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A HIT APRÓ SZIKR.iI

A vallásosság nagyon komplex, összetett valami. Lényegében azonos, és mégis,
megjelenési formáiban, szírrte azt mondhatjuk, hogy személyenként más és.
más. Legalábbis igen sok reagálási és megnyilatkozási eseteiben. Másfajta,
másszinezetű a forrása ,a lélek mélyén, ami maga nem látható, csak nehezen,
lassan, fokozatosan úgy-ahogy megismerhető. Hogy valaki rendszeresen temp
lomba jár, hogy imádkozik, hogy különösen irgalmas és ségítökészségű bajba
jutott, nyomorgó embertársai iránt, hogy érzékeny-lelkiismeretű a jó felé,
hogy következetesen kerülni akarja a rosszat, a bűnt: ezek alapvető vonások,
amelyek azonban ezerféle módon, kinek-kinek az egyénisége ezerint nyílátkoz
hatnak meg, az élet ezerarcú alkalmai és lehetőségel között.

Más az sokszor, Istenben hinni, és más az sokszor, hogy egyházhoz tarto
zónak vallom magamat, Más az, hogy ennek vallom magam, és más, hogy nem
minden véleményével, magatartásával értek egyet, Más az, hogy valamiben
hinnie kell az embernek, mint az, hogy tudatosan hiszem és vallom egyházam
mínden lényeges tanítását. Más az, hogy homályosan érzem, hogy az élet és
halál problémájára csak úgy adhatok választ, ha hiszek valami magasabb
rendűben, mínt az, hogy elfogadom és vallom mindazt, amit erről egyházam
tanít. Más az, hogya világban, a világtól idegennek érzem magamat, nincsen
'lmi"~élményem:, gondolatom, magatartásom, csak "én"-élményem, és más az,
ha benneélek egészen Isten szép világában és embertestvéreim között jól érzem
magam, élem magát e testvériséget is. Más az, ha úgy gondolkodom, hogy
csak az én hitern az igazi és az érdemes, és más az, ha azt vallom, hogy a má
sik is éljen egész emberként la saját hite szerint, Más az, ha egyházam papját
kerülöm és nem szeretem, és megint más az, ha értelmét látom hivatásának,
és olykor, mint akltanácsaival, tudásával nekem is segíthet, úgy ítélem meg.
Más az, ha azt tartom, hogy az egyház dolgai csak azokhoz tartoznak, akik
teológiát tanuhtak, vagy ha azt, hogy hozzárn is,· az én hitemhez is. És így
tovább.

A mai, nagykorúvá lett ember nagykorú akar lenni egyházában is. Nem
uralmat, nem parancsokat akar, nem "vezetést", hanem együttest, testvérisé
get, párbeszédet, okos és bölcs közös végzéseket és megértő munkálkodást és
magatartást.

Ha tárgyilagosan lakarunk hangot adni tapasztalatainknak,azt kell mon
danunk, hogy a távolság, kisebb-nagyobb mcsszeség nem is a vallásos hit felé
szakadt bele az embereik magatartásába, hanem inkább az egyház, mínt intéz
mény, és az emberek között támadt. Nem értve, természetesen, a "kisded
nyáj "<at, a .mélységesen és meggyőződéssel hívőket és hitük szerínt élőket,

hanem a megkereszteltek nagy tömegeit. Vannak mariírok és áthagyományo
zott megnyilatkozási formák, amelyekkel szemben nem tudnak egyes emberek
felmelegedni, amelyek nemhogy vonzanának. hanem taszítják őket.

Es ne gondoljuk, hogy ezeket a tömegeket pusztán liturgikus reformok
kal (amik nagyon helyeookés jók), azzal, hogy ki-ki saját nyelvén hallja a
Liturgiát, máris meg tudtuk közeliteni. A liturgia a közösség élménye, a kőzös

ség gondolata és együttese, de paradoxona közösségi korunknak, hogy külső

kollektív keretei között mégis nagyon índívídualísta maradt az ember. Sokkal
inkább, mint ezt egyéniségének kifejlődése és önállósága, mint személyi értékei
és méltósága megkövetelnék.

Hányan vannak, akik "úgy egészében", és nem nagyjából, de csak így,
vallásosnak érzik és tudják magukat. Akik úgy érzri!k egy-egy templomlátoga
tás után, hogy csendesebb, nyugodtabb lett a lelkük. Akik, ha nehéz helyzetibe
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kerülnek, Istenre is gondolnak, még talán segítséget is kérnek tőle. Akik úgy
érzík, hogy a hit, úgy mint a tudás is, többé, teljesebbé teszi őket, gazdagabbá
és szebbé az. életüket. Vagy akiknek nem sok, vagy semmi kapcsolatuk sincsen
már egyfiázukkal, de valahogyan úgy éreznek vele szemben, mint azok, akik
elhagyták a családjukat, megszakítottak minden kapcsolatot vele, de homályo
san mégis úgy érz:ik sokszor, hogy láthatatlan, tdtokzatos szálakon mégis hoz
zátartoznak, és ebben bízonyos védelmet is éreznek maguk körül, amibe a
bajok elől mántegy elrejtőzhetnék.

Szeréti az ember úgy érezni, sejtelmesen azt sejteni, hogya halállal még
sincs vége míndennek, Szerét ebben, sokszor még maga előtt is elrejtve, vele
világosan szembe nézve és a kételyeket maga előtt elsímítva - hinni, és va
lami várakozó bizalmat megőrizni. Van aki úgy érzi, hogy mégis létezik olyas
mi, amit neki csak a hit, csak az egyház adhat. Vannak, akik sajnálkeznak az
olyanon. aki hitét elveszítette, és nem szerétnének a sorsára jutni. Szegé
nyebbnek éreznék magukat; gondolják. Vannak, akik valami magasabbrendűt

keresnek, hitben, vagy tudományban, és vannak, akj'k ezt a kettő osszhangjá
ban akarják megteremteni a lelkükben és az életükben.

Az természetes, hogya hit eszményei magasan fénylenek és ez a magas
ságuk sokakat megfélemlít és helytelen következtetésekre visz. Az eszmények
azonban húznak is maguk felé, felfelé. Nem engednek beleveszni a minden
napok kicsinyességeibe. Tartalmat, célt, gazdagságot adnak. Teljes egészükben
sohasem lesznek bennünk valóságok, hiszen gyenge és gyarló emberek va
gyunk. De többek, sokkalta többek leszünk általuk, mint nélkülük lettünk
volna. így kell megtalálnunk az ítélet helyes mértékét.

Vannak, akik azt mondják, hogy az egyház "lehetetJ.ent" követel. Hogy
aki örül, az már e szígor ellen vét. Hogy amit tanít, az a praktikus élet szá
mára hasznavehetetlen. Hogy maradjon meg magának és csak akkor szóljon
hozzám, ha kérdezem. Hogy ~ az egyház csak megélhetési forrás a papok ré
szére. Hogy az egyházat csak a papok, szerzetesek, apácák alkotják. Kolostorba
meg csak azok mennek, akik csalódtak valamiben. Vannak, akik úgy gondol
ják, hogy legjobb semmiről sem mélyebben elgondolkodni, menjenek a dolgok
úgy, ahogy akarnak, márpedig az egyház állandó figyelmeztető, hogy gondol
kodjun!k és előbbre is nézzünk, tehát kellemetlen. v,agy: aki nem pap, vagy
nem apáca, mít, tehet az az egyházért? Vagy: az egyház elveszi parancsaival az
ember szabadságát. Lehetetlen úgy élni, ahogy az egyház megkívánja.

Mindmegannyi olyan ítélet, .amelyben sem az értelem és az ismeret, sem
az érzés és ösztön, a vágy és kívánság nem találta még meg a maga összhang
ját.

Még szélsőségesebb nézetek is vannak: hogy a papság értelmetlen, az
egyház ellensége az embernek, hogy ne avatkozzék bele semmibe sem, hogy mi
helyt probál hozzám szólru, otthagyom és kilépek belőle, és más effélék. Hely
telenül azonosítják az egyházat a klérussal és a bürokratikus kinövésekkel.
amelyek a századok folyamán sokszor felhalmozódtak benne, az emberi elem
ből, emberi részéből.

Egészen érdekes felfogások is vannak arra vonatkozólag, hogy miért tar
tozik valaki az egyházhoz? Miért vallja magát odatartozónak? például: mert
ott talált, a közös munkában, barátokra. Azok is ott vannak. Vagy: valami
olyan vágy van bennem, ami csak a templomban kap feleletet és csillapul
meg. Vagy: elmegyek templomba, mert barátaim is elmennek stb. Esetleg
egy-egy közös kirándulás emléke vonz. Ezekben az indokokban az emberi kö
zösség utáni . vágy szólal meg.

Vannak olyan vélemények is, hogy engem az egyház már nem egyszer
feldü.hített, hogy az egyház tanítását nem lehet maradandóan megtartaní, hogy
tanításai közüJ.többet nem tudok elfogadni, hogy sok a véleménykülönbség
azok iközött és közöttem. hogy lehetetlen azt hinni, amit az egyház tanít. De
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ugyanakkor olyan is van, hogy aki Istennel akar kapcsolatot teremteni, azt
igazában egyház nélkül nem teheti; hogy az egyház segítsége nélkül nem tud
az ember Istenhez eljutni; hogy az egyház tanítása és nevelőtevékenysége

nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az emberek tisztességesek és rendesek legye
nek, Akl elismeri, hogy az egyház. befolyásolni tudja emberségében, fejlődé

sében, aki igényli, legalábbis nehéz helyzetben, a pap tanácsadását, talán nem
is, mint papét, hanem mint tanácsadóét, de talán éppen ezért, mert pap is az
illető, - aki számol vele, és minden krrtikája mellett is, rnint létezőt, mint
összehasonlítási alapot, hátsógondolatlaiban legalább, számbaveszi, elfogadja:
az ilyen számára mégsem term íncogníta, nem teljesen ismeretlen és puszta
terület a hit dolga, az Isten ügye, az Isten népének szolgálója, az Isten egyháza.
Amely nem felügyelője akar Ienni az embernek, hanem barátja és- segítője.

Önmaga felé és legmélyebb vágya, a szép és teljes embersége felé, és célja, az
őrökkévalóságvaz Isten felé. (V. ö. G. H. Fischer-A. Holl: Kirche auf Disiasiz;
Der Seelsorger, 1967. 5.). .

A hit sZÜ!krái tehát nagyon sokfelé, mándenfelé megvannak. sokszor ott is,
ahol a felületen szemlélődő nem látja \j.llanni őket. "A Lélek ott fú, ahol alkar."

PUSZTA SÁNDOR VERSEI

AIDEPHONE
oly mély vagyok

elsüllyedek önmagamba
látlak a partomon állni
úgy tükrözlek csodálatos
magadból fogsz kihalászni.

MUTANS
a magot védi a héjj
bennünket semmisem

átrágtam magam
ködön, napsütésen
változatlan változó
megismel'ésen

őrizz meg báb
őrizd lepkeségem.

SZEMEK
sok olvasatlan
kézirat

szemek, szemek
a föld alatt

a koponyákban

titkotok
ki oldja meg?

JÓNÁS
késett az a hajó
te más hajóra szálltál
azóta hiába várnak
Ninivébe.

FÖLAJÁNLÁS
tieid

az el nem mondott imák
becsukott szemű sóhajaim

gyermekkorom hitébe halt Tamás
alázatom tipegése

a bennem táruló kamasz csodálkozás

tied legbelső jobbik énem
énekem és rettegésem

szégyenem e rubint ékem
viráoaim madaraim tied az első karikám

a nyáresti boldog fogócska

az is aki vaO'llok
s aki még nem vaO'llok
s aki lehet/em volna.
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