
A KIS ÚT

Sokszor hangoztatják, hogy a lelkiéletben nincs megállás; aki
.nem haJladelőre, máris csúszik visszafelé. Ha ez igaz, akkor én
egyenes úton v'agyok a pusztai remeteség felé: ma errőZ mondok
le, holnap arról, holnapután amarról, mindig többről, végül min
denről. Ma egy misét hallgatok, holnap kettőt, holnapután egész
napomat a templomban tblthetem, Mikor élek hát, és mi örömöm
'vanaz egész életből, ha folyton, meg kell tagadn.om magamtól
mindent f

Leveléből a becsületesen törekvő,

a lelkiéletet komolyan vevő ember
pillanatnyi fáradtsága látszik, és e
kedvesen gyermekded duzzogás,
amelynek alapja azonban egy 
már nem gyermek d e d, hanem kis
sé gyermek e s - téves fogalom a
lelkiéletről.

A lelkiéletben az »előre« és a
»haladás« szó nem a katonának
vagy tornásznak egyenes vonalban
való menetelése; itt haladás mín
den olyan mozdulat, amely a C é l
elérése felé visz - akár magasabb
ra emelkedés, akár mélységek fel
kutatása, akár a látókör bövítése,
akár az élet gazdagságának felisme
rése, akár az erő fokozása, akár a
készség lendületének ereje. A
C é l pedig: Istent önmagáért, fele
barátunkat Istenért szeretni. Ezért
van minden: az ima, az áldozat, az
önmegtagadás, a készséges cselek
vés. »Növekedtem-e a szeretet
ben ?« - ez a felteendő kérdés, és
nem az, hogy hány szentmisét hall
gattam, vagy eleget és különleges
módon sanyargattam-e magamat a
mai napon?

Mindenesetre - különösen a lel
kiélet kezdetén - az emberi ter
mészet megromlottsága. a kényez
tető gyermekkori nevelés, és a hi
ányzó önnevelés következtében sok
lemondást és sok kemény feladat
megoldását kell vállalnunk. De ezek
csak bizonyos ideig jelentenek
problémát. »Míért kell minden va
sárnap misére mennem? - miért
kell pénteken bőjtölnöm? - miért
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kell reggel, este imádkoznom ? 
miért kell gyakrabban gyónnom ?
- miért kell lelkiismeretet vizsgál
nom esténként ?« - ezek olyan kér
dések, mint amikor a kisgyermek
kérdezi: »De miért mosakodjak ?
miért feküdjek le aludni? míért«...

Lapokat lehetne teleírni azzal,
hogy mí mindent kell elhagynia és
mi mindent kell megtennie a kis
gyermeknek, csak azért, hogy ne
veszélyeztesse a maga életét, és ne
sértse, ne károsítsa a másokét, hogy
beleilleszkedjék az életbe, értéke
sebbé, . szebbé tegye magának is,
másoknak is. Milyen sok magyará
zatra, tilalomra, parancsra, jutalom
ra, büntetésre van szükség, míg
igazán felfogja, hogya levest meg
kell enni, - hogya bab és borsó
szemek . nem arravalók, hogy az
ember fülébe, orrába dugdossa, 
hogya harmadik emelet nyitott ab
laka nem éppen a legkívánatosabb
tartózkodási hely egy ötéves kisfiú
számára, stb. Hát még amíg meg
tanulja, hogy nem mínden játék
szer, ami a kezeügyébe kerül, hogy
nem minden megehető, amit éppen
meglát; - és ami megehető, az
nem feltétlenül az övé, és azt el
tulajdonitani nem lehet. És amíg
megtanulja. hogy köszönnie kell és
felelni kell, ha kérdik az embert,
és kérni kell a dolgokat, és meg
köszönni ... Hej, sok könny folyik
le a rózsás kisgyerek-arcon, amíg
ezek oly egyszerűvé és természe
tessé lesznek számára, hogy el sem
tudja az életet képzelni nélkülük.



A lelkiélet kezdetén is sok min
dent »k e 11« és sok mindent »n e m
s z a b a d«, amit később észre sem
veszünk, és eg.észen természetesnek
találunk. A lelkiélet kezdetén ta
lári nehéz a pénteki megtartézta
tás, - később természetesnek ta
láljuk azt is, hogy fegyelmezett em
ber nem nyalakodik II meghatáro
zott étkezési időkön kívül és nem
sétál az utcán fagylaltot nyalogat
va. Később az is természetes az em
bernek, hogy egyszer-egyszer le
mondjon egy jó falatról, hogy meg
örvendeztessen vele egy gyerme
ket, vagy beteget, vagy hogy meg
büntesse magát egy szeretetlen
vagy elhamarkodott szóért. A cél
azonban nem az, hogy leszoktassuk
magunkat az evésről, hanem, hogy
akaratunk megszokja a fegyelmet,
és hogy szeretetünk egyre lelemé
nyesebbé. és tevékenyebbé váljék.

Az imaéletet illetőleg is: Igen, ne
héz és komoly \ munka kíkapcso
lódní a hétköznapi életből és meg
jelenni az Isten színe előtt. Ele
inte nem is megy másként, mint
»kötelességszerűen«,másoktól elta
nult szővegek elmondása segítségé
vel. Később már igénnyé lesz a
vasárnapi szentmise közös végig
éneklése, a szeritáldozásra vonulók
processziójába való ünnepélyes be
leolvadás. Aztán igénnyé lesz a
:szent áldozat bemutatásán minél

gyakrabban való részvétel, igénnyé
lesz a magános szentségímádás, az
elmélkedés stb. A c é l azonban
nem az, hogy ezentúl egész nap a
templomban üljünk, (még a kizá
rólag kontemplációra alapított szer
zetek tagjai is dolgoznak, mégpedig
sokszor igen kemény testi munkát)
hanem, hogy ima és szentségek ál
tal megerősítve, úgy végezzük el
napi munkánkat, hogy az szeretet
gyakorlattá legyen - akár beteget
ápolunk a kórházban, akár tejet
mérünk a csarnokban, akár ruhát
próbálunk a műhelyben.

A keresztény tökéletesedés pedig,
amelyre az a bizonyos »megállní
nem szabad« és »míndíg előrekell
haladni« vonatkozik, azt jelenti:
növekedni, fejlődni, ügyesednl,
készségesebbé . lenni mindenben,
ami alkalmasabbá tesz a n a 
g y o b b s z e r e t e t r e.

Hogy pedig ez a szeretet miben
áll, erre feleljen Szent Pál:

»A szeretet türelmes, a szeretet
jóságos, a szeretet nem féltékeny,
nem 'kérkedik, nem gőgösködik,

nem tapintatlan, nem keresi a ma
gáét, haragra nem gerjed, a rosz
szat föl nem rója, nem örül a go
noszságnak, de együtt örül az igaz
sággal. Mindent eltűr, mindent el
hisz, mindent remél, mindent elvi
sel. A szeretet soha meg nem szű

nik.« F.
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