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GONDOLATOK A MULANDÓSÁGRÓl
ÉS ORÖKj(f~~VALÓSÁGRóL

Hulló falévelek zizegése közben a temetőket látogatva, a természet
őszi hervadésat szernlélve, óvatlanul ránk nehezedik az elmúlás, a halál
gondolata. Biológiailag nézve, a szervezet életműködésének megszűnése

értelmében, a halál általános emberi szempontból nem probléma, hanem
tény, amelyet .akarva-nernakarva el kell fogadnunk. De ha a halál el
kerülhetetlensége ellenére is, kötelességünknek érezzük egyreszt az élet
fenntartását, másrészt különbséget teszünk halál és halál között,amikor
értékesebbnek tartjuk a hősi, vagy mártírhalált a könnyelműséggel tönk
retett életnél, az ilyenfajta szemleletben már a biológiai tényen túlmenő

értékszempont jut kifejezésre, amely a halálban az élet céljához, értelmé
hez való vonatkozást sejtem meg.

Ha azt ,a célt és mértéket keressük, amely a halálban beteljesült élet
értékét adja, minthogy az ember társas lény, legközelebbfekvőnekkínál
kozik az élet célját a társadalomnak tett szolgálatban látni, ami egy bi
zonyos értelmű halhatatlanságot is jelent, a munkaeredmény, a mű, a
teljesítmény fennmaradása, az életnek az utódokban folytatódása értel
mében. Azonban a társadalomhoz való vonatkozás mellett az élet egyéni
céljának a figyelembevételére késztet annak tudata, hogy az ember mint
egyén él a társadalomban, egyéni felelőssége tudatának mértékében vár
ható társadalmi teljesítményének a rnínősége is.

Testi-lelki egyéniségében az ember lelki életének fejlődése a testi,
anyagi világon való fokozatos felülemelkedésében s öntudatának állandó
erősödésében mutatkozik. Már az érzékeinket érő külső benyomásra ben
nünk keletkező érzetek, a színek, hangok s egyéb szemléletes. érzéki tar
talmak a testi erők működése mellett egy pszichikai tényező közremű

ködéséről is tanúskodnak. Tudatunk, eszmélődésünk nem a testi szerve
zet fiziológiai elváltozását veszi észre, hanem az annak nyomán kiala
kult lelki képet, az érzetet, .a szemléletet. amely bár a dolgok térbeli
alakját mutatja, maga nem térbeli kiterjedésű, térbeli mértékkel nem
mérhető, nem határozható meg.

S még eredetibb, sajátos módon nyilvánul meg a pszichikai, lelki
valóság természete tudatunk nem-érzéki, nem-szemléletes tarta1.maináL
Ilyenek gondolataink, fogalmaink. Bennük valaminek az értelmét, jelen
tését, lényeget fogjuk fel s ez nem érzéki, szemléletes dolog. Gondola
tainkat éppen az elvontság, a konkrét, érzéki vonásoktól való mentesség
s ezzel összefüggésben az egyetemes érvényűség jellemzi, aminek alapján
valamennyi, a fogalom alá eső tárgyra vonatkoztathatók. Számos fogal
munk érzékfeletti, logikai, matematikai, metafizíkai tárgyakra vonatko
zik, ezeket nem a szemléletes. érzéki vonások egyszerű elhagyásával, ha
nem bonyolult elvonásműveletekkel, de ugyanakkor az anyagfeletti je
lentés és érvényesség állításával, elismerésével alakítjuk ki. Az ember
nem elégszik meg az érzékeivel tapasztalható valóság feldolgozásával, ál
talánosításával, hanem új lehetőségek felta1álásával viszi előre művelő

dését s általános érvényű eszmék, normák követésével emeli és tartja
szinten szellemi életét.

Gondolkodásunkban nagy szerepe van a viszonyításnak, a vonatkoz
tatásnak. egybevetésnek. összehasonlításnak. Altala állapftjuk meg a dol
gok közötti összefüggést, oksági viszonyt, törvényszerűséget,megegyezést
vagy különbözőséget. De a viszony-felfogás, még érzéki tartalmak egy-
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bevetésénél is, nem pusztán érzéki jellegű, a képzetek társu1ásával magya
rázható jelenség, hanem annál magasabbrendű,a különböző dolgokat, tár
gyakat egyetlen egyszerű aktusban összemérő s a köztük .levő összefüg
gést sajátszerű közvetlenséggel, belátással megragadó tevékenység műve,

Ok és hatás, eszköz és cél közötti belső, lényegi összefüggés felfogásának
képességével fejlődik a tudomány és kultúra. A bennük megnyilvánuló
haladás lényegesen magasabbrendű az állatnak környezetéhez alkalmaz
kodó ösztönös magatartásánál, mely a belső, lényegi összefüggés belá
tásának hiányában emberi értelemben vett haladásra képtelen.

A megismeréshez hasonlóan, az ember szükségleteit, igényeit, vá
gyait kifejező törekvések egyrésze az érzéki, ösztönös síkon mozog, de a
lelki élet fejlődésével egyre határozottabban jelentkezik az akarat képes
sége, mely az ösztön kényszerű nyomásával szemben, az ösztön felett fe
gyelmező erejét érvényesíti, különböző lehetőségek, indítékok összemé
résével, értékelésével a választás képességével rendelkezik s megfontolt
és szabadon végrehajtott cselekedeteiért magát felelősnek tudja. A fele
lősségélményben nyilvánuló szabadságtudat s a maga elé tűzött cél meg
valósítására irányuló ember cselekvéstudata más természetű élmény, mint
amilyen az izomfeszültség, vagy az automatikus cselekvési készség.

Tudomásu1vételük mellett, a megismert tárgyak gyakran érzéseket,
érzelmeket váltanak ki bennünks az érzelmek a cselekvésnek is erős ha
tású indítói, mozgatói, ellentétes érzelmek esetén a cselekvés gátlói, aka
dályozói. De a lelki életre jellegzetes különbség az érzelmek világában is
megállapítható. Mert a testi benyomásokhoz kapcsolódó érzéki érzelmek
mellett vannak az embernek érzékfeletti, szellemi tárgyakra vonatkozó
érzelmei is, amilyen egy értelmi probléma érdeklődest keltő, kutatásra
ingerlő hatása, a megoldással járó kielégülés érzelme, amilyen az erkölcsi
jó tiszteletet és elismerést kiváltó ereje, amilyen a művészi vagy tenné
szeti szép gyönyörködtető hatása, amilyen az Istenre vonatkozó vallásos
érzelmek gazdag változata.

Az érzéki és szellemi élmények közös alanya, az "én", nem az anyagi
részek, az idegsejtek szerves egysége, vagy összeműkődésükproduktuma,
hanem az idegszerví működés fölé emelkedő sajátos pszichikai alany, az
a középpont. amelyre minden lelki jelenség vonatkozik, amely minden
lelki tényt áthat mint benne és belőle létrejövő volóságot, amely benyo
másait önmagában feldolgozza s megnyilvánulásaira rányomja egyénisé
gének bélyegét. E sajátszerű bensőségesség, öntudat, önmagabírás alapján
tartjuk az embert "személy"-nek, az öntudatra képtelen lényekkel szem
ben. Az ember önmagára eszmélése, önmaga tudatositása a saját tevé
kenységére visszaforduló, önmagát tárgyként szemlélő reflexió aktusával
történik, s ez az anyagi működéstől lényegesen különböző tevékenység,
aminek feltétele a kiterjedéstől, az anyaghoz kötöttségtől való szabadság,
az öntevékenység képessége.

A gondolkodás, akarás, öntudat tényeiben az anyagi működéstől lé
nyegesen különböző, sajátos tevékenység tapasztalata alakította ki azt a
filozófiai meggyőződést, amely az emberi lelket a testtől különböző szel
lemi valóságnak tartja, amely bár a testhez kötött s a testben fejlődik,

mégsem merül abba alá oly mértékben, hogy a test halálával el kellene
pusztulnia, hanem anyagfeletti természete miatt képes a test elmúlása
utáni fennmaradásra.

Megerősítést nyer ez a meggyőződés az ember erkölcsi életének, ér
téktörekvéseinek a tapasztalatából is. Erkölcsi rendeltetéseként hordozza
magában az ember a benne rejlő erők, képességek kifejlesztését, az "em
berré válás" igényét és követelményét, embersége lehetőségeinek meg-
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valósítását. Ebben a törekvésében a múlékony, csak rövid időre kielé
gülést nyújtó gyönyör- és hasznossági értékeknél mélyebben ragadják
meg lelkét, maradandóbb kielégülést nyújtanak és magasabb, szellemi
képességeit segítilk kifejlődésre azok az értékek, amelyek nemcsak testi
vagy anyagi igényeit elégíti k ki, hanem abszolut, feltétlen érvényt kife
jező erejükkel ragadnak meg, amilyen az igaz, a jó, a szép, a szeatséges.
Az emberiség magasabb szellemi kultúráját az abszolut értékek iránÚ el
kötelezettség, az értük való küzdelem alakította ki s az egyéni ember is
életének értelmét elsősorban abban látja, ha eleget tett az abszolut érté
kek emberségét igazabbá, jobbá, nemesebbé tevő felszóIításának. Nem jut
hat el minden ember a magasabb szellemi műveltségre s aligha birtokol
hatja valaki annak valamennyi ágát, de az erkölcsi jóságot, becsületes
séget a romlatlan lelkiismeretű ember olyan követelménynek érzi,
amely békét és boldogságót ad s annak megsérülése lelki sebet ejt rajta.

Az abszolut értékek sokkal mélyebb tartalmat rejtenek magukban,
mintsem az ember időben határolt földi életében oly mértékben birtokuk
ba juthatna, ami törekvései legmélyebb indítójának, a boldogságvágynak
megfelelne. Sőt, az élet tragikus Iehetőségei mellett a megérdemeltnek
látott boldogság helyett inkább boldogtalanság, megpróbáltatás lehet az
ember sorsa. Ha a valóságot nem a véletlen játékának, hanem egy ma
gasabb Értelem művének tartjuk, amelynek törvénye a kifejlődésre törő

erők, tendenciák megvalósulása, úgy elutasíthatatlanul jelentkezik az a
meggyőződés, hogy a szellemi természeténél fogva halhatatlan emberi lé
lek örök értékek birására irányuló törekvése célhoz jut az örökkévalóság
tér- és időfeletti világában. Ezt a meggyőződést megerősíti annak figye
lembevétele, hogy az ember képességeit a tárgyakra irányuló aktusaival
fejleszti ki. Intenziv tárgy-rnegragadásnál, amilyent az abszolut értékek
kiváltanak bennünk, énünk a tárggyal azonosul, eggyé válik, a tárgyát.
az eszmét lelkileg magáévá téve, általa gazdagodik, létében gyarapodik.
Az élete tartalmává vált érték érdemessé teszi az embert arra, hogy az
értékkel s az annak létalapját, hordozóját képező abszolut Valósággal ki
alakult bensőséges életkapcsolata fennmaradjon a test elmúlása után,
hogy szellemi lelke részesévé váljon az örök értékvilágnak.

De nem lehet teljesen jelentéktelennek tartani azt a meggondolást
sem, amely arra hivatkozik, hogya mindenségben nincs abszolut meg
semmisülés. hogy minden változás átalakulás, formaváltozás. Ha a ré
szeire bomló anyag újabb összetételnek, alakulásnak lesz szülője, nem le
het rosszabb sorsa a szellemi létnek, amely egy személyes én birtoka s
amelyről feltehető a test közvetlen közreműködésétnem igénylő szellemi
tartalmainak fennmaradása s a test elmúlásával a megváltozó létfeltéte
lekhez való alkalmazkodás képességének megszerzése.

A magára hagyatkozó észnek határai vannak, amelyeken nem jut
hat túl. A végső kérdések, amilyen a lélek halhatatlanságának a kérdése
is, kézzelfogható tapasztalattal nem igazolhatók, de nem is vethetök el
egyszerűen azok a következtetések, amelyek az ember természetének meg
figyeléséből létének és rendeltetésének értelmét igyekeznek megfejteni.
Ha csak a filozófiai gondolkodás keretei közt maradunk, el kell ismernünk,
hogy még a közvetlen tapasztalati tényekkel foglalkozó szaktudományok
is a tények végső feltételeire vonatkozólag feltevésekkel kénytelenek meg
elégedni.

Mint az emberi lét végső kérdéseire általában, a halál és a halha
tatlanság kérdésére is, felsőbb világosságot a kinyilatkoztatás derít. Be
lőle tudjuk, hogy Isten az embert a maga képére és hasonlatosságára te
remtette s végső céljául a vele való egyesülést adta. Isten, az élet szer-
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:zője, az embernek eredetileg teljes emberi, testí-lelki mívolta szerint az
-örök életet szánta s teremtésekor a halhatatlanság természetkivüli ado
mányával ajándékozta meg erkölcsi fejében, az első emberben, ha az az
-élet Urától, Istentől való függésének elismerését kívánó próbát kiállotta
volna. A hittudósok véleménye szerint Isten ezáltal nem érvénytelenítette
volna az emberi lét fiziológiai törvényeit, az ember nem élt volna örökké
a földön, hanem Isten a természeti törvényeknek olyan irányítást adott
volna. hogy azok az ember földi életének bizonyos eltöltése után azt a
változást hozták volna létre, amely a jelen üdvrendben a test feltámadá
sával következik be.

A halhatatlanság ajándékát a kinyilatkoztatás szerint az ember bűne

által vesztette el, azzal, hogy teremtményi mivolta elismerése helyett
-olyanná akart lenni, mint az Isten (Gen. 3. 5). Ennek következtében a
"bűn zsoldja a halál" (Rom. 6, 23), a természet törvénye mellett egyszers
mind a bűn büntetése. Benne fájdalmasan és félelmetesen kifejezésre jut
az élet Urával és Forrásával szembeszálló embernek önmagában való te
hetetlensége, végessége, elmúlást nem akaró életvágyának nyugtalansága,
létének fenyegetettsége és bizonytalansága. Mindebben megérezzük, fel
fogjuk a bűn lényegét: az élet Eredetétől. Forrásától való elszakadást. A
halálnak ez a fájdalmas tudata hatja át különösen az ószövetség írásait,
igy a zsoltárok a mulandóság felett kesergő énekeit.

Új értelmet kap a halál Krísztus eljövetelével. Megtestesülésével ma
gára vállalta az emberi sorsot az azzal járó halállal együtt. A halál, melyet
a tőle való félelem véres verejtékétől a keresztrefeszítés szörnyű kínjáig
elszenvedett, Krisztus bűneinkért vállalt engesztelő áldozata. Isten igaz
ságos s irgalmas egyszersmind. A bűneinkért való elégtételt azért kívánja,
hogy irgalmas emberszeretetérőlbizonyságot adjon, Szenvedésének válla
lásával együtt, Krisztus tudatában van annak, hogy halála Isten üdvö
zítő emberszeretetének kiárasztását s önmaga megdicsőüléséteredményezi.
Halálának közeledtével így imádkozik: "Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd

meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged. Hartaimat adtál neki min
den ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon"
(Jn. 17, 1-2).

Krisztus megdicsőülése és felmagasztalása következett be feltámadá
sával. Altala bizonyossá lett, hogy a halál, mely büntetésképpen eredeti
leg az Isten szándékoita örök élet elvesztését jelentette, Krisztus isten
emberi engesztelésének erejéből a megdicsőült élet szülőjévé lett. Ezért
mondhatja Szent Pál a halál büntetés jellegével az Isten kegyelmével
viBszaszerzett örök életet szembeállítva: "A bűn zsoldja a halál, Isten ke
gyelmi ajándéka azonban az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban"
.(Róm. 6, 23).

Ugyancsak Szent Pál általánosan elfogadott tanítása értelmében a
keresztség szentsége által Krisztus titokzatos testébe tagozödunk be. (Róm.
.6, 3-8), Krisztus életet szerző halálának érdeme által, szabad, öntudatos
életünkkel Krisztus életének válunk emberileg lehetséges értelemben ré
szesévé. A keresztény élet legmélyebb mivolta szerint Krisztus követése,
a Krisztusban megtestesült Istennel való lelki-kegyelmi egyesülés, Krisz
tusban elrejtett élet. A keresztség szentsége veti el az ember lelkében az
örök élet magját, csiráját, s a többi szentség rendeltetése annak kiben
takoztatásra segítése. A bérmálás lelkünk megerősítése a hit szerínti élet
hez és tanúságtételhez. Az oltáriszentségnek az örök életet tápláló erejé
'ről maga Krisztus mondja: "Aki eszi az én testemet és issza az én vére
-met, annak örök élete van és én feltámasztom az utolsó napon" (Jn. 6,
54). A súlyos bűn elkövetésével a "halá!" állapotába jutott lelket az
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őszinte bűnbánat által Isten kegyelme támasztja fel az istenközösség
életére, Rendeltetése szerínt benne lüktet az örök élet árama az egyházi
rend szentségében a krísztusi kegyelem közlését szolgáló hatalommal, s
magában foglalja azt a házasság szentsége is, a házastársak kölcsönös
lelki megnemesülését. megszentelődését adó erejével s gyermekeik Isten
országa szelgálatára segitő nevelésében.

Különösképpen rászorul az ember Isten irgalmára, kegyelmére testi
erőinek megfogyatkozásával. halálos veszélyben. Ebben a súlyos állapot
ban van segítségére az utolsókenet szentsége, Mint a lélek gyógyulására
szánt kenet, bűnbánattal fogadva a szentség megtisztit a bűntől, s egy
szersmind felkenése a hívőnek Krisztus halálának áldozati szellemével
való egyesülésére. arra a tökéletes önátadásra, amely Istentől éppúgy el
fogadja a test egészségének visszaszerzését, ha az lelke javára szolgál,
mint amilyen készséggel tesz eleget a mulandó fl)ldi életből az örök életre
elszólító hívásának.

Az örökkévalóság tudatában élő keresztény élethez főképp a szerit
ségekből merítő kegyelmi erő mellett hozzátartozik a szenvedésnek, a ke
resztnek vállalása is (Mt, 16, 24; Kol. 1, 24). S "kereszten" érthető min
den, az örök életre érdemet szerző áldozat, önmegtagadás vállalása. Ilyen
az erényes élet gyakorlásához elengedhetetlen állandó éberség és küzde
lem a bűn veszélye ellen, ilyenné válhat a természetfeletti jószándékkal
vállalt minden fáradság, lemondás, áldozathozatal, az élet különböző ne
hézségeinek, megpróbáltatásainak vállalása, a betegségek elviselése. Az
ember erőinek ezekkel járó őrlődése jelzője, figyelmeztetőjevégességének.
előkészítője a test a halállal bekövetkező elmúlásának. A kereszt teljessé
válik a haláltól való félelemmel és aggodalommal. amely a hívő számára
nem a megsemmisüléstől való irtózás, hanem a lélek legrejtettebb titkait,
szándékait átlátó Lsten itéletétől való félelem. Drámai erővel fejezi ezt
ki a "Dies ime" éneke. .

De amint Krisztus keresztje feltámadásának és megdicsőüléséneklett
az eszköze, a keresztény ember hívő lélekkel fogadott keresztje is a meg
váltódás, az üdvözülés szolgálatában áll. A keresztény aszkézis az önmeg
tagadást, lemondást, áldozatot nem önmagáért, az önmegsemmísítés ked
véért keresi, hanem eszköznek tekinti a tökéletesebb élethez, a feltámadt
és győzedelmes Krisztussal való egyesüléshez. "Hasonló akarok lenni hoz
zá halálában, hogy eljussak a halálból való feltámadásra", vallja az
Apostol (Filipp. 3, 11). így a "Dies irae" félelmet keltő hangjai is átmen
nek és elcsendesülnek az örök nyugalom és világosság reményének és vá
gyának végső akkord] aiban.

·Krisztus halálához hasonlóan, a hívő számára is a halálnak kettős

aszpéktusa van: fájdalmas és félelmetes, de ugyanakkor bizalmat és re
ménységet keltő. A testi elmúlás fájdalmának bűnbánó, engesztelő lélek
kel fogadása az örök élet kapuját nyitja meg, a mulandó élet bizonyta
lanságából, veszélyeztetésébőla halál lsten végleges biztonságot adó kar
jaiba jutás, a földi élettől búcsúzás a mennyei Atya örökikévaló hajlékába
fogadtatás, a földi vándor megtérese örök hazájába.

Ez a meggyőződés az élet komoly és felelősségtudattal viselt vállalá
sára késztet. Ennek tudatában az ember nem tarthatja a halált csupán
olyan kikerülhetetlen végzetnek, amelyen éppen azért közönnyel, vagy
könnyelműséggel igyekezik magát túltenni, hanem öntudatos vállalásá
val a halált erkölcsi életébe kell beállítania, Olyan határpontnak kell te
kintenie, amely erkölcsi képességei kibontakoztatását sürgeti, az erkölcsi
önmegvalósításnak, tökéletesülésnek végső lehetőségét jelenti. A halál je
lentőségét az öntudatos életterv, az egyéniség kialakításához ma az egzisz
tenciális filozófia is elismeri és hirdeti.
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A keresztény lelkülettel fogadott halál az ember találkozása Istennel,
Bírájával. és. üdvözítőjével A földi élet e befejező aktusában az ember
lemond mindarról, ami mulandó és Istentől elválaszthatná s tudatában
annak; hogy minden képességéről mint használatra kapott talentumról
számadással tartozik, visszaszelgáltat mindent a Teremtő kezébe. Ezzel
teljesiti a vallásosság alapkövetelményét, az Istent feltétlen Urának elts-:
merő imádás aktusát. Vallásos emberek halála gyakran környezetüket is
megindító, felemelő istentiszteleti aktus formájában következík be. Azon
ban senkisem láthatja előre halála körülményeit. Bekövetkezhet az súlyos
testi gyötrelmek, az öntudatlanság állapotában, vagy teljes váratlanság
gal is. Ezért ajánlják a lelki élet meaterei az ember életében a halálra.
való előkészületet, a jó halál kegyelméért való imát, különösen padig a
következetes és állhatatos erényes életet. Ennek gyskorlatával szerzett
állandó magatartása állapotában kerül Isten elé a lélek, ha már testi erői'
felmondták a lélek szolgálatát s bizalommal adhatja át magát Isten igaz
ságosságának és végtelen irgalmú szeretetének.

A halál tudatától kialakított életkomolyság korántsem jelenti a mu
landó, földi élet jelentőségének Iebecsülését, Keresztény gondolkodás sze
rint életünk a földön megkezdett örök élet, a halállal nem szűnik az meg,
hanem a léleknek egy más állapotba jutását jelenti s a test feltámadásá
val az emberi lét Istentől rendelt végleges formájá:ba jut. A földi élet
rejti tehát magában azokat a lehetőségeket, amelyeket a jószándék örök
értékűvé tehet. S ilyenek nemcsak a nagy tettek, hanem a mindennapi
élet hűséges kötelességteljesítésében s a legegyszerűbb. jó szándékkal,
szeretettel végzett cselekedetben is bennerejlik az örök életre való érdem
lehetősége, amelyről a keresztényi lélekkel fogadott halál tisztító ereje
letörli a mulandóság hozzátapadó tökéletlenségét s előtünteti azt, amit a
lélek mínt örökértékű birtokát magával vihet. A megváltás keresztény
értelme a világ jobbá válásának lehetőségét jelenti s az azért való mun
kát teszi kötelességünkké. Szent Pál meggyőződése szerint az ember meg
művelésére bízott természetnek is "megmarad az a reménye, hogy a mu
landóság szolgai állapotából felszabadul Isten fiainak dicsőséges szabad
ságára" (Róm. 8, 21).

Határozott megkülönböztetést kíván a halálról való keresztény fel
fogás a halál ama sóvárgó vágyától is, amelyet a halált a Világszellemben
való feloldódásként értelmező idealizmus és a keleti misztika némely irá
nya vall. Ez az értelmezés ellentétben áll a keresztény személyiségtudattal,
s az életnek Istentől mint annak Urától való 'függésének elismerésével.
Mert ennek értelmében az ember a szolga hűségével és állhatatosságával
szolgál az örökkévalóságra próbatételként és előiskolának adott földi élet
ben mindaddig, amíg Ura onnan el nem szólítja (Mt. 24, 42-47; Lk. 12,
35-37). Sőt, a halál egykori bekövetkezésének tudata nem menti fel az
embert a test gondozásának, megbetegedése esetén a gyógyulására törek
véskötelességétől sem. A betegeket gyógyító Krisztus meggyőző példá
ját mutatja a testi egészség megbecsülésének s igazolását adja a lelki
életre is fontos egészségvédelmi törekvéseknek. A kereszténység végleges
szélsőségeken felülemelkedő szelleme összhangba hozza a test egészségé
nek értékét az élet felett hatalommal rendelkező Isten akaratának tisz
teletével.

Gyakran érte már a személyes halhatatlanság meggyőzödését az ego
izmus vádja, mintha az az ember földi életében teljesiiletlenül maradt
önző vágyaina:k vigasztalására szolgálna. Azonban igazában önzőnek azt
mondhatjuk, aki a maga előnyét keresi mások megkárosításával, nem azt,
aki embersége legmélyebb igényeinek teljesüléseiben bizik. A keresztény
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személyíségtudat nem azonos az egyéni érdek önértékúségét hirdető in
dividualizmussal, hanem az embert Istentől társas életre rendelt s a ke
resztség által Krísztus titokzatos teste tagjává V'áH lénynek tekinti. A
krisztusi tanítás kielégítő ismerete nem hagyhat kétséget az istenszere
tettől elválaszthatatlan felebaráti szeretet középpönti jelentősége, az em
bertársai java szolgálatában felőrlődő élet magas értéke felől. A szentek
egyességének hittétele pedig, a földön élő, a megdicsőült s a tisztítóhelyen
szenvedő egyház tagjainak összetartozását vallja. S amíg a megdicsőült

és a szenvedő lelkek a földön élőket az örökkévalóság fenségére és a halál
komolyságára figyelmeztetik, a földön élő hívek a megdicsőült lelkek
közbenjárását kérhetik Istennél, simáikkal, önmegtagadásaík, jócseleke
deteik felajánlásával segítségére lehetnek érdemet szerezni már nem ké
pes, Isten igazságának tisztító tüzében eleget tevő testvéreiknek.

-
NAPW, 1945.

- Barátom, az volt ám a munka, ott fönn
a kékben oldott hegytetőn!

Dudált a szél, az ágak hajladoztak
s a fagy síkálta kék kezünk.

Az erdőt lesve jártunk körbe-körbe,
nyomunkban sírtak a csonka fák,
lehulló sárga könnyük lengedez1Je
avarból festett szőnyeget.

Embert csak ritkán, tétovázva láttunk.
Bujkálva állt bokor tövén,
és lépteink neszére félve, gyorsan
eltűnt a ködfüggöny mögött.

A nap végével jött a rőttes alkony,
párát csiholt lélegzetünk,
nedves fa füstje volt az enyhülésünk
s a vágyaínk - a bíztatónk.

Fegyverzaj is volt néha ébredésünk:
kis puska kattaná szava,
aztán a csönd szorongató bilincse ...
Egy társunk ujra elmaradt.

S telenként, tompa szürke félhomályban
havas föld folt jait lesem,
s az olvadt messzeségbe révedezve
tűnt arcukat ídézgetem.

Rónay László

AZ IFJÚ REGGEL A HATALMAT ÁTVESZI

A hajnal kilövi utolsó nyilát:
elvérzik az éjszaka;
még gőzölgő szívét a nap felmutatja:
hallgatunk. S az ifjú reggel a hatalmat átveszi.

Náday Márta
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