
mindenkori hierarchiában. Kölcsönös
bizalom légköre kellene, ami gyakran
hiányzik a papok és a világiak viszo
nyában, már pedig ahol nincs bizalom,
ott nem alakulhat ki igazi párbeszéd
sem. Ezért is fájlalhatjuk, hogy mínd
ez ideig oly kevéssé vonták be a ka
tolíkus világiakat a zsinat munkájába,

Az eredményes párbeszéd fe1Jtételezi
azt is, hogy a tudatlan szentimentális
hit> a "breton parasztasszony hirte",
amiről Pasteur még dícsérően szólt,
hirelét veszítse a rní szemünkben is.
Mert teljes 'lehetetlenség, hogy a tár
sadalmi emelkedés, a világi közokta
tás egyre magasabb színvonala, a kuí
tura demokratízálódása ne hasson kij
vallási térre is. Azt a katolikus vilá
git, aki azzal hival'kodnék, hogy nem
tud seIDIIDit az egyházról, de vakon
hisz benne és tanításában, ma már
nem tekinthetjüJk normális embernek.
Innen a szükségessége, hogy az i,ue
tékesek felülvizsgálják a hitoktatás és
a templomi szeertbeszédek módszereít,
amelyek meglehetősen elavultak.
Szüksége mutatkozhat reformnak a
szemináriumi oktatásban is. Külföldőn
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is sokan állitjáJk, hogy a fiatal papolk
olyan feroreszülitséggel kezdilk meg pá
lyájukat, . amely nincs összhangban a
sikeres érintkezés és az ige-közvetítés
mai feltételeível ; még magujd{al a vi
lági i1mtolikuookikal is nehezen 1aJ.ál
ják meg a szellemi ~a'PCso1atot, ve
LüJk szernben is nehezen használják a
megfelelő nyelvet.

Amire törekednünk kell, a mentalt
tás, a gondolkodásmód kedvező befo
lyásolása egyházunk kebelén belül. EL
sősorban annak a eneggyöződésnek ál
talánossá válása, hogy a kiskorúság
ban tartott világiak, akiIket amellett
vallásilag felelőtlennek is tartanak,
nem sokat használnak az egyháznak.
Másodsorban annak tudatosítása, hogy
a pap annáil hatásosabban műllrodlhet,

mdnél szigorúbban tartja magát papi
küldetéséIhez, rninél inkább a világi
akra ihagyja az egyház életébe vágó
más természetű kérdések oldozgatá
sáto Magától értetődően olyan világi
akra, aíkik vallási nagykorúságra emel
kedtek és tudatosan vállalni is tudjálk
a felelősség tetemes részét az egy
házért ebben a rnodern világban.

Nincs családom, nincsenek ,jóbarátaim, senkim sincsen. Hivatali munkáml.<
után akár az utcán kóborlok, akár ·lakiásomra 'megyek, rámszakad! a magányos
ság érzése. Senkine,k sincs rálm szükség~ s éllltemnek így alig van értelme. A
vasárnapok szürke életemnek legnehezebben múló óráit jelentik. Igyekszem
ugyan közbe-közbe arra is gondolni, hogy az egyház közössé,gének én is tagja
vagyok, mégis, mintha a templomban is magányos szigeten lennék. Vala.hogyan
véget kellene vetnem ennek az állapotnak . . .

"Minden probléma között, melyet a
magunkra eszmélés elénk tár s raelyet
olykor az élet vállunkra helyez, leg
rnélyebbé, legdrámaibbá a magányos
ság válhat. Amidőn úgy érezzük, ihogy
a másokkal való érintkezésből ki va
gyunk zárva, amidőn a mások után
való vágyódásunk a legfőbb remény
séggé s legnagyobb megszégyenülessé
válik számunkra." Lavelle-nek e sú
lyos szavai jutnak levelének olvasása
kor eszünkbe s annak a légkörnek
szele csap meg, melyet Cornelis a "tre
mendum" szóval jellemez, azaz amely
től az embernek valóban félni, "re
megni" kell. Egészen más ugyanis az
a magányosság, melyről Ön ír, mínt

például a vezeklő lelkületből ön
ként vállalt mosszabb-rövidebb időre

való félrevonulás. Utóbb ugyanis az
Isten szerétetének nagy pozitívumából
fakad, rníg az Oné valamiféle kény
szeres helyzet, amelyen változtatni
akar s melyen változtatnia kell is.
Igaza van tehát, amikor azt rnondja,
legfőbb ideje, hogy e nagy magányos
ságnak valahogyan véget vessen.

Míndannyian tudjuk, hogy a hét
köznapok keresztény életében a csen
des, elmélkedő, magunkra eszmélő

magányos óráknak megvan a jelentő

ségük és értékük. Az ilyen fokú társ
talauságra azonban, amelyet levelé
ben Ie lpanaszol, már alkalmazhatjuk

295



az Irás szavát: "Vae solí!" - jaj a
magányosoknak. A keresztény ember
lelkében sohasem lehet úrrá a közös
ségtől 1eljesen elszakadó lelkület. An
nak a nagyfokú elszigeteltségnek,
amelyről panaszkodik, bizonyáJra meg
van az oka is. Hogy ez micsoda - ar
ról önmaga előtt kell számot adnia.
Könnyen lehet, hogy Például nem is
tett soha kissé komolyabb erőfeszítést,

hogy ebből az állapotból szabaduljon,
hogy nem igyekszik egyáltalán leküz
deni esetleges gátlásosságát. Tán "rös
telli", hogy mások is észrevegyék: me
leg, érző, baráti kézszorításra váró
természete van s ebből a szemérmes
ségéből folyik, hogy mások előtt IS
megközelítne: et.lermek tűnik.

Természetesen, ba társaságra. bará
tokra vágyakozunk, lehetnek igé
nyeink. Ezek az igények azonban nem
haladhatják meg a normális mértéket,
Teljesíthetetlen vágyakkal, követel
ményekkel a józan gondolkodás nem
hozakodhat elő. Még a legrokonszen
vesebb emberben is felfedezhetünk ki
sebb hibát, IgyarlÓlSágot. Kiben ne vol
na ilyen! Aki azonban kapni akar 
a jelen esetben baráti érzést, társasa
got -, annak adnia is kell: elnéző ta
píntatot, megértő s együttérző, a má
sik baját-gondjait is észrevevő szívet,
Minden meghitt emberi társaságról el
mondhatjuk, hogy az számunkra örö
met, felüdülést jelent, ugyanúgy azon
ban feladatot is ró reánk. Ei pedig a
másik, a többi ember megértése, egyé
niségének tiszteletben tartása, esetleg
diszkrét módon történő formálása.
Mindez természetszerűleg áldozatokat
is követel tőlünk. Nem egyszer fel kell
adni egocentrikus énünknek igényeit,
elképzeléseit, meg kell tanulnunk az
alkalmazkodás művészetét, Az ilyen
kisebb-nagyobb áldozatvállalások nél
kül a magáramaradt ember sohasem
válhat képessé, hogy a nem egyszer
maga hibái által felépített elszigetelt
ség falát áttörje,

Minden, a másik ember felé való
kapcsolatkeresés bizonyos hittől veze
tett magatartást is feltételez. Lehe
tetlen vórna ugyanis a másik felé lel
kem magányának kapuit kítárni, ha
egyszersmind nem hiszek annak hűsé

gében, őszinteségében, önzetlenségé
ben. Ha nem az ilyen bizalomtól él
tetett lelkület vezet a társ, a barát fel
kutatásában, akkor magányosságomat
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csak növelni fogom. Ennek a szüksé
ges hitnek és bizalomnak érzése nél
kül a másik lelkének ajtaján történő

kopogtatás hiába is vár készséges ka
punyításra. Az "én"-nek a "te" lelké
ben és viszont támadó rezonancíája
mindkettőjükéleterejét megkettőzi, a
magányosság érzését pedig feloldja.
Naív és egyben veszedelmes illúzió
volna ugyanis azt vélni, hogy két em
ber fizikai közelsége, esetleg "jólne
velt", hűvös udvariassága bármelyi
kükben is feloldhatná az egyedüllét
nek érzését. A vígasztalanul társ tala
nok épp azok között találhatók legin
kább, akik tévesen azt hitték, hogy
társra, barátra találhatnak, ha bele
vetik magukat az ún. társasági élet
forgatagába.

Hogy a gyakorlatibb oldaláról te
kintsük problémáját, kétségtelen, hogy
manapság szirite mindenki számára az
esti órák alkalmasak a baráti, csalá
dias légkör kialakítására. Igaz ugyan,
hogy a napi munka s a vele járó elfára
dás olykor még kellemessé is teheti az
esti magányos órákat. Néha a kényel
messég igénye is visszavonulásra kész
tet rnínket. Ha azonban a keresztény
ember nem biztosít helyet napi és
életprogrammjában a "szeretet csele
kedeteinek", még akkor is, ha ezeket
csak némi fáradság és áldozat árán
tudja olykor gyakorolni, akkor ne cso
dálkozzék, hogy idővel rászakad a ma
gányosság érzése, ha azt veszi észre,
!hogy teljesen egyedül és társtalanul
bolyong az életben. Az a béke és öröm.
ugyanis, rnely épp a ezeretet cseleke
deteinek nyomán költözik a lélekbe,
csakis a mások felé kitáruIkozók s nem
az egocentrikusoknak válik osztályré
szévé,

Az ·Ön helyzetében el kell ugyan
mondanunk, hogy az olyan ember, aki
éveken át csakis magában és magá
nak él, lassan már alig képes észre
venni, mennyí lehetőséget tartogat
számára a szerétetből fakadó szolgá
lat lelkülete. Aligha akadhat ember,
akinek közvetlen környezetében
rokonokról nem is szólva - a munka
társak, szomszédok között ne volna le
hetősége a szeretet, tapintat szálaival
komoly emberi kapcsolatokat szőni, A
valóban magára maradt idős emberek,
betegek, tanulni vágyó fiatalok, eset
leg Öruhöz hasonló társtalanok - mínd
olyan lelkek, akik segítségre, jó szóra,



érdeklődésre, baráti segítő kézre szá
mítanak. Aki csak kissé is aktívvá
teszi magányos óráit, aki nem méla
bús passzivitásban várja, hogy társas
lényhez illő, emberi életet élhessen, az
a szerétet cselekedeteit gyakorolva
igen hamar tapasztalhatja, hogy a
napnak kevés már a néhány esti órája,
hogy rövidek számára a vasárnapok.
S ha az ilyen nem is várt látogatókat,
mégis jóleső érzés töltiheti el, mert őt

sokfelé és örömmel várják egy-egy
baráti kézszorításra, kis megbeszélés
re, biztató, oktató szóra, Ismét idéz
hetjük Lanelle-i, aki találóan mondja:
"Amint mások magányosságát érzé
kelni kezdjük, máris kezdünk elsza
kadni saját egyedüllétünk érzésétől."

Mint említettük, a keresztény élet
ben feltétlenül nagy értéket jelente
nek a lélek számára a magánynak
olykor önként vállalt órái. Ezekben a
lélek kincseket ,gyűjt s a szerétet ere
jével telik el. Nem válhat azonban
senki sem iríggyé abban az értelem
ben sem, hogy e gyűjtött kínesekből.

a szeretet gyöngyszemeiből ne juttas
son másoknak is. Aki nemcsak vár
másoktól, hanem önként és szívesen
ad is, aki nemcsak am lesi, hogy
rnerre talál egy feléje kinyújtott ke
zet, hanem másoknak készséggel elébe
megy, a baráti kezet ő maga nyújtja
előre, az a szeretet titokzatosan rezgő

hullámain itt is, ott is igaz barátokra
fog találni. S míg önmagából mások-
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nak ad, saját maga is gazdagabbá vá
lik.

Van. azután ennek a másik ember
felé való készséges közeledésnek egy
egészen jelentős lelki haszna is. Ezen
az úton járva ugyanis minden lélek
hamarosan tapasztalhatja, hogy míg
igaz szeretettel embertársai felé for
dul, Istenhez, Krísztushoz való szemé
lyes kapcsolata is előnyösen alakul. új
tavasz költözhet a már hosszú idő óta
magányosan küzködő lélekbe, midőn

kezdi megérteni, hogy Krísztussal 00
dig is vallott "commu:nio"-ja, közös
sége, bensőségesebbé válik, ha Krísz
tus titokzatos testének tagjaival való
kapcsolata, közössége egyre meghit
tebb és rendezettebb lesz. Az ilyen az
Isten házában egyre inkább otthon,
testvérek és barátok között fogja ma
gát érezni, akiket mind Krisztus sze
retete gyűjtött egybe.

Igaz, az első lépés az élet mínden
újabb szakaszán nehéz. Komoly elha
tározásnak, bátorságnak lehet csak
gyümölcse, hogya társtalanságba már
már belemerevedett lélek elinduljon a
szeretet útján, az igaz barátok felé.
Meg kell azonban ezt az első lépést
tenni, hogy utána a sok örömet jelentő

folytatás következhessen, Az út végét
pedig Gabriel Marcel szavaival jelez
hetjük: "A jóbarátok egymást kézen
fogva jutnak el az igaz s örök Barát
hoz."

Szennay András

A TEREMTÉS KATOLIKUS ÉRTELMEZÉSE. A teremtés - helyesebben
szólva: a világ teremtett volta - súlyponti fogalom nemcsak a keresztény vi
lágnézetben, hanem általánosságban az összes telsta világnézetekben (tehát a
zsidó hitben és az iszlámban is). Kérdés azonban, hogy mi, hívő keresztények
is, tisztán látunk-e valamennyieni ebben a fontos tárgykörben, helyesen magya
rázzuk-eaz Isten és a világ sajátos viszonyát.

Vallásunk tanítja, hogy a tapasztalható világ - az egész anyagi minden
ség - teremtmény. Ez a tétel egyáltalán nem egyértelmű azzal, hogy az anyag
semmiből lett. Hiszen a ,,semmi"-rol kijelenthető legigazabb állítmány az, hogy
a semmi nincs. Annyira nincs, hogy tárgyilag a semmi még maga magával sem
azonos (legfeljebb fogalmilag; vagyis a semmiről alkotott fogalmunk azonos
e fogalommal magával). Ha pedig valami nincsen, akkor nem is válhat vala
mivé, Ami tehát teremtődött, arról mi nem azt mondjuk, hogy ta semmiből lett,
hanem csak azt, hogy a semmi helyében lett. Nem is a semmitől lett, hanem
a Teremtő elgondolásától és akaratától; ez pedig a mi szemünkben éppen ltem
semmi, !hanem a világnál is teljesebbfokú objektív valóság. Mindezt igen jól
megvilágítnatjuk egy hasonlattal, amelyet a filmvetítés világából veszünk. Az
a sok minden, ami a mozivásznon nyüzsög és mozog, nem a semmiből lesz,
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