
A KEMÉNY TISZTASÁG SZENTJE
Szent Imre herceg szűzi tisztasá

gában a magyar nép soha sem fél
reh1Ízódó gyengeséget, hanem min
dig férfias keménységet látott. Ezért
választotta őt az élet megharcolásá
ra induló ifjúság védőszentjévé. Ér
demes ennek az egészséges szemlé
letnek teológiai hátterét feltárni.

Az ember anyagba testesült szel
lem. Anyagiságánál fogva egy pa
rányát alkotja a kozmikus nagy
mindenségnek. Azonban az ember
nem puszta élettelen anyagi kép
ződmény, hanem élő test. Az élő

lényt viszont sajátos kétsarkiság
jellemzi: a faj és az egyed egy
másbanélése. Az élő faj nem el
vont logikai egyetemesség, hanem
évmilliókon áttörő roppant valóság.
Az egyedek születésén és halálán
át a faj éli a maga messzeágazó
életét. Az egyed a faj életakaratá
ból támad létre, s miután átadta az
élet nagy örökségét, elöregszik és
meghal, hogya faj ifjú egyedek
ben megújhódva élhesse tovább ön
magát, dacolva az idő megvénitő

hatalmával. .
Ebbe a titokzatos felkészültségű

valóságba leheli Isten a testelen
szellemet, az emberi lelket. Az em
ber mint faji életfolytonsoságból
előmerülő egyedi élőlény éli meg
emberi sorsát. Amde szellemiségé
nél fogva az ember több, mint fel
bukkanó és tovatűnő példánya egy
élő fajnak. Az ember több, mint
a puszta élete. Az emberi lét nagy
drámája nem merül ki a faji örök
ség átszármaztatásában. Halhatat
lansága révén az ember fölmérhe
tetlenül meghaladja a faji életfoly
tatódás végzetes mulandóságát.

A faj nyers akaratából életre éb
redő ember kimagasodik a faji élet
hatalmas sodrásából. Számára az
élet megszűnik elviselt ténnyé len
ni és szabad megoldást igénylő er
kölcsi feladattá súlyosodik. Neki
magának kell döntenie önmaga és
a benne élő faj sorsa felett. Ezért

van, hogy az emberben feloldódik
a faji élet ösztönrendszerének de
terminációja, ami jellemzője azok
nak a lényeknek, melyek semmi
mások, csak élőlények. Amit az ál
latvilágban elrendez és összhang
ban tart az ösztön, az erkölcsi kö
telezettségként mered ttz ember elé.
Itt kell nagynak és erősnek lennie:
hqgy urrá legyen a faji törekvés
vad sodrásán. Ha mármost az em
ber a faji életfolytatás fönséges hi
vatásának teJjesitésében elárulja
szellemi magasrendűségét és oda
hullik a faji életakarat szilaj köve
teléseihez, testestől-lelkestől rom
lásnak indul. Akkor u. i. hiányzik,
ami szabályozná a gazdátlanná
bomló faji energiákat, s azok el
szabadulva zabolátlanul szágulda
nak, mig az egész embert szaka
déknak nem viszik.

A !ajiságában elhasonlott, "fajta
lan" emberről azt szokták monda
ni. hogy elállatiasodott ember. Ez
azonban helytelen megjelölés, mert
ha az ember elhütlenedik ember
ségétől, nem az állati lét kiegyen
súlyozott szintjére sűlyed, hanem
az ön~lvesztésnek olyan kazama
táiba zuhan, meluek az állati lét
forma kategóriáiban ismeretlenek.
A fejetlenné váló faji erő bús
vergődésétől, a paráznaság, tisztáta
lanság felidézett átkától mindörök
re mentes az élőlényeknek az a vi
lága, ahol az élet csak kibomló va
lóság, de nem nagykötelezésű er
kölcsi feladat.

Hogy az ember lényéhez méltó
módon élje az életet és a faji élet
folytatást, nagy 'kiizdelemre' kell
vállalkoznia. Igazán embernek len
ni nem megtalált tény, hanem kivi
vott győzelem. A győzelem viszont
kemény harcot igényel, harcot: hő

sies áldozatokkal és elszánt lemon
dásokkal. Az ember az élet harcosa
és aszkétája. Valaminek mitl.dig
.még kell halnia benne, hogy az em
beribb embert élhess,e magában.
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Viszont van valami az ember
ben, ami nemcsak az él-etnél, de az
emberségnél is több: ez az isteni
elem az emberi létben. Az anyagba
vetett embernek Istenhez kell nő

nie. Az ember Istenhez rendelt élő

lény. Ez a legnagyobb követelménye
és harci feladata az emberi létnek.
Innen támad a faji élet síkján meg
követelt aszkézis is: hogy ne em
bertelen, hanem isteni módon élje

. magában az emberséget. El kell
vesznie abban, amiben kevesebb ön
magánál, hogy feltámadhasson a
Végtelenben, akiben több önmagá
nál.

Vannak kiválasztottak, akik egé
szen elveszitik önmagukat a faji
élet számára, hogy teljesen Istenéi
lehessenek. Itt az Istenhez hasonuló
ember nagyságával járó áldozat kö
vetelménye kiterjed a faji életmeg
élés teljességére. Kimondhatatlanul
súlyos ez (LZ áldozat, mert benne
az ember nem csupán önmaga ne
vében mond le az életről, hanem
a sokezeréves faji életet is [elál
dozza. Viszont sehol annyira nem
tűnik ki, hogy az ember több, mint
a benne tovahullámzó nyers élet,
mint ahol le tud mondani róla. Em
berfeletti, Istenből vett erő kell eh
hez: felülemelkedni az életfolyta
tást követelő indulatok felzajló há
borgásain és egészen tisztának,
érintetlennek maradni annak szá
mára, aki maga az élet tiszta Tel
jessége.
Ebből látható, hogy a tisztaság

erénye nem erőtlenség, hanem
nagy elszántságú viadalok győzel

mi eredménye. A sziizesséq gyerme
teg szépsége mélyén félelmetes, is
teni erők feszülnek. Amint az Irás
magyarázza1 "Azért tett téged erős

sé az úr keze, mert szereted a tisz
taságot." (Jdt 15, 11.) Csak a leg
széditőbb magaslatokra hivott hő

sök értik meg a tisztaság fönséges
titkát: "Nem mindenki fogja fel ezt
az, igét, hanem akiknek megada
tott," (Mt. 19, 11.) A tisztaság elhí
vattjában hatalmas szenvedélyek iz-.
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zanak: a mindent vállaló szeretet
nek, a rajongó odaadásnak égbetö
rő lángjai lobognak lelkében. A tisz
taság nem az élet elútasitása, ha
nem éppen ellenkezőleg: ElZ élet
teremtő Forrásának olyan szenve
délyes megkívánása és megizlelé
se, melytől eliztelenedik a mulan
dó életfolytatódás minden élveze
te. Isten szűzi rabjait azzal vádol
ják, hogy kihal belőlük az élet te
remtő akarata, hogyelszürkülnek
bennük ·az emberi élet diadalma
sabb színei. Ezzel szemben tudnunk
kell, hogy éppen bennük mozdul
nak fel a legnagyobb emberi igé
nyek, mert magát a végtelen Ele
tet szomjazzák. Az isteni Szeretet
utáni olthatatlan vágyakozás emeli
el lelküket az itteni vándorlás om
ladozó örömkútjaitól. "Boldogok
a tisztaszívűek, mert ők meg fog
ják látni az Istent." (Mt 5, 8.) A
tisztaság elragadottjai máris meg
sejtik Isten elfelejthetetlen szépsé
gét. Ezért kell viselniök a vádat,
hogy szemeikből kihalványulnak a
mulandóság fakuló szinei.

Isten eljegyzettjében áldozatul
esik a távoli évezredeket kivánó
faji életáram. Amde nem lehet úgy
feláldozódni az isteni Végtelenség
nek, hogy önmagánál többé ne vál
nék az áldozat, nem lehet úgy meg
halni a teremtő Eletnek, hogy fogy
hatatlan élet ne sarjadna ebből az
eltemetkezésből. Imre nerceaben. a
kemény tisztaság szentjében magva
szakadt a magyar faj életének, de
nem maradt terméketlen ez a hő

sies élet, mert magáévá tette a
mindeneket éltető isteni Szeretetet,
Ezért nemzedékeken keresztül fény
lik ez a leronthatatlan tiszta élet és
áldozatának gazdag terméséből hal
hatatlan életek támadnak. Joggal
zengi róla az ének:

MagYal' földnek szép hajtása,
Tiszta, ékes, szent virág.
Fajllnk égbe virulása,
Gyümölcstermő ifjúság.

Papp Imre


