
lunk az ateizmus minden formájával,
nemcsak lehetségesnek, de szükséges
nek is tartjuk, hogy polgárttársainkkal
vállvetve dolgozzunk egyfelől a belső

és a külső béke megvédésén, másfelől

a szocíahzrnus társadalmi és gazdasá
gi rendjének, rnínt a fejlődés megke
rülhetetlen útjának, minél gyümöl
csözőbb és boldogítóbb alakításán. Ne
kem szilárd meggyőződésem, hogy az
aktív, sőt ahol csak lehetséges, kezde
ményezően is cselekvő belekapcsolo
dás ebbe a munkába nemcsak emberi
és állampolgári kötelességünk, nem
csak egyéni érdekünk és a saját szo
ciális erkölcsünk parancsa, hanem
rnesszemenően hitünk védelme is. Va
lóban átütő erejű érv a mi részünk
ről ma és a jövőben is egyedül a te
remtő munka lehet, amelyet a keresz
tény szeretet jegyében végzünk. A fi
lozófus Georg von Hertling jelentette
ki még a század elején, de szavai ma
is találok: "Egy derék, a kor minden
tudományos módszerével ismerős, a
szakjában kíválót alkotó katolikus tu
dós az apolögíák köteteivel felér."
Méginkább elmondhatjuk ezt egész
katolíkus népcsoportokról, ha tevé
kenységük és magatartásuk a társa
dalom épülésére szolgál, És csak saj
nálam, hogy ezt az álláspontot és a
belőle levont következtetéseket még
mindig sokan nem értik meg a nyu-

A KIS ÚT

gatí katolikusok közül, Pedig már ők

is ráébredhettek volna arra, hogy
nemcsak a rní javunkat, hanem a jö
vőt tekintve a maguk javát is szol
gálnák azzal, ha különválasztanák a
vallást az ideológiától és politikai cél
zatok nélkül tárgyilagosan próbálnák
mérlegelní és értékelni a mi egyházi
életünknek és hitéletünknek menetét.
Akkor talán idejében hasznosíthatná
nak olyan felismeréseket is, amelyek
re mi már eljutottunk.

*
Toynbee, napjaink legnagyobbnak

mondott angol histórikusa írta nem
régiben, hogy ha egyáltalán élni aka
runk, fel kell emelkednünk a tole
ranelának arra a magaslatára, amikor
az a kérdés, hogy miként vélekedik
a végső dolgokról, nem fordítja szem- .
be ellenségesen az embert az ember
rel. Azzal én sem altatom magamat,
hogy a világnézeti ellentétek valaha
is megszűnhetnének, azt azonban bi
zonyosra veszem, hogy eljön az az idő,

amikor az emberek megítélésében nem
a teísta, vagy ateista állásfoglalás, ha
nem egyedül a személy! értékesség és
a közösséghez való viszonyulás fog
számítani. És csak örülni tudnék an
nak, ha katolikus oldalról is minél
többen iparkodnának elősegíteni en
nek a humanista kornak mínél tel
jesebb kibontakozását.

•

Társaságban felmerülő vallási kérdésekkel kapcsolatban feltűnően sokszor
esik szó az úgynevezett ujjászületésről. Vitatják, hogy katolikus hitünkkel nem
ellenkezik, a Szentírásban nincsen semmi, ami határozottan kizárná ezt a fel
fogást. Tudomásom szerint az ujjászületés tana nem egyeztethető össze vallási
meggyőzőrlésünkkel, de szeretném áttekinthető világossággal látni az erre vo
natkozó érveket. Ebben kérem segítségüket.

Az "ujjászületés" tulajdonképpen tusban", le kell vetnünk a "régi effi
nem holyes kifejezés. Az a tan ugyan- bert". Ez azonban nem jelent mást,
is, hogy az emberi lélek a test halála mint a megtérést, az evilágiságból
után újra testet ölthet - emberit vagy krisztusivá válást. A lélekvándorlás
esetleg állatit, sőt nővényit -, helye- tana lényegében ezt az ujjászületést,
sen lélekvándorlásnak mondható. A földi életünknek sürgető parancsát és
metempsichosis, reincarnatio, palinge- örök életünk zálogát elodázza. Jézus
nesia elnevezéseknek ez a leginkább Krisztus Urunk tanítása szerint a ha
megfelelő magyar fordítása. Ez a lé- lállal az érdemszerzés lehetősége le
nyegtelennek látszó fogalmi tisztázás zárul. "A fa ahová dül, ott marad." A
azért szükséges, mert a Szentírás is halál után következik az itélet s ez
használja az ujjászületés szót, csak eldönti a lélek sorsát mindörökre. Hit
egészen más értelemben. Valamennyi- titok, hogy miért nem adja meg az
ünknek "ujjá kell születnünk Krisz- Isten az elkárhozottaknak a megtérés
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Iehetőségét, s éppen a megfejthetetlen
titok míndenáron való megfejteni aka
rása vonzza az emberi elmét például
a reinkarnáció, a lélekvándorlás elmé
lete felé is. A lélekvándorlás teoriája
ugyanis megoldhatónak véli a bűn,

büntetés, Isten végtelen szentsége,
igazsága és irgalmasséga viszonyában
a hittitkot úgy, hogy nem egy, de
több, szinte korlátlan lehetőségű testi
életet tételez fel.

Ki míben vétkezett, abban bűnhő

dtk következő életében. így minden
ember születésekor magával hozza
előző életének terhét, a ,;karmáját".
Ameddig meg nem tisztul, újra és új
ra testet kell öltenie. Nem nehéz ész
revenni az ebben rejlő rnélységes 10
gíkátlanságot. Az emberi személviség
lényege az öntudat. Amiről nincs tu
domásunk, az nem tartozhat hozzánk.
Előző életéről pedig senkinek sincs
semmiféle tapasztalata, s a lélekván
dorlás hívei sem tudnak másrabívat
kozni, mírst itt-ott az altudatból (főleg

álmokban) felbukkanó olyan ködös ta
pasztalatokra, amiket a modern pszi
chológia könnyűszerrel megmagyaráz
hat.

Igazságtalanság lenne a lélekván
dorlás tanában észre nem venni 
nyilvánvaló tévedése ellenére is - az
igaz gondolatot, azt, hogya test ha
lála után is tovább él a lélek, és am
a nemes törekvést, hogy még a leg
bűnösebb is kapjon lehetőséget a meg
térésre, Az indusok Upanisádjaiban
találkozunk először ezzel a tannal,
Pythagoras, Empedokles, Plato filozó
fiai rendszerének is alkateleme. Les
sing, Goethe, F'iohte, Nietzsche és még
sokan mások a theozófusok és anthro
pozófusok közül ma is vallják. Nem
csoda tehát, hogy akik az élet értel
mének kérdésével foglalkoznak és so
kat olvasnak is, gyakran találkozhat
nak a lélekvándorlás elméletével. Az
örök kárhozat lehetőségének tagadása
tulajdonképpen az egész kérdés kö
zéppontja. Ezért a reinkarnáció hívei
nek felfogása az "irgalmasságról" lát
szólag humánusabb, mint a katoli
kusoké. Ezeknek az "irgalmasoknak"
azonban már Szent Agoston is megfe
lelt: "Mi nem vagyunk olyan vakrne
rőek, hogya legfőbb és legigazibb bí
ró itéletéhez valami t is hozzá mer
nénk adni."

Az "örök dolgokról" - így nevezi
a teológia - mi hiába filozofálunk.
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csak azt tudhatjuk, amit az Isten ki
nyilatkoztatott az üdvösség egyetlen
tanítómesterén, Jézus Krisztuson át,
és ha hi:tünktitkainak hogyanját és
miértjét nem is tudja teljes egészében
felfogni emberi értelmünk, a tényeket
alázattal el kell fogadnunk. Az egyet
len földi élet, mínden röpkesége mel
lett is az örök létet meghatározó ir
tózatos felelősségű tény. S Jézus taní
tásában az "örök" nem hosszú időt

jelent, hanem végnélküliséget. Az örök
üdvösséget és az örök kárhozatot Jé
zus teljesen egyformán nevezi: "és
ezek örök büntetésre mennek, az iga
zak pedig örök életbe" (Mt. 25, 46).

A lélekvándorlás tana lehet nagyon
megnyugtató filozófia, de csak filozó
fia. Igaz, hogy mindenkinek jogában
áll elméleteket gyártani, de Krisztus
tanítványának csak az vallhatja ma
gát, akinek ő az út, az igazság és az
élet. A Szentírás nagyon komolyan
figyelmeztet: "Boldog, aki bennem
meg nem botránkozik." Közel kétezer
év tanulsága bizonyítja, hogy mennyí
volt a botránkozó, rnennyí volt a ha
mis tan. S ezek az "eretnekek" egy
általában nem voltak rossz emberek,
életük tisztasága és gondolkozásuk
emelkedettsége a szentek sorába emel
hette volna őket, ha - ismét idézve
Szent Agostont -nem lettek volna
olyan vakmerőek, hogya legfőbb és
legigazibb bíró itéletéhez valamit is
hozzá akarjanak adni. Jézusban csak
az nem botránkozik meg, aki eléggé
alázatos és elfogadja a kinyilatkozta
tó Isten minden szavát még akkor is,
ha felületen mozgó logikája szédül a
mélységektől.

A lélekvándorlás jelen hívei azt a
vaskos hibát is elkövetak, hogy a ka
tolikus tanítást igyekeznek valami
képpen összhangba hozni a - lénye
gében - hindu filozófiával. Ha mind
a kettőt jobban ismernék. rájönnének,
hogy a kettő egymást kizárja. A való
ság éppen ellenkezője a felületes lát
szatnak, A buddhizmusból kölcsön
zött lélekvándorlást arra igyekezni
felhasználni, hogya krisztusi tant
"emberszeretőbbé"patkoljuk, nagy el
tévelyedés jele. Jézus Krisztus kínha
lált szenvedett, hogy mínden embert
megváltson és megadja az üdvösség
lehetőségót minden "jóakaratú em
bernek", ezzel szemben Buddha alap
vető tanítása: "Aki százfélét szeret,
annak százféle szenvedése van: aki



egyet szeret, egy szenvedése van, aki
semmit se szeret, annak nincsen szen
vedése." Aki a lélekvándorlásban hisz,
annak a nírvánában, az élet végső ér
teLmetlenségében is hinnie kell, valla
nia kell, hogya lélek addig vándorol
testről testre, míg ki nem világosodik
előtte, hogy semminek sincs értelane,
míkor is tehát a teljes vágytalanság
ban - megtagadva az életet - meg
pihenhet.

A lélekvándorlásban való hit, az ár
tatlannak látszó "társaságbeli" filo
zofálgatások azonban korántsem olyan
veszélytelenek. mínt általában gondol
nák. A legjobb akaratúak tudatlanul
komoly bajok okozói lehetnek. A lé
lekvándorlás gondolata - mint lát
tuk - csak akkor logikus, ha lénye
gében életellenes. Megtévesztően ha
sonlónak látszik a keresztény aszké
zíshez. Holott a szentek vönrnegtaga
dása nem az életről való lemondás.
hanem a kevesebbről való lemondás
a többért. Hogy életünk bőségesebb

legyen - ezért jött Krisztus. A szerit
ség szerétet és végtelenbe törő élet
vágy; a lélekvándorlás álma lényegé
ben életellenes halálvágy.

A lélekvándorlás hite a fárodt és
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öreg pszihé jele. A meg nem tört gőg

kiömlése. Nem irgaLmat akar, nem az
érte ontott drága vér erejében bízik,
hanem önmagában. Újra próbálkozni
akar, hogy ő maga - saját erejéből

- tisztuljon meg, s rnivel alapjában
tudja, hogy ez lehetetlen, hogy élete
mérlege rnindég elégtelen lesz, ezért
a halál felé tör.

Mi az "áttekinthető érv" ezek után?
A krísztusi élet lényege a szabad aka
rattal elfogadott megváltás. A lélek
vándorlás: hit az önrnegváltásban. Vil
lon mester csodálatosan alázatos sza
vai a legáttekínthetőbb érv:

Alszentek voltunk mindahányan
s az évek szálltak mint a percek,
véred kiontott harmatával
irgalmazz nekünk Jézus Herceg!

A rövid földi élet dermesztő fele
lőssége csak a rnérleg egyik serpe
nyője. Felesleges a másikba az ujjá
születés egyensúlyát tennünk, mert
aki ismeri önmagát s az életet, az el
ísmerhetí, hogy a következő életben
sem lenne különb. A rnérleg másik
serpenyőjében Jézus Herceg kiontott
vére van, a végtelen isteni irgalom,
örök életünk záloga. EgZis István

A CSODA MIBENNüNK VAN. Jean Bellé francia író Csodák című könyve
élénk érdeklődést keltett a katolikus olvasók táborában, hazájában éppúgy,
mint külföldön, Hellé hangoztatja, hogy előbb-utóbb mindenki szembe kerül
az Isten létének kérdésével. "Az ember hihet Istenben, vagy tagadhatja; mind
két táborban találhatunk tiszteletreméltó, becsületes és komoly embereket" 
mondia könyvében, s csak azokat tartja gondolattalanoknak. akik soha meg
sem küzdöttek a kérdéssel, akik "nem bírkóztak Lábánként az angyallal". A
szerző mint mélyen katolíkus, különös erőteljességgel érzi az isteni jelenlétet.
A Csodák legérdekesebb fejtegetése éppen ezt a jelenlétet tudatosítja.

Jean Hellé szerint az ember valamikor egész valójával érezte az isteni je
lenlétet, akkor, amikor még közelebb volt az őshagyományhoz, a racionalista
gondolkodás viszont megszakította ezt az érzületet. ,,{gy azután némelyek
megkívánják közülünk - mondja -, hogy Isten jelenlétének látható jelei már
itt a földön kényszerítő erővel, majdhogy nem nyersen hassanak reájuk. Nem
rnegyünk azonban elébük, hanem azt követeljük, hogy ezek a jelek jőjjenek

hozzánk. Le akarjuk őket vezetni, rnínt a villámot hajlékaink összetákolt szer
kezetével. Az egeknek meg kell nyílniok; a napnak a zenitről a hortzontra
kell szökkennie, egyik láthatárról a másikra; a bénult keljen fel és járjon. Am
ha mégoly szembeszökő csodajeleket kapnánk is, rnint ezek, még mindig nem
lennének elegendők ahhoz, hogy meggyőzzenek rninket. "Mert aki nem hisz
Istenben, az természetesen a csodában sem hihet, de valahogy a művelt hívők

sem igen Igényük manapság, hogy Isten az ő kedvükért függéssze fel a termé
szet törvényeit vagy nyúljon bele az események természetes rendjébe, amit
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