
ja egyik levelében, amely Wildiersnél
olvasható -, a mi századunk vallá
sos, talán vallásosabb az előbbieknél.

Csak nem találta még meg Istent,
hogy imádhassa... A tudomány és a
technika haladása egyre barátságo
sabbá teszi a földet és az ember egyre
több bizalommal formálja és rendezi

A KIS ÚT

•

azt. Nagy felelősséget is ró ez az em
berre, de nem ebben a felelősségben

való osztozás útján kell-e elősegíte

nünk egy megújhodott és termékeny
vallasi érzés életre kelését ?"

Itt merül fel a vallás "elidegenítő"

hatásának kérdése. amelyet nem árt
majd szintén szemügyre vennünk.

Amikor körülnézek a templomban, mindig az az érzésem, hogy szinte senki
sem viselkedik természetesen. Látni görcsösen összekulcsolt kezű, áhitatba
merült arc'Ú embereket: ezek nem ritkán álszentségre emlékeztetnek, ugyan
így viszont vannak egészen könnyed p6zban áLldogál6k, akikről önkénytele
nül az a véleményünk, hogy nem is nagyon törődnek a szent cselekménnyel,
nem érdekli őket. Egysz6val mindenkinek van valamilyen már beidegződött

testtartása. Ogy érzem, a templomban tőlem is elvárják az ugyanilyen visel
kedést. Nekem pedig nem tetszik ez a stílus, szakitani akarok a megszokottal,
a magam természetes m6dján, saját izlésem szerint akarok viselkedni. A lehe
tő legtermészetesebben, hogy evvel is elősegitsem az áhitatot. Aryus szemek
viszont mindenütt kisérnek s akadályoznak a kivitelben.

Ilyeneket ír levelében "egy tizenhét- "Te nagy vagy, én kicsiny vagyok!"
éves", lelke teljes őszinteségével. Sok- Tehát természetes awiselkedésünk és
ról szól, kezdi a templomban való ví- csak Jézust követjük, aki színtén
selkedéssel. imádkozott úgy, hogy térdre borult,

Én nem árgus-szemmel, hanem a A térdelés sematizálása a térdhajtás.
szeretet szemével nézem ezt a fiút, Ez is természetes dolog, Iha hódola
aki, mint igazi fiatal, lényeglátó akar tunknak kifejezése az Oltáriszentség
lenni. A lényeg pedig megvan ben- ben jelenlévő Jézus előtt. Ha tudjuk,
ne: áhítatra törekszik, ha már temp- és hisszük, ki van jelen ebben a ti
lomban van. Viselkedjék tehát úgy, tokzatos szentségben, méltó és helyes
a lehető legtermészetesebben, hogy dolog, ha meghajtj uk térdünket, de
elősegítse áhítat-szlkrájának fellobba- csak akkor lesz ez a gesztus termé
nását, Isten háza a templom, az ab- szetes. ha nem megszokásoöl tesszük,
szolut létezőé, aki nem szorult rá ház- !hanem belefektetjük egész alázatun
ra, hogy benne lakjék, mert a mérhe- kat és szeretetünket az Úr Jézus iránt.
tetlen világegyetem is kicsi ahhoz, Nagyon természetes testtartás az
!hogy határt szabjon jelenlétének. Ter- ülés is, magától értetődő, hogy a
mészetes viselkedés például, ha egy- templomban is vannak padok, bár
szerűen áll előtte, az ember, az ugyan- még napjainkban is például a nagy
is egyszerű, profán gesztus, hogy fel- itáliai bazilikákban még míndíg nín
állunk, ha jön valaki, aki tiszteletet csenek. Az ülés valaki előtt, akit tisz
érdemel, Aki lefekszik, az pihenni tel ünk, a bizalom kifejezése, a barát
akar, az állás tehát azt is jelenti, hogy ságé, a szoros életközösségé, Együttül
ifegyelmezzük magunkat. Ezért állha- illi valakivel, akit szeretünk: hát nem
tunk, ha Istenre gondolunk. ülhetünk együtt az Isten házában Ve-

Viszont az Isten-gondolat mást is le, aki atyánknak mondia magát, és
-eszünkbe juttathat. Az a nagy Isten, gyermekeinek tart bennünket? Még az
.aki "ron11hat, teremthet száz világot", üléssel is kifejezhetjük Istennel szem
aki előtt porszem az ember, s ha va- ben természetes érzelmünket.
lóban megérti sajátmagának kicsiny Mit tegyünk kezünkkel a templom
'Voltát, akkor, 'ha akarja: kisebbítse ban, vagy ha imádkozunk? A Iítur
meg magát. Ha térdre ereszkedik, giát végző személyeken kívül nincs
megrövidítette önmagát magasságának erre szoros előírás. A mí vidékeinken
!felével, és ezzel; ha valóban érzi ki- akárhányan összeteszik kezüket, mint
esinységét, azt mondja testtartásával: a pap a misében, vannak ellenben 01'-
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övé vagyok, mi ketten maradunk be
lül.

Kár tehát árgus szemekkel figyelni
az imádkozókat. Az ilyen figyelőknek

csak azt mondhatjuk, amit a nagy
Szent Agoston mondott, hogy nincsen
arra előírás, milyen legyen testtartá
sunk az imádsághoz. A fő az, hogy a
lélek Isten jelenlétében tudva magát,
ennek megfelelően viselkedjék. "Mert
állva is imádkozhatunk, és térdenáll
va is, meg ülve is." Ha ilyen nagy
egyháztanító meg volt ezzel elégedve,
mi sem követelhetünk egyebet, ha a
lényeg megvan: az, hogy imádkozás
kor a lehető legtermészetesebben akar
viselkedni, mert ezzel akarja elősegí

teni á:hítatát.

szágok, ahol az imádságnak ez a gesz
tusa a hívek előtt teljesen ismeretlen.
!Láthatunk francíákat, angolokat imád
kozni karba tett kézzel, vagy egysze
ruen ölbe tett kézzel, vannak viszont
vidékek, ahol szokásban maradt az ős

keresztény imádság: kitárt kezekkel
imádkozni. Az összekulcsolt kéz is ter
mészetes gesztus lehet: azt fejezi ki,
hogy a lélek el akar merülni az Isten
ben. Guardini mondja, hogy amikor
egymásba kulcsoljuk ujjainkat, mint
egy megindul a lélek áramlása, mely
arra vágyik, hogy kiömőljön. Am az
egyik kézből a másikra terjed, s így
visszaárad bensőnkbe, hogy minden a
lélekben maradjon imádott Istenével
együtt. Föleszmélés ez, mely ezt mond
ja nekünk: Enyém az Isten s én az

-----_!!I-=.------ Radó Polikárp

NAPLÚ
A NACIZMUS-FASIZMUS BUKASA. 1945. niajus 9-e az emberiség törté

nelmének egyik legjelentősebb dátuma: a szövetséges seregek - élükön a szov
jet csapatokkal - ezen a napon nyomultak be a német náci-fasizmus főfész

kébe, Berlínbe, a város kapitulált, az őrültség és gonoszság démonikus megszál
lottja, a "Führer", öngyilkosság révén gyáván menekült a felelősségrevonás elől.

És ezzel befejeződött a világtörténelem egyik legvéresebb drámája, a második
'világháború, és megdőlt a világtörténelem Iegernbertelenebb, legelvetemültebb
hatalmi rendszere, a maximális gonoszságot maximális ostobasággal ötvöző hit
lerista nácí-íasízmus. A fasiszta összeomlás - amit mínden józan ember a két
szer-kettő matematikai bizonyosságával előre látott - bekövetkezett. .

"Minden józan ember" - mondottuk. sajnos azonban ez az emberlajta a
hitlerájban és kapcsolt részein - magunkat sem véve ki - azokban az idők

ben meglehetősen meggyérült. a divatos gyűlöletek barnás-zöld ködgomolyaga
ráborult az emberi agyakra. s a végzetes járványtól immunisan maradtak Cas·
.sandra-síkolyaí elenyésztek a hazug propaganda "Heil-Sieg" üvöltésének ferge
teges orkánjában.

Az egyenlet már a kezdet kezdetén adva volt, s az erőviszonyok idők folya
mán csak a szövetségesek javára tolódtak el. Az egyenlet baloldalán álIrt a lé
lekszám, a földrajzi helyzet, a felkészültség, az ipari kapacitás aránya, a nyers
anyag-bőség s nem utolsó sorban az erkölcsi súly behozhatatlan fölénye; a
megoldás nem lehetett más - a kezdeti látszat-sikerek sorozata ellenére sem,
- miJnt a fasizmus háborúvesztése ... Mert kétszer kettő mindíg négy maead,
hiába szorozgatták be az egyenlet két oldalát propaganda-hazugságokkal, el
vakult fanatizmussal, átmeneti blöff sikerekkel, csodafegyverekről gyártott ha
zug legendákkal.

A matematika igazsága megdönthetetlen. De megdönthetetlen a történelem
igazsága is. Hitler évtizedes uralma során olyan történelmi feladatokat vál
lalt, illetőleg részben akarata ellenére kényszerült vállalni, amelyeknek egyet
lenje is több a soknál. Mi mindent akart ő? - A zsidóságot kiírtani, az egy
házat megtörní, Anglia tengeri hatalmát megdöntení, a Bailkánon egyensúlyi
helyzetet teremteni, Amerikát legyőzni, Oroszországot elfoglalni és Olaszorszá
got hűséges szövetségben megtartani ... Aki csak egy kicsit is ismeri a világ
történelem folyását, az tudhatja, hogy milyen eredménnyel járhattak ezek a
vállalkozások. . . De ők nem tudtak sem egyszeru számtant, sem
csipetnyi történelmet, csak egy dologhoz értettek: felszítani a tömegekben
a legalantasabb emberi indulatokat, s egy különben nagyra hivatott népnek
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