
sik fontos közölnivalóját éveken ke
resztül elfekteti. Andrade kimutat
ja, hogy volt életének egy idősza

ka, amikor a körülötte támadt ví
tak miatt valósággal üldözési má
níában szenvedett és még legmeg
hittebb barátai elől is elzárkózott.

A KIS ÚT

Szerencse, hogy később erőt vett
magán és túljutott a lelki-szellemi
válságon. Tudományos ellenfelei is
sorban megtértek hozzá, úgy hogy
amikor 1727-ben 84 éves korában
meghalt, a saját hazájában is osz
tatlan hódolattal vették körül.

Ha lelkiismeretet vizsgálok, őszintén beláiom, mennyi hibám,
sőt bűnöm van, mennyire kicsinyes, szűk látókörű, önző, meggon
dolatlan, gyáva, haszonleső, stb. vagyok. Ilyenkor haragszom ma
gamra s néha egyszerűen csak meüállapitom, hOgJ) nem sokat érő

vagyok, máskor szinte megvetem magamat va.qy kétséebeesem
magam miatt. Ha viszont cselekedeteim indítékai/. nézem, azt látom,
hogy minden cselekedetem mozgatója a túlzott önértékelés. Ho,qy
minden. csak akkor szép, jó, és helyes, ha olyan, omilaennek. éli
képeelem. a seépet, jót és helyeset, s megkívánOln az emberekzől,
hogy ők is úgy lássanak és cselekedjenek, aho.qy én láiot« és te
szek. Hogyan lehetséges ez: egyfelől az őszinte önlebecsülés, máR
felől a rejtet', de le nem tagadható imértéketés t És hogyan lehet
erről leszokni 1

Egymásnak ellentmondó hajla
mok szinte mindenkiben vannak.
Sokaknál ez nem észrevehető,mert
szavaik, cselekedeteik, viselkedé
sük az ellentétes tendenciák egy
mást kiegészítő hatásaképen. gát
lásmentesen jönnek létre. Már Aris
totelés etikája beszélt az "arany
középútról', vagyis arról, hogy az
erény mindig két véglet közt a köz
bülső helyen található: virtus in
medio. A bátorság erénye például a
vakmerőség és gyávaság végletel
között, a helyes önérzet önmagunk
túlértékelése és túlzott lebecsülése
között, a remény az elbizakodottság
és elcsűggedés között, Ezt az elgon
dolást a keresztény etika is tartha
tónak vallja, de hangsúlyozza, hogy
az igazi erényeknél a közbülső hely
nem ,.semlegesítést", elvtelenséget.
kiegyezést jelent, hanem a szélső

ségek pozitiv tartalmának találko
zását, a szembenálló hailamok sa
játos értékeinek biztosítását, ami

úgy jön létre, hogyaszembenállók
kölcsönösen fékezik, fegyelmezik
egymást: a helyes önérzetben mín
dig van önértékelés, de bizonyos
mértékű önlekicsinyítés is.

Akiben az ellentétek kölcsönös
fékező hatása gátlásmentes, mert
feszítő erejük minimális, az kívül
belül kiegyensúlyozott, nyugodt,
igazi problémáktól mentes ember.
Ide tartozik a nyárspolgár, akinek
"erényei" nem küzdelemben szület
tek, hanem ajándékképen kapta
őket már a bölcsőben vagy még
előbb. De a szentek közt is talál
kozunk ilyenekkel. Nem mintha a
szentek összetéveszthetők lennének
a nyárspolgárral. A nyárspolgár
parlagori heverteti szellemi erőit,

nála a veleszületett jó és rossz haj
Iamok egyforma természetességgel,
gátlásmentesen, legfeljebb a pilla
natnyi érdekekhez alkalmazkodva
nyilatkoznak meg. A szent azonban

legyőzi a rosszat, benne az önneve-
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lés és a kegyelem is működik, bár
egyik-másik jó tulajdonságát eset
leg készen kapta, talán éppen azt,
amit a hozzá nem -értők legjobban
csodálnak benne.

Nehéz volna egy-egy konkrét
esetben kielemezni, hogy egy hősi

es fokban gyakorolt erényben
mennyi a természeti adottság,
mennyí az önnevelés és rnennyí a
kegyelem. Egyik-másik régi hagí
ografus és némelyik regényíró ha
mar kész az itélettel, mikor a szo
katlant mindig a természetfölöttivel
azonosítja. A mélylélektani tájéko
zottság vis·'C'''t "llenke7,öjét ered
«ényezte sokaknál: mindennek ter
mészetes magyarazatat keresik és
Assziszi Szent Ferenc szegénységet
épp úgy természetes hajlammal ma
gyarázzák, mint Keresztes Szent
János "mazochista" önsanyargatá
sait. Egyházunk okosan és óvatosan
jár el ilyen esetekben. Gondos vízs
gálat után megállapítja, hogy a
szerit élete Istennek tetsző volt
(amiből logikusan következik, hogy
voltak természetfölötti erényei),
azokat az erényeket is felsorolja,
amelyekben a szent követésre mél
tó, de hogy ezek közül melyik erény
volt természetfölötti s melyik ter
mészetes, azt nem definiálja.

Mi lesz abból, akiben nagyok a
belső ellentétek? Ilyenekből lesz
a nyugtalan, dinamikus, belső vagy
külső életükben vagy mindkettő

ben movgalmas cgvéniségek. Ha
szellemi énjük erősen tartja a gvep
lőt, akkor naggyá lesznek. Ha cven
ge a szellern ereje, akkor szetesett
ség, kíszámíthatatlanság, szeszé
lyesség, meabízhatatlanság. sőt

meghasonlás is következhet. Mínt
ha két lé'ek laknék az ilyenekben.

Ha fejlett az értelmük, de gyenge
az akaratuk. akkor Ovidius mód iá
ra meglátják a jót, kívánatosnak
is tartják, mégis a rossvat cselek
szik. Ezeknél az akaratot kell erő

síteni. Akiben az értelem ereie is
feiletlE'n. az Idáia sem jut el. E"vik
végletből a másikba esik az ilyen,

és nem tudja belátni hibáit, míndíg,
azt tartja helyesnek, amit éppen
cselekszik.

De vannak közbülső állapotok is,
s az Ön esete ezek közé tartozik.
Lami szeretne, de látása bizonyta
lan s rendsverint az akarat sem
elég következetes. Értelmileg álta
lában az szekott lenni a baj, hogy
egyszerre csak egyiket veszi észre
a mélyben küzdő ellentétek közül,
a másikat meg "kiszorítja tudatá
ból", mint a szakirodalom mondja.
De csak a tudatból lehet valamit
kiszorítani, nem a lélekből. A· tu
dathól te'jesen vagy csak rés-ben
kiszorított továbbra is megmarad a
lélekbon s mindent megtesz. hogy
legalább is kerülő úton, szóhoz jus
son.

Előfordulhat például, hogy lelké
ben az alázat kerekedik felül,
itverikor csak gyarlóságait látja és
többé-kevésbé alázatosan is visel
kedik. Máskor többé-kevésbé büsz
ke és önző a viselkedése; ilyenkor
nem a maga hibáira gondol, hanern
másokéra s e'rnarasztátia őket,

mert nem úl!yélnek vasv beszél
nek, ahorry Ön látja a szép-t, jót.
és helyeset. Ez a teljes kiszorítás
esete.

Máskor pedig a levelében vázolt
lelkiáttapot következik bp. Annyi
ra "tl'rzi ?yar1ósál1<Ít s oly vi 1áp:G
san látia korábbi tetteinek önz!') in
dtékait, hozv szirite kptsppb<'psik,
Vi1áp-o~an 'át ;1vpnkor és ős?intén?

Nem látja világosan a helyzetet.
Mert nem vesz! észre. hogy önző-

nek itélt cse'ekedetetben milven
arányban szerepelt (esetleg cssk fé
kező szerepbem az alázat is, és f'ő

lep" nem veszi észre azt, hovy ebben
a rnostaní alázatában hogy jd sze
rephez az önzés. Nem veszi észre,
hovv mikor ílvenkor érdemte'r-n
nek érví mar-át Tst"n S7prE't"tf>re
V:>P"Y valami konkrét szeretetszol
f'á1a tr R. ezt az érderntelensévt «on
dotatot tn 1án 87 Istf'n-S70l"áltlttrí!
vasv R ff'lebFlráti szolvátattól irtó
zó önzés diktálja, így akarván meg-·



akadályozni az önmaga feláldozásá
val járó cselekedeteket. Sőt maga
az, hogy sokat foglalkozik önmagá
val, nyugtalanul elernezgetí índíté
kaít, kesereg az önzésén. szintén
lehet az önkeresésnek fordulatos
megnyilvánulása. És őszinte

ilyenkor az önlebecsülés? Szándék
tekintetében az. De nem őszinte

olyan értelemben, hogy feltárná a
most jellemzett pillanatnyi helyze
tet és nem láttatja meg, hogy amit
ilyenkor alázatnak gondol, az nem
a szentek erénye, hanem veleszü
letett természetes hajlam, amely
ből jót-rosszat egyaránt lehet esi
ná'ní. Erény csak akkor lesz be
lőle, ha Irreálís eszményképét (amit
egyesek fölöttes-énnek, mások fik-
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tiv céloknak mondanak) realizálja:
ha felismeri, hogy azok közé tarto
zik, akik "tiszta" alázatra talán so
hasem képesek, hanem ilyen vagy
amolyan formában minden cseleke
detükbe. sőt érzésükbe előbb-utóbb

belelopakodik az önkeresés, -és
elfogadja ezt az igazságot minden
következményeivel együtt. Nem
úgy, hogy beletörődik, hanem úgy,
hogy vállalja a fáradságot, amivel
önkeresését minden esetben lelep
lezze és ártalmatlanná tegye. Ha
ezt vállalja és megteszí, akkor lel
kében a veleszületett alázat-haj
lam "szeretet erénnyé" lesz, ha meg
imádságos élete eredményekép a
kegyelem is segíti munkájában, ak
kor természetfölötti erénnyé, Eo

A BREVIÁRIUM ÉS A MISEKöNYV REFORMJA. A RHu
sok Kongregációja, mint emlékezetes, 1955 március 23-án dekretu
mot adott ki, amelyben jelentős egyszerűsítéseket hajt végre az
egyházi szertartásokar szabályozó rubrikák terén. Ezi a nagyfon
tossázú rendelkezést már kiadásától kezdve úgy kommentálták
mindenütt, mint az első lépést a liturgia tervezett széleskörű re
formja felé. A dekretumban foglalt előírások 1956. január l-tm lép
nek életbe a latinszertartású katolíkus Egyház számára s így ta
lán nem lesz érdekleten a rendelkezésnek néhány porutját ismer'
tetni,

Mindenekelőttmegállapítható, - és ebben az eddig' megjelent
kommentárok megegyeznek , - hogy a mostani rendelkezés célja
az egyszerűsítés. A rubrikák túltengése aS7.ázadok folyamán néha
nagyon nehézzé és bonyolulttá tette a tájékozódást a liturgia te
rűletén. Előfordult az is, hogy ellentét támadt ft rubrika betű
je és <Il liturgia szelleme kőzött. Most arról van szó, h()g'Y ft rubri
kák sűrű indája alól Ielszabadíteák, napfényre hozzák a szent
liturgia igazi prtékoét. A litunda reformjának ez az első lépése
tehát, azt mondhatnánk inkább neeativ jelleg'Ű, a célja az egy
szerűsftés, ritkítás - mint ahogy a kertúsz is tavasszal levasrdossa
II sűrű, egymást keresztező, és így a fejlődést is glÍJtló ágakat.

A dekreteum négy nagy fe:iezetben tárgyalja anyagát. Az: el
"Ö ezek kőzűl az egyházi naptárban bekövetkező változtatásokat
közlí. Ennek leglényegesebb momentuma, hogy ezentúl mecszű

nik az u. n. "semiduple,x" ünnep, ami amolyan később kialakult
'itmenet volt az ősi "simplex", vagyis egyszerű és a "duplex",
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