
temploma, amelyhez a pénzt az
egyik uralkodó gyüjtötte össze
európai körútján. A famagustainál
kisebb a nikosiai székesegyház,
amely színtén az Ile de France
stílusában épült. Ennek költségét

A KIS ÚT

javarészt Szent Lajos francia ki
rály viselte. Nagy érték végül Ke
rina mellett a dellepaisi apátság,
amely összhangzatosan szemlélteti
a gótika alakulásának valamennyi
fázisát.

"A világ hatalmas jeladattömegében, testi-lelki munkamegosztásában
tökéletesen ránkszabott feladat vár bennünket, amelyre minden földi és
transzcendens tényező előkészít és alkalmassá tesz. De az ember sok
szor képtelen észrevenni erőinek és körülményeinek harmóniáját és ma
gasabb viszonylatait, ezért idegen területen csökkent erő és tudásjorrás
sal s csökkent alkalmassággal tevékenykedik". Ezt írja Ön. Igaza van:
sokan vannak, akik jóhiszeműen és jóakarattal élik életüket s mégsem
találják meg annak értelmét, mert nem ébredtek rá arra, amit Ön úgy
mond, hogy egyéni hivatásunk tudatának az isteni Gendviselés hitén kell
érlelődnie. .

Ehhez kapcsolódó gondolatainak egyike-másika azonban kiegészítésre
szorul. Ezt irja: "Eletünk helyessége felől viszonylag nem sok külső bi
zonyossággal rendelkezünk. Ezért kiegyensúlyozottságunk egyik fő felté
tele, hogy gondolkozásunkat a belső bizonyosságok kiépítése jelé fordít-o
suk. Ezeken keresztül majd kirajzolódik előttünk hivatásunk képe s az
után életünk minden eseménye az Istenbe vetett bizalmon keresztül har
monikusan összekapcsolódik ezzel a hivatástudattal." Igen, de milyen le
gyen az a "belső bizonyosság'j? Olyan-e, mint Kis Sz. Terézé, aki, mint
közismert, sem szerzetesi hivatására, sem a maga "kis útv-jára vonatko
zólag nem kért tanácsot senkitől, még lelkiatyjától sem, hanern az ilyen
nagy jelentőségű kérdésekben is csak a belső hangra hallgatott? Vannak,
akik hasonló módon mintegy "megérzik", hogy egy-egy konkrét helyzet
ben mit kíván tőlük Isten, vagy legalább is utólag teljes bizonyossággal
regísztrálják, hogy ez vagy az a kedvező vagy kedvezőtlen esemény míre
volt jó. De a lelkivezetés története azt mutatja, hogy épp az ilyen belső

bizonyosságoknál vagyunk leginkább kitéve a képzelődéseknek és öncsa
lasoknak. Hányan vannak, akikben nem Isten hangja szólal meg, hanem
saját nagyravágyó, öntetszelgő, makacs vagy különcködő természetüké l
Mi különbözteti meg az utóbbiakat az előbbiektől ? A levele végén em
litett pár szempont a legkevésbbé alkalmas erre a megkülönböztetésre.
Olvassa Nagy Szent Terézt, Szalézi Szent Ferencet vagy a mai aszkéti
kai-misztikai könyveket, ott bőséges anyaget talál. Messze vezetne, ha
itt is kitérnénk a részletekre, fogalmazzuk ezért általánosabban és kér
dezzük így: mi biztosít már [óelőre az ellen, hogy belső bizonyosságaink
önámítássá ne váljanak? Egyeseket, a Kis Sz. Terézeket, a jó Isten kü
lönös kegyelme, másokat egy tapasztalt lelki vezető irányítása. De lesz
nek olyanok is, és a legtöbb ilyen lesz, akiket az biztosít, hogy éppen
ezt a bizonyosságet nem akarják konkretlzální. Az ilyeneknek elegendő

lesz az az általános meggyőződés, hogy "erőink és körülményeink harmó
niában vannak egymássel", vagyis, hogy- mindegyikünk egy-egy .öná!1l[>
művészi gondolata a nagy Alkotónak s-amit O velünk kapcsolatbanjese
vagy megenged, az mind a gondolat kiteljesedését szolgálja, "Tudjuk\
hogy az Istent szeretőknek minden javukra' szolgál". vallják az ~nek
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Szent Pállal (Róm. 8, 28); hiszik, hogy a kedvező vagy kedvezőtlen kül
sö körűlmények egyaránt eszközök a Nagy nevelő kezében, s ha mi is
azt akarjuk, amit 0, akkor azok a körűlmények értékeket fognak kivál
tani belőlük. De hogy egy-egy konkrétumra vonatkozólag mi az ° szán
déka vagy elgondolása, azt már nem szükséges túdnunk. Nem kell tud
nunk, hogy mi mire volt jó, elég az, hogy valamire jó volt. Azt sem,
hogy azt az életpályát vagy házasságot vagy egyéb jelentősebb életese
rnényt, ami felé tartok, valóban Isten szánta-e nekem. Ha mindent meg
teszek, ami ilyenkor szükséges és azonfelül a hozzáértök tanácsát is ki
kérem, akkor az így nyert külső bizonyosság legfeljebb annyi belső ki
egészítésre szorul, hogy tudom: ha ezek után sem érem el azt a célt,
akkor nyilván nem azt szánta nekem Isten s akkor mást kapok helyette
s ott fogom megtalálni igazi önmagamat. Sőt még azt sem kell feltétlen
belső bizonyossággal tudnunk, hogy mostani munkánk vagy körülménye
ink mennyiben vágnak össze Isten ránk vonatkozó elgondolásaival. Ha
nem teszünk az Egyháza útján képviselt akarata ellenére, akkor ne té
pelődjünk s ne sóvárogjunk teljes belső bizonyosság után afelől, hogy jó
az, amit teszünk, jó helyen vagyunk, nem hiába fecséreljük időnket és
tehetségünket, stb. Némelyik ember egész életét ilyen bízonytalankodá
sokkal teszi tönkre. Aki ilyen tépelődő lelkületű, annak nem is szabad
teljes belső bizonyosságra törekednie, meg kell elégednie az imént em
lített általános bizonyossággal s avval az ebből folyó gyakorlati követ
kezménnyel, amit úgy hív a lelki vezetés, hogy "a [elen pillanat meg
szentelése". "A jelen pillanat is kenyér és bor, amelynek színe alatt Is
tent vesszük magunkhoz", - írja P. Plus. Ezek szerint a belső bizonyos
ság a legtöbb embernél gyakorlatilag nem más, mint az a meggyőződés,

hogy aki minden tőle telhetőt megtesz. attól Isten sohasem tagadja meg
segítségét ahhoz, hogy a neki szánt szerepet jól betöltse. Hogy aztán a
szerep mi volt, azt rendszerint csak utólag, élete végén tudja megálla
pítani az ember.

Hívatásunk - mint Ön is említi - a legszorosabb kapcsolatban áll
az élet által ránk mért szenvedésekkel, megpróbáltatásokkal. Nagy el
mélyültségről tanúskodik az Ön levelének az a megállapítása, hogy szen
vedéseink egy része épp a hívatástudat hiányából, illetve a nekünk szánt
hivatástól való tudatos vagy nem tudatos eltérésből forrásozik. Az elté
résnek ugyanis logikus következménye a szenvedés, még ha egyes ese
tekben (mint azt Jézusnak a szegény Lázárról szóló példabeszédében,
meg a mindennapi életben is látjuk) fel is függeszti Isten ezt a követ
kezményt itt a földi életben. Hogyan képzeljük a logikai összefüggést?
Az eredeti bún következtében jó és rossz hajlamokat egyaránt örökö
lünk, Rossz hajlamaink, ha azokat kellően meg nem neveljük, mind
untalan beleütköznek mások jogos vagy vélt érdekeibe s az ütközés fái
dalmat is eredményez. Aki Isten akarata szerint rendezi be életét, annál
az önnevelés következtében kevesebb lesz az ütközés, az ídőoontí elgyen
gülésből vagy vigyázatlanságból származó ütközések fájdalmát pedig
csökkenti az önismeret, az isteni megbocsátás tudata, a bizalom, aióvá
tétel és sok esetben az a tudat is, hogy talán épp az ilyen fáidalmak
megengedésével akar észretéríteni és nagyobb bajoktól visszatartani a
Gondviselés. A mások hibájából származó szenvedéseket szintén hívatás
tudatába kapcsolja a hívő ember: tudja, hogy olyan eszközei ezek Is
tennek, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a benne elhelyezett és
más körülmények között (az eredeti bűn következtében az emberi ter
mészetben beállt diszharmónia folytán) érvényesülni nem tudó értéke
ket kíváltsák, Ez a tudás - és a saját hibánkból keletkezett szenvedések
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célesságának tudása is - a bizonyosság szempontjából épp oly foko
zatokat mutathat, mint : a fent emlegetett "belső bizonyosság". Lehet
konkrét értékekre irányuló egészen önálló vagy a lelki vezetőtől meg
erősített belső bizonyosság, és lehet általánosságban mozgó tudata an
nak, hogy - mint Ön találóan írja - "Isten csak: hivatásukkaL meg
egyező szenvedéseket helyezett el életünkben, olyanokat, amelyek é!et
útunkkal és természetünkkel rokonságban lévén legbelsőbb értékeinket
hozzák felszínre... Ezzel szemben a hivatástudatba bele nem kapcsolt
~zenvedés és gyönyör egyaránt apasztja a lélek erőforrásaít." (E)

NAPLÓ
AZONOS GONDOK A FIATALOK KÖRüL. Néhány különböző nyel

vu könyv és folyóirat híven tükrözi azt a közkeletű igazságot, hogy ko
runkban a leglényegesebb problémák azonos formában jelentkeznek, a
földgömb bármelyik pontjára tekintsünk is. A rnunkának, mint az emberi
élet egyik legsorsdöntőbb tényezőjének előtérbe helyezése, akulturának
sajtón és rádión keresztül történő gyors szétáradása, a társadalmak rnínd
szélesebb körű demokrácián való felépítése nagy erővel vési hasonlóvá
országok és népek arculatát, s hozza közelebb egymáshoz a különböző

nyelvű és színű embereket. Alig akad ma már elszigetelt jelentőségli

kérdés, éppen ezért tarthat számot érdeklődésünkre mindaz, ami közeli
vagy távoli országok gondját jelenti. Különösen, ha olyan a jövő szem
pontjából felmérhetetlen jelentőségű problémáról van szó, mínt a gyer
mekek és az ifjúság nevelése.

Ha elolvassuk dr. B. Spock New-York-i gyermekorvos, vagy Morton
Edwards gyermekpszichológus könyveit, minden egyes lapnál azt véljük,
a mí gyermekeinkről van szó. A könyvek bámulatos részletességgel, a
sokéves tapasztalat széleskörű tudásával tárgyalják a szétágazó kérdés-.
csoport legkisebb fejezetét is. Sorra veszik a gyermek ápolásának és ne
velésének összes felmerülhető kérdéseit az egynapos csecsemőkortól egé
szen a serdülő kor váltságokkal járó időszakáig. (Milyen kár, hogy bár
nagyszerű orvosaink és lélektan-tudósaink vannak, ilyen átfogó tartalmú
könyvvel nem rendelkezünk!) Csupán néhány fejezetet említünk annak
illusztrálására, mily sokféle területen kap az olvasó útmutatást és ta
nácsot. A táplálkozás, öltöztetés, oltások, orvosszerek, felmerülhető be
tegségek, az értelem fejlődésének egyes szakaszait tárgyaló fejezetek
mellett, ott találjuk mindazoknak a problémáknak kifejtését is, amelyek
a mai élet legkomolyabb nehézségeit jelentik.

A legsűrűbben visszatérő gond a dolgozó anya, kinek távolléte miatt
idegen gondozásba kell adni a gyermeket. Az amerikai orvos és pszicho
lógus felhívja mind az állami, mind a társadalmi közösségeket, gondos
kodjanak mentől több és jobb napközi otthonról, óvódáról, gyermek
otthonról, képzett óvónőkről, orvosi felügyeletről. Ezzel egyidejűleg azon
ban megjegyzik, hogy nincs az a tökéletesen berendezett napközi, amely
felérne az otthonnal. s nincs olyan, bár a legkitűnőbben képzett óvónő,

-aki felérne az édesanya szeretetet sugárzó jelenlétével. Minden szak
szerű testi gondozáson túl az anyai szeretet az éltető elem, amelynek
melegénél a gyermek a legjobban fejlődik s amelyben a legfontosabb rá
hatások bentfoglaltatnak. Külön fejezetet szentel a pszichológus az anyai
mosoly szerepenek. A csecsemő, aki megszokja, hogy valahányszor édes
.anyja .fölébe hajlik, egyszersmind rá is mosolyog, másképpen fejlődik,
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