
A KIS ÚT

Az egyik nagyböjti prédikációban usra hallottam la paptól, hogfl
minden lelki fejlődésnek az alapja az alázatosság. Márpedig én az élet
ben vinni akarom valamire, nekem nem lehet ideálom az alázatoskodás.
Jó keresztény akarok lenni, de hazudnék önmagamnak, ha magamat má
soknál kevesebbnek tartanám. Meg nem is tartom helyesnek: olyan
tutyi-mutyi embereket nevelni, akik mindig csak alázatoskodnak és az
életben nem viszik semmire.

"Vinni akarom valamire az élet
ben". Mire akarja vinni? Hogy sok
pénze legyen és mindent megvásá
rolhasson, 'amit megkíván? Hogy
előkelő állása legyen, és mindenki
megsüvegelje ? Hogy hatalma le
gyen és míndenkor érvényesüljön
az akarata? Vagy arra vágyik, hogy
tudományban, rnűvészetben valamí
nagyot alkosson? Vagy, hogy em
bertársaí hálával, szeretebtel emle
gessélk nevét és működését ? Vagy,
hogy önmagából harmonikus, ér
tékes, Istennek és embernek kedves
személyiséget alakítson? Mit ért
azon, hogy "vinni valamire?"

Ha az első hármat érti, aklko.r le
hetséges, hogy ideig-óráig el tud
érni bizonyos eredményt alázatos
ság nélkül is. De a többinek igenis
elengedhetetlen előfel'tétele az alá
zatosság. S itt álljunk meg egy pil
tanatra. Kétszer is úgy írja, hogy
alázatoskodás. Pedig alázatosság és
alázatoskodás nem azonos fogal
mak. Alázatoskodni annyi, mint kí
vülről felvenni bizonyos édeskés
modort, amelynek ugyancsak Id
vülről felvett tartalma önmagunk
lebecsülése, és másvalakinek lát
szólagos, nem őszinte túlértékelése.

Mit jelent tehát az igazi aláza
tosság?

Az alázatosság erény, vagyis
olyan jótulajdonság, amely gyakor
lás által szíves készséggé fejleszt
hető. Szíves készséggé arra, hogy
helyesen, azaz a valóságnak meg
felelően ismerjük meg magunkat,
ennek megfelelően viselkedjünk, és
azt óhajtsuk, hogy más is ennek
megfelelően viselkedjék velünk
szemben. Az alázatosság tehát a

sarkalatos erények közül az igaz
ságqsság udvarába tartozik.

Az Isten különbözö adományai,
(az értékek, amelyekkel bírunk) az
erők, tehetségek, életkörülmények
- különböző mennyiségben és mi
lyenségben oszlanak meg az egyes
emberek között, Az egyik embernek
nagy ízornereie van, de ügyetlenek
a mozdulatai, a másikinaIk hang
terjedelme megközelíti a három ok
távot, de nem képes megfejteni egy
hármasszabályt, vagy egy másod
fokú egyenletet. i~ harmadiknak ki
tűnő családi kapcsolatai vannak,
szinte beleszületett a szerencsébe,
de nem képes egy reá bízott titkot
egy fél óráig megtartaní, vagy adott
szavát beváltani. A negyediknek
szépsége elbűvöl minden embert,
addig, amíg meg nem szólal... az
ötödik, hatodik ...

Milyen balgák az olyan emberek,
akik csak azokat az értékeket is
merik el, amelyek bennük vannak
meg, és sem mások értékeit nem
látják meg, sem a saját hiányaikatr
Hamis önértékelésüknek aztán vi
selkedésükben is kifejezést adnak:
antiszociálisak, hangosak. szerény
teleneik, egocentrikueak, gőgösek,

igényesek, sértődősek. mások bajai
val nem törődnek, mások igényeit
nem respektálják. Mindennek tete
jében még örökké kie:légíte,thetet
lenek, irigyek, féltékenyek is, s'Őt a
paranoia, cezárománia, és üldözési
mánia lis fenyegeti őket.

Az alázatosság nem abban áll,
hogy az ernber ne ismerje fel, vagy
ne értékelje azokat az adományo
kat, amelyeket Istentől kapott. Sza
bad tudomásul vennünk és örülni
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neki, hogy alkalmas izomzatunk és
erős szívünk van, tehát Igyekézhe
tűmk futóbajnokségra, azt is tudo
másul vehetjük, hogy szép han
gunk, művészí belérzésí képessé
günk Vian, érdemes pénzt és erőt

belefektetni, hogy kiképeztessük
maguriket énekessé. Rájöhetünik
arra is, hogy alkalmasek vagyunk
tudományos elmélyedésre, új meg
Iátásokra, ügyes, sőt félelmetes vi
tatkozásra, tudunk vezetni, szervez
ni, szép gondolatokat és érzéseket
szépen kifejezn.i, lehet ennek örül
ni, szabad, sőt kell ezek kifejlődé

se és értékesítése számára helyet
és lehetőséget keresni. A baj csak
ott van, ha nem látjuk meg, hogy
ugyanilyen tulajdonságok esetleg
másban is megvannak. V'algy hogy
ezek helyett más tehetségek van
nak meg másban, olyanok, ame
lyek belőlünk esetleg hiányzanak.

Aki az életben "viJnni akarja
valamire", annak feltétlenül szoci
áiis emberré kell lennie, különben
annyi negativ elemet sűrít össze
maga körül, hogy ereje javarészét
ezek leküzdése fogja lekötni. De
ezenfelül önmagában hordja ellen
ségét, mert ha hiányait nem isme
ri fel, nem is tudja kiigazítani őket.

"Tudatlan és tanulatlan marad, nem
fejlődik, mert hiszen minden böl
csesség birtokában gondolja magát.

Az alázatos emberr- felismeri hiá
nyait és siet kiegészíteni öket. Fel
ismert tehetségeiért, erőiért pedig
hálás Istennek, felelősnek érzi ma
gát a kapott talentumokért, és a
zént bizonyos szorongással ellenőrzi,

vajon jól használja-e fel őket.

Azért az alázatos ember kész ta
nulni mástól, figyelembe veszi más
véleményét, értékeli és tiszteli a
másokban levő értékeket, előzékeny
és érdeklődő más tervei, sikerei,
vagy küzdelmeí ·iránlt. Mivel pedig
híányaínak, hibáinak, rnulasztásai
n;ak, sőt bűneinek tudatában van,
nem sértődtk meg, nem méltatlan
kodik, nem mentegetődzík, ha egy
szer-egyszer éppen akkor kerül
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rossz megvílágításba, amikor törté
netesen nem érdemelte meg. Éppen
azért kellemes kolléga, jó bajtárs,
hűséges barát, szóval közösségi em
M, aki pozitiv elemeket fog maga
köré sűríten i, s ezek öntudatlanul
is segítségére lesznek abban, hogy
a legnemesebb értelemben "vigye
valamire az életben". Bizony igaza
van Pázmánynak: "Sem hazuggá,
sem hálátlanná, sem bolonddá nem
tészí az embert az alázatosság."

Marad még egy megoldatlan kér
dés: ha azt látom, hogy nemcsak
testi erőben, nemcsak szellemi ké
pességekben, hanem erkölcsiekben
is különb vagyok - "nem lapok,
nem csalók, házasságot nem tö
rök, nem kívánom el a másét" -,
aikkor hogyan legyek alámtos ?

Két eset lehetséges: vagy olyan,
kitűnő adottságokkal születtem,
hogy rníndezek természetes, köny
nyű megoldások számomra, vagy
pedig olyan kitűnő nevelést kap
tam hivatásos nevelőimtől, vagy
magától az élettől, - hogy megta
nultam ilyennek lermí. Mínd a két
esetben Isten kisgyeime vezetett.
"Ha pedig így kaptad, miért hi
valkodoí ?" Akkor annál nagyobb
hálával kell Isten felé nyugtázní és
az emberek felé szolgálatban érté
kesítení, amivel többet kaptam ná
lulk. Különben is ez az elégedettség
a jóhiszemű embernél csak egészen
átmeneti jelenség lehet. Amikor
örmevelésünkben elérünk az első

sikerekhez, aikkor természetesen
örülünk neki, és háfátlanság is len
ne nem örülni. Rövid idő múlva
azonban, (ha őszinték vagyunk ön
magurikkal szemben) ráébredünk.
hogy rnennyí rejtett hiúság, érzé
k enykedés, önszeretet és önsainá
lat, apró gyávaság, leplezett rossz
akarat, nemtelen szándék bújik
meg cselekedeteink alatt, Ez a rá
ébredés kellő fokra szál1ítja le ön
értékelésünket és megvéd a kevély
ség és góg legrosszebb f,ajtáját61,
az erénygőgtől. F.


