos hatása
közül az orvosnak föként azokat van alkalma megfigyelni, amelyeket
pszicho-fiziológiaiaknak és gyógyítóknak szokás nevezni.

Pszicho-fiziológiai hatások

Az a mód, ahogyan. az imádság szellemünkre és testünkre hat, úgy
látszik, mínőségétől, erejétől és gyakoriságától függ. Könnyű fölismernünk
az imádság gyakoriságát, s bizonyos fokig erejét, hőfokát, intenzitását
is. Minősége azonban megismerhetetlen marad: nincsenek eszközeink s
módszereink lemérni valakinek a hitét és szeretetre való képességét.
Az imádkozó életmódja azonban mégis nyujthat némi fölvilágosítást ama
fohászok minősége felől, amelyekkel Istenhez folyamodik. Még a gyönge
értékű imádság is, mely nem más, mint bizonyos formulák gépies reci
tálása, kétségtelen hatást gyakorol az imádkozó viselkedésére. Erősíti

a vallásos érzést és az erkölcsi érzéket. Ahol imádkoznak, ott rendesen
több a kötelesség és felelősségérzet, kevesebb a féltékenység és a gonosz
ság, s inkább vannak tekintettel a mások érdekeire. Bebizonyított tény
nek látszik, hogy szellemi kifejlésükhöz hasonlóan erkölcsi jellemük és
értékük is emelkedettebb azoknak, akik imádkoznak, bár esetleg csak
középszerű módon is, mint azoknak, akik nem imádkoznak.

Ha az imádság habitusunkká vált és valóban buzgó, hatása nyil
vánvalóan észlelhető. Bizonyos fokig egy belső kiválasztó mirigyéhez.
például a vese vagy pajzsmirigyéhez hasonlítható; lényege valaminő

szellemi és organikus átalakulás, mely fokozatos, progresszív módon
megy végbe. Mintha tudatunk mélyén láng gyúlna föl. Az ember valódi
mivoltában látja önmagát. Ráeszmél önzésére, bujaságára, tévedéseire
ítéleteiben, gőgösségére. Meghajol az erkölcsi kötelességteljesítés pa
rancsa előtt. Megpróbálja megszerezni a szellem alázatosságát. S igy meg
nyílik előtte a kegyelem birodalma. Lelke lassankint megnyugszik, erkölcsi
és idegtevékenységei egyensúlyba kerülnek, jobban elviseli a szegény
séget, a szidalmakat, a gondokat; övéi elvesztése nem roppantja össze;
erősebb a fájdalommal, betegséggel, halállal szemben. Ezért örülhet
az orvos, ha betegét imádkozni látja. Az imádság teremtette nyugalom
hatalmas segítsége a gyógyításnak.

Az imádságot mégsem szabad holmi morfinhoz hasonlítani. Mert
nemcsak nyugalom jár együtt vele, hanem a szellemi tevékenységek
bizonyos fölfokozása, a személyiség bizonyos kibontakozása, kívírág
zása is, és nem egyszer a hősiesség. Hiveit különös pecséttel jelöli meg.
Tiszta tekintet, higgadt viselkedés, a kifejezés komoly derűje, férfias
ság, s ha kell, a katona vagy a vértanu nyugodt szembenézése a halál
lal: mind a szellemben és szervezetben rejlő titkos kincs jelei és meg
nyilatkozásai. E hatás alatt még a tudatlanok, visszamaradottak, gyön
gék és fogyatékos értelműek is jobban tudnak élni szellemi és erkölcsi
képességeikkel. Az imádság, úgy látszik, fölülemeli az embert azon a
szellemi szinten, melyet örökség és nevelés útján kap. Az Istennel való
kapcsolat békével járja át őket. S e béke mintegy kiragyog belőlük;

e békét mindenüvé magukkal viszik. Sajnos, a mai világban csak elenyé
szően kevés ember tud valóban hatékonyan imádkozni.

Gyógyító hatások
Az emberek figyelmét mindig az imádság gyógyító hatásai kötöt

ték le leginkább. Azokban a körökben, ahol még imádkoznak, ma is
gyakran beszélnek az Istenhez vagy szentjeihez intézett könyörgések
folytán történt gyógyulásokról. Am ha oly betegségekről van szó, ame-

25



lyek maguktól vagy orvosi úton is elmúlhatnak, nehéz megállapítani,
mi volt a gyógyulás tényleges oka. Az imádság eredményeit csak azok
ban az esetekben lehet bizonyosan konstatálni, ahol már a gyógyító
módszerek vagy alkalmazhatatlanok voltak, vagy csődöt mondtak.
A Lourdes-i orvosi hivatal nagy szolgálatot tett a tudománynak, amikor
kimutatta a csodás gyógyulások kétségtelen valóságát. Az imádságnak
néha, hogy úgy mondjuk, kirobbanó hatása van. Betegek szinte - egyik
pillanatról a másikra gyógyultak ki oly bajokból, mint bőrfarkas az
arcon, rák, ágyékfertőzés, fekélyek, tüdő-, csont- és béltuberkulózis.
A jelenség jóformán mindig ugyanúgy történik: heves fájdalom, s utána
a gyógyultság érzése. Néhány perc, legföljebb néhány óra alatt a tüne
tek elmúlnak s az anatómiai sérülések helyrejönnek. A csodát a gyó
gyulás rendes folyamatának végletes meggyorsulása jellemzi. Kisérle
teik folyamán a fiziológusok és sebészek eddig még ilyen gyorsulást
soha nem észleltek. -

A csodához nem szükséges, hogy maga a beteg imádkozzék.
Lourdes-ban hitetlenek s még beszélni sem tudó kisgyerekek is meg
gyógyultak. De valaki a környezetükben imádkozott. A másért mondott
ima mindig termékenyebb, mint az, amit magunkért mondunk. S hatása;
úgy látszik, buzgóságától és minőségétől függ. Ma Lourdes-ban sokkal
ritkábbak a csodák, mint ezelőtt negyven vagy ötven esztendővel. Nyil
ván azért, "mert a betegek ma már nem találják meg ott a mély lelki
összeszedettség hajdani légkörét. A zarándokok átváltoztak túristákká.
s az imádságok meddővé lettek.

Ezek az imádságnak azok az eredményei, amelyekről kétségtelenül
biztos tudomásom van. Mellettük azonban vannak mások is, megszámlál
hatatlanul. A szentek élete, a modern szenteké is, sok csodás esetről

tudósit. Aligha vitatható, hogy például az Ars-i plébánosnak tulajdoni
tott csodák javarészt megtörténtek. E jelenségek olyan 'új világba vezet
nek, melynek fölfedezése még el sem kezdődőtt, és nagyon sok meg
lepetést tartogat. Amit már most is biztosan tudunk: hogy az imádság
tapasztalható, mintegy tapintható eredményekkel járhat. Bármily különös
nek tűnhetik is egyesek számára: nyilvánvaló igazságnak kell tartanunk
hogy aki kér, meghallgattatik, és aki kopogtat, annak megnyittatik.

Az imádság jelentősége

Minden jel arra vall, hogy Isten meghallgatja az embert és felel
neki. Az imádság hatása nem kápráztat. A vallásos érzést nem szabad
arra a szorongásra korlátoznunk, amelyet az emberben a környezö veszé
lyek és a mindenség titokzatossága kelt. S az imádságban sem szabad
pusztán megnyugtató gyógyszert látnunk, s orvosságot a szenvedéstől,

betegségtől és haláltól való félelmünk ellen. Mi hát a vallásos érzés
jelentősége? S milyen helyet jelöl ki életünkben az imádságnak maga
a természet?

Igen fontos és jelentős helyet. A nyugati ember történelmének [ó
formán minden korszakában imádkozott. Az antik állam lényegében val
lásos berendezkedés volt. A rómaiak szerte birodalmukban templomokat
emeltek. Középkori őseink valósággal telehintették gótikus székesegyhá
zenkkal és kápolnáikkal a kereszténység földjét. S még ma is ott emel
kedík falvaink fölött a templom tornya. Európa hódító rajai nemcsak
egyetemekkel és gyárakkal alapították meg az új világban a nyugati kul
túrát, hanem egyházakkal is. Történelmünk folyamán az imádság époly
elemi szükséglet volt, mint a hódítás, a munka, az építés vagy a szere-
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Iem. A vallásos érzés lényegében természetünk legmélyéről fakadó ösz
tönzés, alapvető emberi funkció. Változatai az emberi közösségekben
majdnem mindig más lényükből folyó tevékenységekkel kapcsolódnak:
az erkölcsi érzékkel, a jellemrnel és gyakran a szép iránti érzékkel. Sze
mélyiségünk ez oly fontos alkatrészét hagytuk elsorvadni, és nem egy
szel' egészen el is veszni,

Ne feledjük el: az ember nem bízhatja magát puszta szeszélyére
súlyos veszedelmek nélkül. Ahhoz, hogy életünk sikeres legyen, bizo
nyos alkatából következő változhatatlan törvényekhez kell igazodnia.
Komoly kockázatot vállalunk, ha egyik vagy másik, akár fiziológiaí, akár
értelmi, akár lelki, alapvető tevékenységünket halálra ítéjük. Az
izmok, a csontrendszer, a nem-értelmi tevékenységek fogyatékos fejlett
sége egyes értelmi foglalkozású egyéneknél époly végzetes, mint az érte
lemé és az erkölcsi érzéké egyes atlétáknál. Megszámlálhatatlanul sok
esetben erős és szapora családok, míután kiveszett bennük az ősi hít
és a becsület kultusza, nem szülnek többé, csak degeneráltakat, és ki
is halnak. Keserü tapasztalatból tudhatjuk, hogy a nemzet, melyben tevé
keny elemei többségéből kivész az erkölcsi és vallásos érzés, hanyatlás
nak indul és szolgaságba süllyed. Az antik Görögország bukását hasonló
folyamat előzte meg. Kétségtelen, hogy a természet által követelt szel
lemi tevékenységek elnyomása lehetetlenné teszi az élet sikerét.

Gyakorlatilag vallásos és erkölcsi érzék elválaszthatatlanul egybe
kapcsolódik. Az erkölcsi érzék a vallásos érzés kialvása után rövidesen
maga is elenyészik. Az emberiségnek nem sikerült, mint Sokrates kívánta,
nunden vallási tantól független erkölcsi rendszert kidolgoznia. A társa
dalmak, melyekből eltűnik az imádság szükséglete, rendszerint nem áll
nak messze az elkorcsosodástól. Ezért kell minden civilizált embernek,
akar hívő, akár hitetlen, érdeklődnie a súlyos probléma iránt, amit mind
azon alapvető tevékenységek kifejlesztése jelent, amelyre az emberi
személyiség képes.

Miért játszik ily fontos szerepet a vallásos érzés az élet sikeré
ben? Mily mechanizmussal hat ránk az ímádság? E kérdést fölvetve föl
kell cserélnünk a megfigyelést a hipotézissel. Ám a hipotézis, még ha
vakmerő is, nélkülözhetetlen tudásunk gyarapításában. Először is: az
ember szövetek, organikus nedvek és tudat oszthatatlan egysége. Füg
getlennek hiszi magát anyagi környezetétől, vagyis a kozmikus minden
ségtől, valójában azonban elválaszthatatlan tőle: hozzá kapcsolja már
az a tény is, hogy folytonosan szüksége van a levegő oxigénjére s a
táJ:lálékokra, melyeket a föld szolgáltat neki. Másrészt azonban az élő

testet nem foglalja teljesen magába fizikai valója; nemcsak anyagból
áll, hanem szellemből is. A szellem pedig, noha székhelye szerveinkben
van, túlterjed tér és idő négy dimenzióján. Nem hihetjük-e hát, hogy
egyszerre lakunk a kozmikus világban, s egy másikban, mely nem tapint
ható, nem látható, nem anyagi, melynek természete tudatunkéhoz hasonló,
s melytől épúgy nem szakadhatunk el súlyos kárunk nélkül, mint az
anyagi és emberi univerzumtól? Ez a világ pedig nem más, mint a mín
den lelkes lényben benne élő és mindenen túlható transzcendens Való
ság: Isten. A vallásos érzést tehát joggal hasonlíthatjuk szervezetünk
oxigén-szükségletéhez. Az imádságot pedig bizonyos módon a lélegzés
funkciójéval állithatjuk párhuzamba. Úgy kell tekintenünk ezek szerint,
mint a tudatunk és sajátos világa közöttí természetes kapcsolatok hor
dozóját. Valósággal alkatunkból folyó biológiai tevékenységet is látha
tunk benne; más szóval: testünk és lelkünk normális funkciójának fog
hatjuk föl.



Kitekintés

A vallásos érzésnek tehát, más szellemi tevékenységeinkkel egybe
vetve, különös jelentősége van: mert kapcsolatba hoz a szellemi-lelki
világ titokzatos végtelenségével. Az ember az imádság útján indul el
lsten felé, és Isten az imádság révén tölti el az embert. Lehető legtelje
sebb kifejlődésünkhöz az imádság nélkülözhetetlen. Az imádság nem az
együgyűek, a koldusok és a gyávák menedéke. "Imádkozni szégyen"
- irta Nietzsche. Holott imádkozni semmiképen nem nagyobb szégyen,
mint inni ,vagy lélegzeni. Istenre oly elemien van szükségünk, mint a
vízre vagy a levegőre. Az imádság adja meg az embernek személyi
sége teljes kibontakozását, párosulva az intuicióval. az erkölcsi és eszté
tikai érzékkel és az értelem fényével. Nem kétséges, hogy életünk sikere
valamennyi fiziológiai, értelmi, érzelmi és lelki-szellemi tevékenységünk
teljes kifejlesztésétől függ. A lélek pedig értelem is, érzelem is. Együtt
kell tehát szeretnünk a tudás szépségét és Isten szépségét. Pascalt époly
lelkesen kell meghallgatnunk, mint Descartes-ot.

Fordította Rónay György

BÖRTÖN

Minek panaszkodnék? A terhes évek
elmúlnak. Minden véget ér.
Ábrándvilágunk és a dühös ének
kihűl: dermedt lesz és fehér.

Nem lesz se gyász, se gyűlölet, se boldog
életet adó szerelem.
Velűnk csupán a messzi, havas ormok
farkasszemeznek mereven.

Nem félek én, hiszen lapozni vágyok
egy könyvben, felfedezve az
örök mesét, s mindig-egy világot,
miközben szüntelen havaz.

Ez lesz a béke. Bennem és tebenned
egy lesz a meztelen idő.

Mi mást, csupán csak végzetet jelenthet
nemünk: - a férfi és a nő

egymásra néz a sír előtti a földön
az árnyékuk reszketni kezd
és tudni vélik, hogy mi volt a börtön.
Mindannyian megértik ezt.

Toldalaghy Pál
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