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VONÁSOK A MAI EMBER LELKISÉGÉHEZ

Minden emberben kitörölhetetlenül benne van a vágy és a törekvés,
hogy önmagát, a világot, amelyben él, a környezetét, az embereket, a dol
gok értelmét felfogja és megismerje. Minden ember kialakít magában egy
többé-kevésbé tudatos tájékozódást, amibe míndent bele akar illeszteni
és amivel mindent meg is akar magyarázni, önmaga felé iLS, és' kifelé is.
Minden, ami a "levegőben" van az ember körül, hatással van az emberre.
Beleszűrődik a dolgainkba. Hangsúlyt, színt, alapot, irányt ad annak, ami
éppen most bennünk van, ami foglalkoztat minket, amiről gondolkodunk,
ami fáj, aminek örülünk, amit nem értünk, amit szerétnénk elérná, vagy
amitől ezeretnénk megszabadulni. Valamivel megokoljuk maguruknak,
miért cselekszünk, hogy miért kel1essük éppen ezt, vagy amazt, hogy miért
értiékes nekünk egy barátság, egy ismeretség, hogy míért szeretjük.-ezt
olvasni és nem amazt, hogy miért nézzük meg ezt a mozddarabot, hogy
miért öltözködünk éppen így, ahogyan öltözködünk - és így tovább.
Érdekes lenne ezeket a "miént"-eket minden emberben kielemezni. Azo
kat a "miért"-eket, amelyek a legáltalánosabbak, és azokat amelyek a leg
egyénibbek kinél-kinél. Mínden embernek megvan a maga láthatatlan,
de rajta és körülötte megérezhető bűvköre, Ezt viszi mindenüvé magával.
És ez, ha sok közös vonást, közös nagy eredőket és irányokat találunk is
benne a többi emberével, de éppenígy ez csak éppen ennél az egy ember
nél van meg. Ez a sajátja. Sajátos érdekessége minden embernek. Ezt
lélegzí ki magából, nemcsak szavaival, de minden mozdulatával, egész
lényével az ember.

A mai ember nagyon elfoglalt, nagyon "be van fogva". Sokféle a le
kötöttsége. És ez a sokféleség azzal a veszéllyel jár, hogy -elfelűletesítf

nemcsak az életét, hanem a gondolkodásmódját, érzésvilágát is. A mély
séget és személyiségének az egységét a mozgás, a felületváltoztatás pró
bálja nála pótolni. És az ember könnyen oda is adja magát ennek a folya
matnak. Sokszor engedi magát, a sorsát, külső erőktől sodortatni, mert
,ez akárhányszor kényelmesebb és így a felelősségtől is inkább megsza
badítva érezzük magunkat, Az ember nem nagyon szeretí, általában, vál
J:11ni a kezdeményezést, a felelősséget.

A sok mozgás ki ds fárasztja az embert. Kifárasztja Isten f.elé is.
Odaáll közéje és az Isten közé. Nem könnyu rajta átkűzdenie az ember
nek magát, ra benne és a válágban láthatatlanul, de jelenlévő Istenhez. Az
ember körülveszi magát a rnozgás, a felü1etegymásmellé rakott kockáival
és hajlandó mínden elöl ezek mögé bújni. Az Isten dől is. Hogyan van
a keresztény ember például az imádsággal? Imádkozik-e, és mikor, és
mennyit? Ráér-e? Szükségót, értelmét érzi-e? Probléma-e neki az Isten?
Küzd-e az Istennel? Érdekli-e létének értelme? N em hO!S2-zÚ imádságokra
gondolunk itt, hanem csak felvillanásokra, rövid imádságokra, egy-egy
kis elmélyedésre, elelrnélkedésre, mert - a kegyelemért, az Istenért, az
élet és a lélek mélységeiért azért az imádság terén is kell valamit tennünk,
ha csak keveset is, kevesebbet is rnirnt valamikor. Az unalomból, az el
hanyagoltságból, az érdektelenségből, a nemtörődömségből nem fog előt

tünk és bonnünk sem kirajzolódni az Isten arca.
Kevés a mai emberben, 'hívő emberben is, az igazi bűntudat. Az olyan,

amely azt is érezne, azt is számbavenne. hogy az Isten számonkéri tőlem



.ezt a rossz cselekedetemet is, az Istent nem lehet vele megkerülnöm. Ki
fejlődik valami közömbösség: mit bánom én? Mi a jó és mi a rossz? Ami
.az én érdekemet szolgálja, az jó. Ha sikerül, szerenesém van. Ha nem,
az se olyan baj. Hol kezdődik a súlyos bűn, és meddig tart a bocsánatos?
És, egyáltalán, érdekel ez engem? Sok a sablon. Az enyém is belefér sok
.szor ebbe a sablonba, például egy gyónási tükör sablonába. Nem törek
szem többre. Az élet ugyan bonyolultabb lett, nem fér egy-egy sablonba
a felelősségem, de nem gondolok vele. Egyáltalán: mi az én felelősségem?
Mi az én kötelességem a jóvátevésre? Kell-e ez ? Hiszen mások is így
csinálják. Megvan-e bennem a szándék és az akarat, hogy ha már rá is
.szánom magam néha egy-egy gyónásra, hogy azt komolyan vegyem? Hogy
legalább valamivel jobb és több akarjak utána lenni? Az igazi baj ott
kezdődik..amikor a rossz már nem okoz nekem lelkíismeretfurdalást, és
elméletet gyártok arra, hogy miért nem bűn az, ami bűn.

Vannak szavaink, kífejezéseink, kész "kliséink" hitünk igazságaiból,
az evangélium szövegeiböl, amelyeket mondunk, de - míntha üresek
lennének bennünk minden ágazi tartalomtól. Csak mondjuk őket, csak
hangzanak, de nem vesszük őket k omolyan, nem befolyásolják a csele
kedeteinket. Hagyományos díszt jelentenek csak az életstílusunkon. Olyan
ez, mint amikor egy-egy nagy emberből szebor lesz. Szép a szobor, áll a
ezobor, talán valami rá is van írva, de csak ránéz a vándor a szeborra és
továbbmegy - nem mond neki semmit sem a szebor. Pillanatnyi, futó
és hatástalan találkozás. A szebor nem beszél. Krísztus Urunk szobrai a
'templomainkban, Krisztus Urunk képei. Es mi csak nézzük időnkint őket,

de nem halljuk az élő Krisztus hangját, igazságart belőlük.

Ugyanakkor a mai ember csak az eredetit, osak a valóságosat, csak a
természeteset szeréti. Miért csinál hát a valóságból magának ilyenkor csak
élettelen szobrot? Es Krisztusból, aki emberré lett érettünk, valóságos em
berré, teljes emberré, kivéve a bűnt. Abból a Krisztusból, aki az igazságot
szerette, a szerétetet szerette, aki nem bírta az igazságtalanságot, leleplezte
a képmutatást, a hamisságot, aki az embert nagyon szerette és szereti; a
szegényeket, azelhagyatottakat, a szenvedőket felemelte, aki az emberben
az emberséget megnemesítette és megszentelte,

Mint mínden ember .míndág, a mai ember is vágyódik a szeretetre,
Vágyódik arra, hOf5Y ne érezze magát egyedül. Hogy tartozzék valakihez,
valahová. Ezért szeréti a barátságot ds. Keresi a barátot. Hamar ajándé
kozza a másik embernek a szerétetét és a barátságát. Csak az a haj, hogy
hamar bele is fárad mindkettőbe és abbahagyja. Es megint újat kap. Es
megint gyorsan elfárad, és újrakezdi. Valami végzetes felületesség van
a mai ember szeretetéhen és barátságában. Különösen nem bírja el az ál
-dozatot. Nem ismeri a hűséget a. s:beretethez és a barátsághoz, tehát nem
ismeri a hűséget az áldozathoz, az áldozatkészséghez sem. Ezt ugyan a
másiktól a maga részére igényli és szívesen és hosszasan is elfogadná kész.
Csak neki ne kelljen tanúsítania, adnia. Pedig az áldozatkészség, az apró
figyelmek és szolgálatok útja a szeretetnek és a barátságnak is a legbíz
tosabb útja. Ezek a szenetet és' barátság tartóoszlopai .az időben. Es jár
velük együtt valami meghatódott és megtisztult lelki erő is, mely éppen
belőlük születik. Annak a felernelő és tisz.títóés gazdagító érzése, hogy
jó: - jót tenni.

Mivel a ma embere felületes a szerétetben és a barátságban és a leg
kisebb áldozatha és szolgálatba is hamar belefárad, mindig és könnyen
fáradt, könnyebben és gyorsabban, mint például a szüleí: ez kihat az Is
tenhez való viszonyára is. Hiszen az Istent elsősorban felebarátomban



találhatom meg. A neki adott szeretetben, szolgálatban és áldozatban.
Ezekben szerethetem az Istent is a legkonikrétabban. Ha azonban a sze
retetben, és áldozatosságban felületes, hamarelfáradó vagyok, a barátság
nemes közelségében hamar állhatatlan: hogyan lehetnék akkor 'elmélyült
és állhatatos az dstenkeresésemben, az Isten iránt való szeretetemben, az
iránta való hűségben? Hiszen a szerelrnesernet, a barátomat magam előtt

látom, ismerem, tudom. Az Isten meg a felületességemben távol marad
tőlem. Pedig: otthonossá és mindig otthonosabbá tenni a világot: mintegy
"emberi,esiteni" - ez a mai embernek már szinte misztíkussá lett kül
detéshite. Ebbe zárkózik bele, és rnivel itt van még bőven tennivalója, és
tudása is mindig inkább fejlődik afelé, hogy mindig többet és többet te
hessen: ez úgy általában le is köti, ki is elégíti érdeklődési irányát és
körét. Ebből kitekinteni. még messzebb is keresni - ehhez nemigen ma
rad ikedve,erre "nem ér rá."

A ma emberét lárma veszi körül és tölti el. Fizikai, civilizációs és
kultúr1árma. Alkotóelemeire esik szét előtte minden, Ö maga is siet min
dont szétszední, Sokoldalúságot lát, sokat lát, és elveszíti azegybelátás,
az egység élményét. Elveszíti a feléje való érzéket és hajtóerőt. Ez nem is
nagyon érdekli. Az abszolút helyett a relatív veszi át lelkében és szelle
mében az uralkodó helyet. A bizonyosság helyett a lehetőségek sokasága
és a valószínűségek tarkasága. Ez türelmet is hoz magatartásába, de szét
is szórja egész egyéniséget, Ezért nem is hűséges senkihez és semmihez
sem. Nincsen kitartása a dolgokhoz, az értékekhez sem, az állhatatosság
hoz sem.

De abban van a vígasztaló is, hogy mindez homályosan és végig sem
gondolva, de mélyen bántja és zavarja őt. És nagyon vágyódik mindeze
ken túlra. Valamihez, vagy valakihez, ami vagy aki összefűzi a dolgokat
és az embereket. Egybetartja öket. Ezért jött hozzá közelebb a másik em
berben la testvériség megérzése és meglátása is. A testvériség lelkének a
megsejtése azonban a szeretet megsejtése és vágya. Ez pedig a keresztény
ségnek is lényege: az embentestvér, a felebarát a szeretet kapcsolatában.
A felebaráti szeretet ugyanis önmagunk jóságának .a megcsordulása is,
önmagunk legyőzése, és a magunk felett való hatalmunk eszköze is, de
útnyitás az Isten felé is, Afelé az Isten felé, az Isten Fia felé elsősorban,

aki emberré lett érettünk, közöttünk élt, megszentelte és felemelte az
emberségünket, mert annyira szerétett bennünket. Szerétett és szeret
minden embert, A mai embert is. És vár minden embert. A mai embert is.

Ez lehet a kezdet míndannyiunk számára. Az első bizonytalan lépés.
Mé~ nemis tudatos lépés.

•
Ha egy tükörbe nézve nem látnám a saját arcomat, olyasféle érzés fogna

el, mint amit akkor érzek, amikor ebben az élő, nyüzsgő világban körülte
kintve nem látom meg benne Teremtőjének visszfényét. Számomra ez az egyik
7.egnagyobbnehézség az Isten létét hirdető alapvető igazsággal kapcsolatban.
Ha lelkiismeretemben és szivemben nem szólna oly tisztán az a hang, amely
a személyes Isten létét tanúsítja, akkor pusztán a világ láttán ateista vagy
panteista vagy többistenhívő lennék. Csak a magam nevében beszélek; és
távol áll tőlem, hogy tagadjam azoknak az Isten létét bizonyító érveknek ele
ven erejét, melueket az emberi társadalom általános jelenségeiből és a törté
net folyamatából merítettek. Ezek azonban nem melegítenek fel, nem adnak
világosságot; nem űzik el elhagyatottságom telét, nem késztetik a rügyeket
!~ibomlani, a lombot sarjadní bennem, nem boldogítják erkölcsi valómat.

Newman bíboros


