
J II h á s z Vilmos KORUNK SZENTJEI*
I. A SZENT ÉS AZ IDŐ

Orök emberi jellemvonás a kivételes emberek tisztelete. A régi kultúrák
emberei mindig híttek abban, hogy a kivételes emberek a közvetitök a terrné
szetfeletti, magasabbrendű világ és a nyomorúságos, mindenképpen tökéletlen
és töredezett földi vtlág között. Ez a hit az alapja a hősök tiszteletének, amely
nek minden időben rendkívül nagy történelem- és társadalomalakító hatása
volt. A régi kultúrák hősei, a mítoszok szereplői mindig megőrizték azt a lénye
ges tulajdonságukat. hogy közvetítők egy magasabb, tehát isteni, erkölcsi, igaz
ságos világrend és tökéletlen emberi életkörülményeink között. A régi kultúrák
hőse tehát mindig erkölcsi személyiség volt; ereje és hatása összefüggött a
természetfölötti világgal való kapcsolatával, erkölcsi fölényével, egyénisége
nek normatív, a rendet, a törvényt megtestesítő példaadásával. Igaz, hogy a
nem keresztény világban az erkölcsi személyiségek normatív példaadása több
nyire tökéletlen volt. Akárcsak a nem keresztény vallások isteneiben, a pogány
kultúrák hőseiben is a természetfölötti erkölcsi és normatív vonások szétválaszt
hatatlanul elkeveredtek az immanens célszerűség, a ravaszság, a nyers erő a
földi érvényesülés, sőt az evilági boldogulást mások kárára kíméletlenül meg
valósító demonológia jegyeivel. De erkölcsi személyiségük teljesen sohasem
homályosodott el.

Korunknak is - értve alatta az újkort, amely nagyjában a felvilágoso
dással, a nagy forradalommal kezdődött - megvannak a maga hősei. Az újkor
embere ís hitt, hinni akart a maga hőseiben, a politikusokban, a hódítókban, a
katonákban, a fe1fedezőkben, kutatókban, írókban, müvészekben. Hitt bennük
és miért is kételkedett volna benne, hogy lényegesen hatottak a sorsára, átfor
málták a történelmet, előbbre vitték a civilizációt, az értelmi fejlődést, sőt a
szellem életét is. Ami a szellem életét illeti, nehéz ugyan fejlődésről beszélni.
Az alkotó géniusz nyilván mindig egészen egyszeri és egyéni jelenség és hatása
inkább rokon az erkölcsi személyiségek hatásával. mint a gyakorlati élet, az
immanens világ hőseinek befolyásával. Nem tagadhatjuk azonban, hogy mind
ezek a hősök, akik korunk emberének tiszteletét élvezik, előbbre vitték a külső

életet, a civilizációt és az értelmi fejlődést.

Mégis úgy tűnik, mintha az emberiség csalódott volna bennük. Mannheim
Károly korunk társadalomlélektani válságának egyik nagyon lényeges okát
ismerte fel abban, hogy a modern irodalom a hősöket, elsősorban az emberiség
politikai sorsának intézőit, az úgynevezett vezető személyiségeket, ledöntötte
felsőbbrendűségük talapzatáról, megfosztotta koturnusuktól, tógájuk ünnepélyes
redőzetétől és a mindennapi emberek színvonalára szállította le őket. Bemutatta,
hogy a kormányzó embereknek, a vezetőknek éppen olyan közönséges vágyaik,
szenvedélyeík, sőt alantas indulataik vannak, mint a tömeg emberének, a kor
mányzottnaki bemutatta még azt is, hogy politikai magatartásukat, a tömegek
előtt vallott eszméket és célokat is többnyire egyéni ambícióik, vágyaik, indu
lataik, szenvedélyeik vezetik. Az írók leleplezték korunk hőseit és így korunk
emberét megfosztották a szükséges illúzióktól. Mannheim csak abban téved,
hogy az íróknak ebben a folyamatban kezdeményező jelentőséget tulajdonít.
Korunk embere, függetlenül a leleplező íróktól, csalódott hőseiben s ez a le
leplezés, korunk hőseinek lemeztelenítése . szervesen összefügg ezzel a
csalódással.

Csalódott bennük, és őket tette felelőssé a saját mélységes hiánytudatáért.
Lépten-nyomon találkozott annak a ténynek a félelmetes következményeivel,
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hogy az ember értelmileg és cívílízatóríkusen nagyon fejlődött, dé erkölcsileg,
emberileg, személyes életét tekintve tökéletlen maradt és tökéletlenségét a
rohamos értelmi és civilizatórikus fejlődés csak még kisértetiesebb élességgel
világítja meg. Természetesen nemcsak a történetbölcselet tárja ezt az egyszerű

ember elé, hanem saját élete és a körülötte zajló élet rendezetlenségének mínd
nyugtalanítóbb átérzése - ez a nyugtalanító érzés az emberrel adott erkölesi
felelősség csenevész, de teljesen el nem pusztítható csirája.

A 19. és 20. század számtalan vezető elméje, köztük nagyobbrészt olyanok,
akik távol állottak a pozitiv vallásos hittől, mutattak rá rettegve, mint ákik
kisértetet látnak, technikai civilizációnk és értelmi fejlődésünk veszélyeire. Re
nantól, Tainetől, Burckhardttól, Berdjajevig és Ortegaig, nagyon sokan idézték
rémülten Calibant, a technikai civilizáció által felszabadított emberállatot. De
korunk átlagembere attól még nem váltCalibanná, hogy felszabadították addig
lefékezett erőit. Calibanná éppen az teszi, hogy a technikai civilizáció mind
tökéletesebb produktuma lett, erői felszabadultak, de ugyanakkor erkölcsileg
semmit sem fejlődött, felfokozott lehetőségel erkölcsi fejletlenségének veszé
lyeit nagymértékben növelték. Miután mindannyiunkban ott rejtőzik Caliban,
és miután mindnyájan sejtjük, hogy erkölcsi tökéletlenségünk mellett mi min
dent szabadított fel bennünk a technikai civilizáció és a gépies értelmi fejlő

dés, nem csodálatos, hogy a vezető szellemek, éppen úgy mint az egyszerű

emberek, a bajok forrását emberi, erkölcsi tökéletlenségünkben, meg nem fele
lésünkben ismerik fel, és hogy az örök emberi hőstisztelet azok felé fordul, akik
az isteni és emberi erényeket hősies fokban gyakorolták.

Az isteni és emberi erényeket hősies fokban a szentek gyakorolták. Ahogy
a felfedezők a hősei világunk megismerésének és a világgal való kapcsolataink
kiszélesítésének, úgy a szentek a hősei a természetfeletti világ megismerésének
és a természetfeletti világgal való kapcsolataink megvilágosításának. A ter
mészetfölötti világgal való kapcsolat a jellemben, a személyiségben, a teljes
emberben, mint a követendő erkölcsi világrend realizálódik. Ennélfogva a szen
tek az erkölcsi világrend követésének és beteljesitésének a hősei, tehát a szó
legszorosabb értelmében az erény hősei. A természetfeletti világgal való kap
csolat és az erkölcsi világrend beteljesítői - ez azt jelenti, hogy ők a legvak
merőbb, legmerészebb hősök és kalandorok és egyúttal a legnagyobb realisták
a "nagy emberek" közül. Szellem és valóság, törekvés és megvalósítás szinte
tökéletes egységet alkot bennük, éppen ezért fordul feléjük a mai ember, aki
értelmének és személyiségének különválása, szétesése miatt szenved. A mai
erkölcsi válság megérteti velünk, hogy a szentek útja nem könnyü. Tudjuk,
hogy egy rómainak sokkal könnyebb volt Galliát meghódítani, mint egyetlen
gallust testvérének elismerni és ennek megfelelően bánni vele. Ámde útjuk
a legkönnyebb út is. mert az emberi nagyság egyetlen olyan útja, amely min
den egyes ember előtt nyitva áll, minden ember számára adva van, sőt minden
ember számára feladat. Ma tudjuk, hogy az embereket vállalni nagyobb, nehe
zébb és méltóbb feladat, mint az embereket kormányozni, vagy leigázni. Karunk
egyik alapvető sajátsága, hogy nem vállaljuk egymást, és nem vállaljuk lehető

leg önmagunkat sem. Minden felelősséget áthárítunk személytelen és megfog'
hatatlan tényezőkre, pártra, államra, rendszerre, osztályra, és az embert csupán
mint valami személytelen tényezőt, az "ügy" sikerének vagy sikertelenségének
I észesét és rugóját tesszük mérlegre. Az, aki az embereket és önmagát vállalja,
már akaratlanul hátat fordított a világ küzdőterének és az életszentség magános
és egyetemes útjára lépett.

Miután a szerit vállalja önmagát és az embereket, az emberi élet minden
összefüggésével, minden magasságával és mélységével egyetemben, nyilván
való, hogy a földtől természetfeletti célja ellenére még sokkal kevésbé vonat
kozik el, mint a többi ember; kevésbé mint az átlag ember, és kevésbé, mint
például a politikus, vagy az író. Sokszor megmondták, hogy a vezető ember,
minél magasabbra jut, annál inkább légüres térben él és cselekszik, mert szük
ségképpen elszakad az általa irányított tömegtől, amelynek a vállán felemel-
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kedett. A szent sohasem él légüres térben, annál kevésbé, minél jobban előre

haladt az életszentség útján, mert annál bensőségesebben együtt él és együtt
szenved mínden emberivel. Azt is sokszor megállapították, hogy a szellemi
alkotás mindig összefügg a személyiség valamely hiányával. A költő nem irna
verset, a zeneszerző nem komponálna, a festő nem ábrázolna, hanem mind
annyian élnék azt, amit éppen a bennük meglévő hiány következtében a szó,
a hang, a vonal és a szin közegén keresztül törekednek elérni és kifejezni.
A szerit abban különbözik a müvésztől, hogy az erkölcsi személyiség teljes
ségét igyekszik megvalósítani, tehát az ő közege az élet, maga az emberi léte
zés matériája. A szent tevékenysége és életmüve tehát sokkal reálisabb, "föl
díbb" és anyagszerűbb, mint a politikusé, vagy a művészé, Teljesen hamisak
ennélfogva azok a szokványos szentéletrajzok, amelyek a szenteket a természet
feletti világ és az erények kész produktumai nak, egy transzcendentális futó
szalag gyártmányainak írják le. Ezek a szentéletrajzok azt a látszatot keltik,
mintha a szentnek a lehető legkönnyebb dolga lenne akkor, amikor az isteni
és emberi erényeket hősies fokban valósítja meg. Tovább él ebben az a nem
keresztényi szemlélet, amely éles szakadékot von a tökéletes isteni világ és
a tökéletlen emberi világ között. A szentnek, aki nem egyéb, mint a természet
feletti világ kész terméke, tulajdonképpen nincs köze hozzánk, és ami még súlyo
sabb, nekünk sincs sok közünk hozzá. Természetünk pogány rétege pedig éppen
ezt kívánja: lehetőleg ne legyen közünk a természetfelettihez és tökéleteshez,
mert ebből adósságok és kötelezettségek támadnak. A szenteket egy másik
világba utaljuk, hogy megszabaduljunk példaadásuk és követésük nyugtalanító
kötelezettségétől.

. Kik a szentek, ha nem Krisztus legközvetlenebb, legegyszerűbb betűsze-

rinti követői? Nem egyes krisztusi igék, egyes krisztusi cselekedetek betűsze

rinti követői - ez éppen a szektiarizmust jellemzi -, hanem a teljes krisztusi
cselekedetnek, a megváltás művének a közvetlen és egyszerű követői. A tel
jes krisztusi mű követői, amely benne foglaltatik ebben a tényben: Isten em
berré lett, az Ige testté lett. Az életszentség hőseinek voltaképpen egyetlen
útmutatója, egyetlen világossága az Istenemberség misztériuma. Isten vállalta
az emberit, minden szenvedésével, nyomorúságával és kötöttségével, tehát ők,

akik az Istenemberség példája nyomán haladnak előre, ne szállnának le az
emberi legmélyére? Holmi rózsaszin felhőkön lebegnének magasan a Föld fölött?
Ez a lebegés a mesekönyvek hőseit jellemzi, nem azokat a vándorokat, akik
az Istenember nyomdokain lépkednek. Krisztus többet szenvedett értünk, mint
bármely ember, mert az ő szenvedésének az emberi kinokkal és fájdalmakkal
ellentétben nem volt belső határa; ő a szenvedés minden zsilipjét felnyitotta,
minden gátját átszakította. Az Istenemberség követői tehát nyilván mélyebben
szállnak alá a lélek feneketlen nyomorúságába, mint a többi ember. Nem mene
külhetnek önámításokba, kényszerképzetekbe. De ahogyan vonakodunk attól,
hogy velük emelkedjünk fel a magasságokba, úgy rettegünk attól is, hogy velük
szálljunk alá a mélységekbe.

A mult században és századunkban is, nagyjában az első világháborúig,
mindent a civilizatórikus haladástól vártunk. A civilizáció ideáljában fel kell
ismerni a keresztény magot, de a növény elvadult, a szellemi vegetációt el
nyomó giz-gazzá lett. Ez a civilizáció, amelynek magasrendű feladata volt, kez
dett öncélúan tenyészni. Valóban tenyészetté vált, amely mindent belepve szét
áradt és burjánzott, és ez a korlátlan szetáradása keltette az egyenes vonalú
fejlődés látszatát. Az ember, aki hitt ennek a gazdag, világot ellepő tenyé
szetnek korlátlan erejében, természetesen elfordult a szentektől. Ez a haladás
az emberi alkotások, a művek egyenesvonalúan boldogító láncának tűnt és
ebben a nagyszerű láncolatban az egyes mű, az alkotás önmagában külön
leges értéket kapott. Az emberiség ebben a korban glorifikálta az alkotást, a
művet, és közömbösnek ítélte az emberiség fejlődése szempontjából az élet
művét, az embert, mint alkotást, tehát az erkölcsi személyiséget. Amikor azt
mondjuk, hogy korunkban az alkotás úrrá lett az Alkotó felett, necsak a gé-

22



pekre és a gépies technikára gondoljunk, hanem az értelem és a szellem többi
objektív termékére is. Miután a haladás istenítésében az emberiség 'evilági célo
kat tűzött maga elé, felállított egy evilági erkölcsöt, amely az' emberben lényegé
ben nem látott egyebet, mint különböző hasznos produktumok alkotóját. A célok
evilágiak voltak. Erkölcsösnek azt ítélték, ami leginkább előmozdítja az evilági
célok megvalósítását. Természetesen tiszta immanens szellemi és erkölcsi kép
letek nincsenek, mert akkor az emberiség megsemmisítené önmagát. Az evilági
erkölcsben is gyakran ott rejlett a természetfeletti erkölcsi rend követése, mint
a gyöngykagyló durva héjában az igazgyöngy. De az immanens célok és az
immanens erkölcs vallása következtében elsikkadt az erkölcsi személyiség igazi
lényege: a természetfeletti világrend érvényességének elismerése az emberi
világban, a természetfeletti világ élete az emberben, az életnek az Isten felé
vezető útja, tehát a keresztény út, az Istenember útja, a szentek útja. Miután
kikapcsoltuk a természetfeletti életet az emberben, az erkölcsi személyiség is
atomjaira bomlott, mozaik részecskék tarka halmazává vált, amely nem mu
tatja többé egyedüli értelmét, a mintát. Az erkölcsi személyiség széthullásá
ból egyetlen menekvés ígérkezett: az erkölcsi felelősség ráruházása a közös
ségre, felelőtlen és személytelen tényezőkre. Az út vége: az erkölcsi felelős

ség teljes elvetése.
Lényegében eddig jutott el például a hitlerizmus és a rokon elméletek

höskultusza. Az istenített hős tökéletesen felelőtlen, tehát teljesen erkölcs
telen lény, aki önmagát jelenti ki Istennek. Bálvány, amelyet a rossz szel
lem választott lakóhelyének. Ö maga a tökéletes felelőtlenség és erkölcsön
kívüliség, és miután hívei minden felelősséget őreá, a felelőtlenre ruházták.
ők maguk is felelőtlenül erkölcsön kivülivé válnak és ennek következtében
elveszitik személyiségüket, emberi mivoltukat. Ami összefűzi a felelőtlen rab
szolgatartót és felelőtlen rabszolgáit, nem egyéb, mint az erkölcsön kivüli
"mélyréteg", a természetfeletti világban vetett hit által elnyomott ösztönök
és szenvedélyek felszabadítása. Ebben találkoztak az elnyomó es az elnyomot
tak. Igy jelent meg Caliban, az ős-emberállat teljes szörnyűségében, és új
megjelenését míndaddig várhatjuk, amig az emberiség újra nem fordul tevé
kenyen, tehát a szentek útján a természetfeletti világ felé. Caliban megjelent,
sokkal iszonyatosabban, mint ahogy azt rettegő megálmodói valaha is elkép
zelték, s mindannyian értetlenül állunk a jelenséggel szemben. Nincs magya
rázat rá, állapitjuk meg, és elfeledjük, mert nem akarjuk tudomásul venni,
hogy Caliban erkölcsi személyiségünk elvesztéséből, magánéletünk bűneiből

született, s szülő aty ja és szülő anyja mi voltunk mindannyian, nagyon kevés
kivétellel, mai emberek. Ezt a hőst, a rabszolgatartót, rabszolgái azért tisztelik,
mert mindketten, úr és szolga, az ördögi utat választották, a sátán útját,
vagyis a felelőtlenség útját. A rabszolgák a rabszolgatartótól várják felelős

ségük megszüntetését, énjük, erkölcsi személyiségük feloldását, a nagy vissza
hullást a közös mélységbe, amely az egyedüli megoldás. miután lemondtak
arról, hogy a magasságba emelkedjenek, és tagadták, hogy egyáltalán van
magasabb, a szenvedélyeiknek utat engedő kollektív hasznossági elvnél. Hő

sük vállalja azt, hogy leemeli róluk a felelősségnek, a személyiségnek, az
erkölcsi törvények szerint való életnek a kötelező terhét. Könnyedén teheti
ezt, mert hiszen ő sem felelős semmiért, értékességének egyetlen próbája a
siker; ha a siker elhagyja, az egész rendszer amúgy is összeomlik. Mítosza
esetleg túléli ezt az összeomlást, de megint nem a saját értékessége, hanem
ellenfeleinek esetleges sikertelensége következményeként. Az eredmény min
den észellenessége és irracionalizmusa dacára természetes és szükségszerű;

pontosan az ellenkezője annak, amit a szent példaadása eredményez: az ere
deti bűn táplálta és az önmagukat elvesztett lelkekben mindjobban elkorcso
sult szenvedélyek hiénáinak, farkasainak és sakáljainak rohama az értékek, az
emberi élet és a hasznosságon túlmenő természetfeletti vonatkozás ellen.

Ennek a Hitler-féle rabszolga hőskultusznak a bekövetkeztében mind
annyian bűnösök vagyunk, akik a haladást és az alkotást önmagában glorifi-



káltuk, elvonatkoztatva a haladás erkölcsi céljától és az alkotás erkölcsi tar
talmától. Mindannyian bűnösek vagyunk, akik az emberiség fejlődése szem
pontjából az erkölcsi személyíséget közömbösnek ítéltük és ez nagyjából kevés
kivétellel mínden modern emberre érvényes. Gőgösen elvetettük az erkölcsi
szankciókat, síkraszálltunk egy szankciók nélküli erkölcs mellett és elfeled
keztünk arról, beleszédülve az élet ritmusába, hogy az erkölcs túlvilági
szankciói, a túlvilági ígéretek nem külsőséges jutalmak, vagy fenyegetések,
hanem az erkölcsi világ olyan sztéra, amelynek a fényforrása nem ebben a
világban van, hanem ez a világ csak felfoghatja felülről jövő fényét. Ez ter
mészetesen nem jelenti azt, hogy emberek, akik a saját tudatuk szerint nem
hisznek a természetfelettiben, ne cselekedjenek erkölcsösen. Amennyire a
természetes erkölcsi törvény, a természetjog morálís alapja, hatékonyan mű

ködik bennük, annyira szükségképpen a természetfölötti világ kincseiből

merítenek, amelyhez Isten képére teremtett lelkénél fogva útja van minden
embernek, és együttesen, az Isten céljait és akaratát megvalósító mindenség
részeként minden létezőnek.

Korunk ma is bizonyos mértékben az erkölcsi felelősség elvetésének,
illetve személytelen. vagy felelőtlen tényezőkre való ráruházásának útján
halad, de ma már a tömegek és a vezető szellemek egyformán érzik, hogy az
út vége csak a felbomlás, a széthullás lehet, a társadalomnak és a természet
nek egy olyan kaotikus állapota, amely szervesen összefügg a lelkek kaotikus
állapotával. Ennek a rossz átváltásnak, amely végül is a szakadék felé visz,
bennünket, egyik fő ismertető jegye: az erény összetévesztése a haszonnal,
az erény feladása, a haszonért. Amikor Bentham a XVIII. és a XIX. század
fordulóján az utilitarizmus tanítását hirdette, hasznossági elve tulajdonképpen
a méltányosság keresztény elvének derivativuma volt. De hová, milyen mély
ségekbe szállott alá azóta ez az elv, amelyen Benthamnél még transzparens
módjára átsugárzott valami az eredeti keresztény gondolatból? Ez a ma győ

zelmes hasznossági elv nemcsak ellenkezője a méltányosságnak, hanem teljes
lendületével a méltányosság ellen fordul. Ez a hasznossági elv többé nem táp
lálkozik epiphita módjára az erényből, hanem elsorvasztja az erényt. Példa
erre a tisztaság, a szűzíesség detronizálása, ami egy nem eléggé figyelembe
vett jellemvonása a hasznossági elv modern diadalának, a hasznosság azono
sításának az erénnyel. A tisztaság, a szűziesség nem "hasznos", nem szeréz
közvetlen kielégülést, tehát nem is erény többé, korunk átlagembere számára
mindinkább kezdi elveszteni jelentőségét, illetve elvesztené jelentőséget, ha
maga az emberi természet nem döbbenne vissza ennek az átértékelésnek a
következményeitől. A tisztaság nem egyéb, mint a test megőrzése a lélek szá
mára, tartózkodás mindattól, ami a testet, a lélektől elszakíthatja - önmagá
ban való és személyes értékén felül a legnagyobb közösségi értékek egyike.
Gondoljunk Browning Pippájára, aki lényének ártatlan derűjével, a nélkül, hogy
valami különöset cselekedne, eloszlatja az elkeseredést, a gyűlöletet, a tár
sadalom lesujtottjainak lelki nyomorúságát. A tisztaság, az ártatlanság a leg
nagyobb egybeforrasztó erők egyike, de gyakorlati előnye az ember anyagi
érdeke szempontjából természetesen nincsen, - csak akkor érték, csak akkor
társadalmi érték is, ha elismerünk egy természetfeletti világot.

Felismertük, hogy az erkölcsi személyiség, az ember mint szabad aka
ratának ura, mennyire tökéletlen és fogyatékos lénynek mutatkozott egy mind
félelmetesebben és mindinkább gyorsuló iramban fejlődő technikai civilizáció
közepette. Arra eszmélünk, hogy ebben a világban mindinkább elveszítjük
erkölcsi személyiségünket, vagyis emberi valónkat, önmagunkat. Ez a világ
mindent megtesz annak az érdekében, hogy megfosszon bennünket a termé
szetfeletti világgal való kapcsolatunktól és ezzel együtt személyiségünktől.

Ez a világ az erkölcsi normákat nem tisztázza, hanem elködösíti előttünk, nem
csekély mértékben azzal a céllal, hogy megfosszon bennünket szabad akara
tunktól. Azonban értelmünk mégiscsak megvilágosítja előttünk ennek az er
kölcsi világrendnek létezését és valóságát. A széles néprétegek tevékenyen



beleszólnak sorsuk intézésébe, és az egyszerű ember nemcsak az anyagi biz
tonságot kivánja, hanem a számára sokkal értékesebb lelki biztonságot, erkölcsi
elégtételt is. A kisember, akire annyit hivatkozunk, nemcsak gazdasági hely
zetének fogyatékosságait látja tisztábban mínt azelőtt, és nemcsak ezen igyek
szik változtatni, hanem mind tisztábban látja erkölcsi helyzetének fogyatékos
ságait is. Értelmi emelkedése csak növeli lelki magárahagyatottságának tuda
tát, az emberi magatartást illető tanácstalanságát. Ez az értelmileg fejlettebb
kisember nem veszti el az erkölcsi tökéletesedés, a megváltás utáni törekvés
örök emberi vágyát. A propagandisták örök tévedése annak a feltételezése,
hogy a betűvetés mesterségének elsajátításával megszűnik az ember termé
szetfeletti igénye. Éppen ellenkezőleg, ez az igény csak növekszik az értelem
fejlődésével.

Ám kit kövessen? Természetfeletti és erkölcsi hiányérzetét politikus, had
vezér, gazdasági organizátor vezetői, vagy akár intellektuláis mintaképei nem
csökkentik. Olykor bódítószerekhez fordul, de a kijózanodás csak fokozza a
magárahagyatottság tudatát. Elsősorban ott az eredeti bűn minden következ
ményével, amely a természetfeletti világ és az erkölcsi világrend utáni sóvár
gását elfojtja, de a bűn még senkit nem elégített ki azokon kivül, akiket a
rossz szellem teljesen a birtokukba vett és melyik embertársunkról mondhat
[uk ezt halála pillanatáig?

Az ember tehát ebben a magárahagyatottságában azok felé fordul, akik
életükkel, erkölcsi személyiségükkel beteljesítették az emberi léleknek a ter
mészetfölötti világgal fennálló kapcsolatát. Ezek a szentek, Krísztus követői;

életük az Istenemberség minden lelki sebet meggyógyító és mindent helyre
állító, kiapadhatatlan forrásából táplálkozik. Tőlük várjuk a teljesen nélkülö
zött erkölosi vezetést, amelyre korunk egyéb nagyjaí képtelenek és amelyet
többnyire meg is tagadnak követőiktől. A mai ember megint a szentektől

várja, hogy életük példájával visszavezessék önmagához, az Isten képére
teremtett emberi lélekhez. Tőlűk várjuk, hogy feltárják előttűnk azt az ön
magunkat, akik természetfeletti elhivatásunk szerint vagyunk, de akit egész
életűnkkel megtagadunk. A bűn megkeményedett sarából öltünk páncélzatot
magunkra, hogy ez megvédjen embertársainktól és igazabb önmagunktól. Igy
járunk mindannyian az életben, felvértezve a bűnnel. embertársaink és ön
magunk ellen. A szentektől várjuk, hogy példájuk szolgálatával megszabadít
sanak bennünket vértezetünktől. Hiszen a világ egyéb hősei csak még kemé
nyebb és ellenállóbb páncélzatba akarnak rejteni bennünket. A szentek ön
magunk felfedezői - és miután lényegében felfedeztük az egész Földgolyót
és megkezdjük kalandozásunkat a világürben, önmagunkat kívánjuk felfedezni,
megtalálni. A pszichológus megmagyarázza nekünk, hogy miért és hogyan
alkottuk meg az emberi közösség és önmagunk elleni páncélzatunkat. De vál
lalja-e annak terhét? Vállalja-e a mi terhünket? Egyáltalán tud-e valamit ró
lunk, mint teljesen egyszeri, mínt Isten képére teremtett és vele mindig össze
függő lelkekről? Csak azt tudja, amivé lettünk magunk alkotta páncélzatunk
ban, de nem tud arról, hogy mi a rendeltetésünk, mivé kellett volna lennünk?
Mindezt csak a szerit tudja és vállalja, az igaz ember, aki Istenért és értünk,
valamint saját lelkiüdvéért, amelyben a kettő, Isten és mí egybeforrunk, az
életszentség útjára lépett. A szentek, önmagunk felfedezői, a legmerészebb
kalandorok, a legbátrabb utazók, a legszívósabb kutatók. Milyen nevetségesen
kisszerűek egy felfedező utazó vagy egy atomfizikus kalandjai egy szent
belső és külső életének. Isten és az erkölcsi tökéletesség felé vezető útjá
nak kalandjaihoz képest? És ezeket a kalandokat értünk éli át, mindannyíun
kért, a tévelygő, kereső és az utat önmaga elől elzáró emberi nemért. Olvas
suk az útleírókat - egy Sven Hedin például milyen keveset ért meg azoknak
ö. népeknek a lelkületéből. akiknek a földjén oly kockázatos kalandokban volt
része. Az a gyanúnk, hogyha a bennszülötteket jobban megértette volna,
vagyis, ha emberibb ember lett volna, a veszedelmes kalandok nagy része
nem esett volna meg vele. A szent minden kalandját értünk vállalja, mí va-
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gyunk kalandos útjának bennszülötteí, s kalandjának éppen az a lényege, hogy
odaadja magát értünk, egész lényével megértsen bennünket, és megértessen
bennünket önmagunkkal. Mi, felvértezett emberek, természetesen kővel dobál
juk meg őket, attól való féltünkben, hogy hatásuk alatt, példájuk nyomán
szakítanunk kell életünk megkövesedett formáival. De ez hivatásuk lényegé
hez tartozik, hiszen nincsen forradalmár, akinek a működése oly forradalmi
lenne, mint az övék. Minden más forradalom az ember külső magatartásából
indul ki, és alig hatol a felszínnél mélyebbre. Ök az egész embert magukkal
Tagadják, kivetkőztetik énjéből, megszokott életformájából, s azt mondják és
példázzák neki: mindent kell akarnod, a teljeset, az összes részletnél több és
hatalmasabb egészet. Krisztus szántóvetőihez fordulunk tehát, a lélek igazi
civilizátoraihoz. Sötétben vagyunk, mert bezártuk az ablakokat és az ajtókat,
hogy kirekesszük Isten világosságát. Egész életünk a mesterséges elsötétíté
sek sorozata. A szentek, a világ világosságai kitárják az ablakokat és ajtó
kat, amelyeket egész életünkkel bezárunk és elreteszelünk.

Csoda-e, ha korunk íróinak érdeklődése is mindinkább feléjük fordul?
Az író érzékenyen reagál a kor tanácstalanságára, amely fokozottan a saját
tanácstalansága. Benne különösképpen meghasadt, értelem és élet, értelem és
erkölcs. Van der Meersch könyvet írt Lisieuxí szent Terézről. Werfel szent
Bernadetteről. Franc;ois Mauriac Cortonai szent Margitról. Ma már "komoly"
író is feladatnak érzi, hogy megfejtse egy szent "titkát". - Ezen a titkon
keresztül akar közeljutni az élet elhomályosult értelméhez, ezen a titkon keresz
tül akarja rendezni a rendezetlent, hiszen minden művészí alkotás természet
szerűleg rendet kíván teremteni a rendszertelenben.

A protestánsok is kezdik értékelni a szenteket. A szentek tiszteletének
megtagadása protestálásuk egyik alapvető ténye volt, - olyan tény, amely
nagymértékben járult hozzá a világrendnek a protestantizmus által annyira
előmozdított immanenciájához. Bármily értékes is legyen egy olyan vallásos
szemlélet és tevékenység, amely a természetfelettitől eltávolodik, hogy a vi
lághoz közeledjék. mégis szükségképpen a teljes evilágiság útját egyengeti,
mindinkább eltávolodik a forrásoktól, amelyek táplálják és nem lehet többé
immunis a természetfeletti erkölcsi világrendet bomlasztó erőkkel szemben.
Szigorúan következik a protestantizmus mai helyzetéből, hogy ismét utat
igyekszik találni a szentekhez, s ezzel feladni készül tudatosan, vagy öntudat
lanul az erkölcsi immanenciát, amely a legszebb erkölcsi szándékokat és tet
teket elsekélyesíti és kiszolgáltatja. Walter Niggli, kiváló svájci protestáns iró
igen értékes könyvet írt a "Nagy Szentekről". Művének alapgondolata
ugyanaz, ahonnan mi is kiindultunk: teljes emberi, tehát erkölcsi, a természet
feletti világgal kapcsolatot teremtő irányítást és példát nélkülöző korunknak
a szentekhez kell fordulnia, ha az emberit meg akarjuk menteni.

Nem egy olyan regény, amely az eljövendő emberiség sorsával foglal
kozik, köztük Werfel: "A Születetlen Csillaga" című hatalmas látomása, a
mainál sokkal jobban kihűlt Földgolyóra vezet el bennünket. A Nap tüze és
a Föld belső melege mind kevesebb intenzitással élteti az embert és a terme
szetet. Az emberiség új jégkorszak felé közeledik, amely látszólag elviselhető,

de reménytelenebb, mint az a jégkorszak, amikor az ősember még majdnem
teljesen kiszolgáltatva a természet kénye-kedvének, barlangokba húzódott,
mert az új jégkorszak a lassú és fokozatos elhalásnak abeköszöntője.

Ha szentéletűek nem lettek volna, mindenkor, az emberiség eljegesedése,
elhalása, már régen bekövetkezett volna. Nélkülük az élet a Földön már régóta
olyan lett volna, mint egy kíhűlt bolygón - fénytelen, rideg és barlangi. Igaz,
az emberiség mindig többé-kevésbé megtagadta őket, behúnyta a szemét vilá
gosságuk előtt, de ennek ellenére mindig lényegi hatással voltak az emberi
ségre, mint a természetfeletti világ közvetítőí és hídépítői. megakadályozták
a rossz szellem végleges érvényesülését a Földön, s ezzel az emberiséget meg
óvták a gyilkos öngyilkosságtól. A szentek feladata, útjuk földi kiindulás
pontját és az emberi közösségbe betöltött szerepüket illetően mindig válto-
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zott, alkalmazkodott a kor szükségleteihez, üdvtörténet és az emberi sors, az
időtlen cél és időbeli realizációjának adott viszonyához. Az üdvtörténet min
den korban más utat jelölt ki az azonos cél elérésére a szenteknek és a
nyomdokaikat követőknek, a példájuk által elhívottaknak. Amde a szentek
nek egy korszakon belül sincsenek sémáik, még sokkal kevésbé, mint a kor
szak szellemi, politikaí és társadalmi vezetőinek. Két szent, akik ugyanannak
a kornak, ugyanannak a népnek, társadalmi osztálynak voltak a gyermekei,
hasonlíthatatlanul jobban elütnek egymástól, mint két normális átlagember,
akik különbözö koroknak, népeknek, osztályoknak a szülötteí, Minél inkább
előrehalad az ember az életszentség útján, annál teljesebben realizálja szemé
lyiségét, annál egészebb, egyszeribb és gazdagabb egyéniség, annál hasonla
tosabb egy műremekhez, amely éppen az által, hogy műremek, alapvetően

elüt minden más műalkotástól.

Az első századok szent vértanui "egy világot építettek semmiböF, egy
világot, amely tökéletes ellentéte volt a környező világnak, a zsarnokok és
a rabszolgák világának. és amely erősebbnek bizonyult a Cézárok világánál.
A túlvilágot vértanuságukkal szinte kézzelfoghatóvá, érzékelhetővé tették, egy
olyan korban, amelyben az emberek legtöbbje úgy érezte, hogy minden cél,
értelem és megoldás nélkül kell szenvednie.

Azután következtek a remeték, akik a pusztában, a sivatagban, ahol nem
csak a jólét, hanem a normális élet minden kelléke hiányzott, otthont terem
tettek, távol egy erkölcstelen világtól, az üldözött vagy eltévedt léleknek.

Azután jöttek a szerit együgyűek, akik a mindig legegyszerűbb és egy
szerűségében "irreális" jót, Krisztus egyszerűségét képviselték az Isten nél
küli élet bonyolult körülményei között.

Azután következtek a hitterjesztők. a barbárok és a vad természet meg
békítői, akik a békét, a szelídséget, az indulatok bilincseitől való felszaba
dulást vitték a harag és gyűlölet komor és primitív tájaira, a jócsirákat el
nyomó durva gazt kigyomlálták és átalakították a természetet. Az ő lelkük
ett a vetéseken, a falvak és városok biztonságos útjain, minden virágoskertben.

Azután jöttek a monasztikus ideál szentjei, akik várat emeltek a lélek
nek, védték a szellem gyenge palántáit, védték a magasabbrendű életet, véd
ték a kultúrát, amely az embert mindennapi élete nyomorúságából felemeli
azokhoz a dolgokhoz. amelyekért élni érdemes.

Azután következtek a késő középkor szentjei, az élet megszentelői, akik
a teremtett világ minden jelenségében felismerték Isten alkotó szeretetének
jelenlétét.

Azután jöttek a barokk korszak szentjei, a küzdő Egyházé, amely a sötét
séggel küzdve, ezer ellenséggel harcolva, büntetve és segitve s ha máskép
nem megy, az emberi gyengeségekhez alkalmazkodva, dolgozik a világ isteni
terv szerint való megjavításán.

Ez az utolsó lezáródott korszaka a szentek egyessége történetének. El
következett a mi korunk, a maga szentjeivel. Ezek a szentek, már aligha dol
gozhatnak a világ megjavításán - barokk értelemben. Ma már úgylátszik,
a világot sem megszentelni, sem megjavítani nem lehet, de nem is lehet az
első századok szentjeinek példájára felépíteni a környező világtól teljesen
eltávolodott külőn világot, Ma mindenért felelősséget kell vállalnunk, ami
ebben a környező világban történik. Miután pedig ez a világ az intézménye
sített Isten-ellenesség és lélektelenség világa, sem megjavítani, sem mezszen
telni nem lehet. Igy, ahogyan van, teljes mértékben vállalnunk kell, a fele
lősség elszakíthatatlan láncai fűznek hozzá, - ha elszakítjuk ezeket a lánco
kat, mi is elpusztulunk, és a világ is elpusztul. Nincs más megoldás ennélfogva,
mint a világ átalakítása. At lehet alakítani a világot erőszakkal és ímmanen
sen, tehát úgy, hogy az embereket elszakítjuk a természetfeletti világtól, de
át lehet alakítani az ellenkező úton, az erkölcsi tökéletesedés útján, az embe
Teknek Istenhez való visszavezetésével. Nem kétséges, hogy ez lenne az em-
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bériség legnagyobb forradalma, és ennek elérése érdekében a legradikálisabb
forradalmárokhoz, a szentekhez fordulunk, elsősorban korunk szentjeihez,

Azonban ez a forradalom alapvetően abban különbözik minden más for
radalomtól, hogy magunkon kell elkezdenünk. A szenteket nemcsak követni
kell, hanem hivni kell, - csak úgy hívhatjuk őket, ha kicsinységünkkel és
esendőségünkkel iparkodunk az. ő életüket élni. A szentek nyomában csak
a magunk kis útján keresztül alakíthatjuk át a világot, de sokkal gyökereseb
ben bármely más változásnáI. Isten nyilván azt akarja, hogy ezt a világot
elsősorban a kicsinyek alakítsák át, akik szük életkereteik között hősök tud
nak lenni, és akikre különösképpen vonatkozik a "magunkon kezdés" feladata.
A kicsinyeknek kell elkezdeniök, ami annyit jelent, hogy mindannyiunknak.
A kicsinyek a példaképek és egyben a követők. Isten különösen nehéz terhet
mért rájuk, mert általában könnyebb a nagy vonalakban követni és cselekedni
a jót, mint a mindennapi élet apró részleteiben. De Isten nagyon meg is köny
nyítette a feladatukat, mert az ő útjukat élesen és csalatkozhatatlanul vilá
gosan kijelölte. A szó legtágasabb értelmében vett magánélet erkölcsi normái
mindig tisztán felismerhetők, itt csak akkor tévedünk, ha tévedni akarunk.
A nagyok útja, a közéleti út görbébb, nem mindig ismerhető fel világosan,
Isten nem ad oly egyértelmű és világos útmutatást a nagyok, a vezetők, mint
a kicsinyek, az engedelmesek számára. Értve alattuk nem az állapot, hanem
a lélek szerinti kicsinyeket.

Korunk szentjének a helyzetét ez a körülmény szabja meg: más korok
szentjeihez viszonyítva is különösképpen a kicsinyek szentje, még akkor is,
ha kimagasló helyet tölt be a társadalomban. A hozzáfüződő várakozások a
kicsinyek várakozásai, még akkor is, ha a nagyok, a szellem emberei, a köz
életi emberek éppen annyira várják, mint az igénytelenek, a névtelenek.
A szellem embere, a közéleti ember sem intellektuális, vagy politikai útmu
tatást vár tőle, hanem emberi, erkölcsi útmutatást, a mindennapi életben köve
tendő példát. Elsősorban tehát nem az értelemhez szól, jóllehet, éppen a beteg
értelmet kell gyógyuláshoz segítenie. Feladatát éppen modern életünknek ez
az alapvető baja szabja meg: az értelem és az élet, helyesebben, az értelem
és az erkölcsi helytállás kettőssége. A ma szentjének olyan korban kell élete
példájával hatnia, amikor az emberek nagyon könnyen gondolnak el mindent,
de nagyon kevéssé cselekszik azt, amit értelmileg helyesnek ítélnek. Az ér
telmi felismerés és a valóságos erkölcsi magatartás között kell embertársaik
számára az életszentség útján kapcsolatot létesíteniök. Értelmi fejlődésünk: a
bűnt ma többnyire az erény, az igazság, a közjó köntösébe tudja bujtatni.
Ma Isten elsősorban azoknak a példáját állítja elénk, akikben az egyszerűség

bölcsesége megoldotta ezt a konfliktust, akik gyermekek tudtak maradni, holott
a felnőttek minden nyomorúságát magukévá tették, akik ennélfogva a Hegyi
Beszéd boldogságainak a gyermekei. Mindannyiunkhoz szólanak, és különös
képpen a tömeg emberéhez, akit kiemelnek a tömegesedésbőI. Mert sem az
Egyház, sem a szentek nem ismernek tömeget, csak lelkeket.

Ezzel függ össze korunk szentjének másik sajátos feladata. A szent min
dig szükségképpen egy Istentől és az erkölcsi világrendtől többé-kevésbé el
távolodott emberi közösséggel, társadalommal állt szemben. Szemben állt em
berekkel, akik gyengék voltak, tiltakoztak a lélek ereje ellen. A közösség
ugyanakkor, amikor fegyelmezte őket és bizonyos rendet teremtett köztük
és felettük, egyúttal kihozta és felfokozta ellenállásukat a lélekkel szemben.
A mai szent azonban egy teljesen profán szekularizált társadalmi kőzösség

gel áll szemben, amely, mint közösség, akkor is egy teljesen immanens, a ter
mészetfelettit kizáró világrendhez igazodik, ha a hozzátartozó egyes emberek
el is ismerik egy természetfeletti szféra létezését. Amint a mai ember a tár
sadalom tagjaként bármit is cselekszik, szigorúan zárójelbe kell tennie min
den transzcendenciát és alá kell vetnie magát a világ felett uralkodó vas
törvénynek, az abszolút immanencia, a totális haszon törvényének. Ha a mai
ember a társadalmi tevékenységében is igyekszik teljes mértékben a termé-
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szetfeletti világrend belső utasításaihoz alkalmazkodni, a társadalom egysze
rűen bolondnak minősíti és vesztegzár alá helyezi. Nem a technikai civilizáció
val találja magát szemben; a .szent éppen úgy utazhat repülőgépen, mint kor
dén, és a csoda éppen úgy végbemehet a rádió, mint a postakocsi világá
ban. De szembetalálja magát egy világgal, amelyben a lélektelenség és a
lélekellenesség intézményessé, a közmegegyezéstől. a szokásoktól, a hatósá
goktól támogatottá vált. Szembetalálja magát egy közvéleménnyel, amely tát
sadalmilag tagadja és szégyenli a természetfelettivel való kapcsolatot.

Maeterlinck "Páduai szent Antal" -ában a belga kisvárosban újra meg
jelenő szent lépten-nyomon beleütközik a modern élet megkövesedett viszony
lataíba. Azért jött, hogy segítsen az embereken, és, naiv jóságával, jóakaratá
val, csak bajt okoz nekik, úgy, hogy valósággal kiüldözik, Maeterlinck tabló
jának az az alapvető tévedése, hogy a szent hivatása nem az emberek külső

életkörülményeinek a megváltoztatása. A szent nem hozhatja el és nem is
igéri a földi paradicsomot, mint ahogy Mestere sem hozta el és nem is ígérte.
A földi paradicsom jóhiszemű, vagy kevésbé jóhiszemű ígérői és a szentek
közőtt a lehető legmélyebb szakadék tátong. A szent a belső megújulás elő

mozdítója, amelynek útja nagyon gyakran kétségtelenül külső körülményeken
vezet keresztül. De ma a profanizált, laicizált világban a társadalom valóban
kemény fallal védekezik azok ellen, akik magatartásukkal megkövesedett
immanenciáját megsértik.

Végül egy harmadik körülmény is sajátos feladatok elé állítja azokat,
akik az életszentség útján haladnak előre és utat törnek embertársaiknak.
A hatalomnak és a hatalom urainak ma minden eszköz a kezükben van ahhoz,
hogy az embereket kizárólag immanens és hasznossági céljaik szolgálatára
kényszeritsék. A totális hatalom korát éljük, mind fokozatosabban a nemzeti
államok erőteljes multszázadbeli kibontakozása óta. A szent, a legmerészebb
forradalmár nemcsak a profanizált társadalmi közösséggel, hanem ezzel a
totális hatalommal találja magát szemben. Ez a totális hatalom gépeket,
vagy gépalkatrészeket lát az emberekben, még akkor is, ha az embereket
meggyőződése szerint saját érdekükben mechanizálta. A szent Krisztust
látja az emberekben, azt a Krisztust, aki szeretetének teljességét azokra
'árasztja, akiknek erre a szeretetre, az emberivel egyesült Istenségére a
legnagyobb szükségük van: kicsinyekre, a gyöngékre, a világ kihasznált
jaira. A szent mindig megszegi a hatalom törvényét akkor is, ha életében
soha nem kerül összeütközésbe a hatalommal. Ámde korunkban a hatalom
a maga mindent átfogó organizációjával, propagandájával és erejével totá
lisan birtokába veszi az embert, vagy legalább is akarva, nem akarva, lénye
génél fogva, erre törekszik. A hatalom urai soha nem álltak idegenebbül
szemben az életszentség útján haladókkal, mint a mai világban. A szent nem
mehet ki' a Fórumra, és rendesen még az a cirkusz halálos porondjára sem
kerül. A hatalom, amely a történelmet is rabszolgájává alacsonyítja, az em
bertől még az ellenszegülés lehetőséget is elveszi. Ma a szent a hatalommal
szemben is csak a kicsinyek útját választhatja, azt a titokzatos utat, amely
a lehulló vízcseppek módjára kikezdi és végül felmorzsolja a nagyok épüle
tét. A mai szent a magánéletén keresztül néz farkasszemet a hatalommal és
menti meg embertársait és halála után a hozzáfordulókat közbenjárásával az
elgépiesítéstől, a legteljesebb szolgaságtól, a lélek birtokbavételétől. De bár
mennyire elrejtőzik a kicsinységbe. a [elentéktelenségbe, majdnem mindig
szembe kell kerülnie a hivatalossággal. amely korunkban az embert sokkal
kizárólagosabban a magáénak tekinti, mint bármikor. Ez a hatalom maga, az
abszolút szekularizáció, a hiánytalan, bezárult, totális immanencia s ennek
a jégfalát kell gyenge lehelletével megolvasztania. A kicsinyek útján kell a
legnagyobbat megcselekednie teljesen fegyvertelenül és vértezetlenül, mintegy
magát odaadva áldozatul a sárkánynak, a többi helyett, akit meg akar men
teni. De ne feledkezzünk meg arról, hogy korunk szentjének vállalnia kell
ezt a világot. Vértanusága a mindennapok martiriuma. (Folytatjuk)
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