
ls teljes éIltélkú1JaJgja az egyháznak,
s éppen mert közel van a véghez,
Illem szabad kímélnünk a fáradsá
got, hogy a tulajdonképpeni céllt
rnegmutassuk mekí. Ha pedig' már

A KIS ÚT

amúgyis elég bátor ahhoz, hogy
szemébe tudjon nézsu a halálnak,
aJkJkor meg éppenséggel megérdem
li, hogy hódolatos tisztelettel hajol
junk le hozzá.

Amennyire tőlem telik, igyekszem haladni a ~elki é~etben, mégis az az
érzésem, hogy egyhelyben topogok. A cselekedeti bűnökrő~ könnyű le
szokni, de mit csiná~jak a hajlamokkal, szándékokkal,kívánságokkal,
.gondolatokkal? Pedig ezek néha olyanok, hogy pirulnék, ha az emberek
előtt magaménak kellene vaUanom őket. De Isten előtt mégis csak el
kell vá~lalnom, hogy én vagyok az, akinek hajlamai, szándékai, kívánsá
gai stb., - és ugyancsak én vagyok az, aloit hajlamai, szándélwi, stb.
ide-oda rángatnak és haladni nem engednek. És ez nagyon lealázó.

Mímdenekelőtt örüljön, hogy a
-cselekedeti bűnök elkerülésében
mégis csak észlelt haladást. Semmi
sem befolyásolja erősebben belső

világunkat - még öntudat aLatti
világunkat is -, mint a véghezvitt
cselekedet. A rossz,' amit teszünk,
nemcsak egyarcú _esemény, hanem
rnint emlék, mint kísértés visszajár
és könnyen szokássá lesz. De a vég
hezvitt jó is visszajár, mint kedves,
bíatató, bátorító, megnyugtató em
lék, amelyről tudjuk, hogy Isten
hez kapcsol, kegyelmeket hoz és
rendezőleg, megnyugtatólag hat
egész lelki vílágunkra. E-bből kiin
dulva egy fontos részt szeretnénk
levelébe rktatni: az erkölcsi cselek
vés nemcsak abban áll, hogy vala
miről ,,leszokjunk", hanem ugyan
úro' abból is, hogy valamire rászök
jun.k, vagyis az erkölcsi cselekvés
nemcsak negatívumokból. de mín
denekfölött pozítivumoloból kebl,
hogy áaJljon. Ha megszokja, hogy
rendszeresen, kötelességszerűen

imádlkoz:ZJék, ha naponként megha
tározott elmélkedést és lellki olvas
mányt végez, ha rendszeresen járul
a szentségekhez, ha a liturgiával
beletk~pcsolódikaz egyházi évbe, ha
lát.Qga;tja és támogatja a betegeket,
ha elínnéz! a gyámolftásra szorulók
ügyes-bajos dolgait, akkor egy idő

múlva észreveszi, hogy nincs ideje
oktalan, hiábavaló, bűnös gondola-
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to/km, vágyakra stb., annytra el
fogl:a!lja egesz lelkét a szolgálat,
amelyet Istennek és felebarátainak
tenni akar és tesz.

Igaz - hála listennek -, hogy ez
a belső elrendeződés nem mutat
kozik meg azonnal, hisz ez a nagy
siker könnyen vezetne öntetszelgés
re és belső gőgre, Isten úgy akarja,
hogy ménél jobban halad valaki,
annál inkább meglássa a benne még
megrnaradt hiányokat és hibákat;
így sikerei értékelésében szerény
lesz.

A másik jó, aJminek örülni kell,
ebben a mondatban fejeződik ki:
"Isten előtt mégis csak el kell vál
lalnom, hogy én vagyok, akinek
hajlamai, és akit hajlamai ide-oda
rálllrg1ll.unaJk" - szóval felismerte:
bűnös voltunkban mint alany és
mint tárgy is egy személy vagyunk.

A legtöbb ernber másvalakire há
rítja híbáit, bűneit: feleségem, fér
jem, szüleím, anyósom, főnőkeím,

szomszédaim vittek bele ebbe, vet
tek rá arra,felbosszantottak, fel
bíztaJttaik, belesodortsk, elcsábítot
tak, a körűlmények kényszerítet
tek. Egyszóvad míndenki oka bal
lépésemnek. CSIak én állok maku
látlanul, iLletőleg szenvedő alany
kéM abiban a bűnben, melyről vá
dolnom kellene magamat. És ha
már semmiképpen sem állíthatok
oda. valakit bűnbakn*, akikor l:eg-



alább ennyit: Igazán nem tudom,
hogy történhetett - igazán nem
szokásom, míndíg mélyen megve
tettem, alcí r: tesz, - nem voitam
magamnál, - elvesztettem önueal
marnat - nem én voltam.

És itt következlik aztán az öntu
dat-hasadás (ha nem is éppen k[i
níkai értelemben), van egy nemes,
jóságos, előkelő Iehkű, őszinte, be-
csületes, önzetlen, felsőbbrendű

lény, ez vagyok én; és van egy
nemtelen, becstelen, csúnya csele
kedet, amit mások vitettek véghez
velem, - azonban nekem tulajdon
képpen semmi közöm az egészhez,
az nem én vostam.

Milyen más ezzel szemben a
confiteor háromszoros mellverése:
mea culpa, mea culpa, mea maxima
culpa!

Amikor eljut valaki odáig, hogy
elvállalja Öinma~át_ haflamaíval,
szándékaival, kívámsáeaíval, gondo
Lataival eavütt és "üdvösséges mó
don megaláztatván", mégis gyerme
ki esvszerűséeeel tárja ki karját Is
ten segítő kegyelme felé és ujra
meg ujra kezdi a tökéletesedés felé
vivő munkát, az egész bi7,too,'l," ha
lad, ha ő maga nem is veszi észre.

Ha most még röviden válaszoln!
akarunk Ievele többi részére, «va
korlati szempontból kissé változtet
nunk kpn a részletkérdések egy
mésutáníén. Amivel még legköny
nyebben szembeszállhat az ember,
az a bűnös gondolat, vagyis a tuda
tos, szándékosaaytevékenvséa, a fi
gyelemnek, emlékezésnek, fantáziiá
nak egy dologra írányftása. Ez tu
lajdonképpen belső cselekvés és
ugyanazon szabályok állnak Irá,
mint a cselekedet! bűnölore, nem
szabad meatermi. vagyis nem sza
bad a gondolatba beleegyezni, nála
időzni, végig'l;l'Ondolni. Ki kell dob
ni, más gondolatot kell tenni a ke
vély, irigy, tiszrt.áJtalan, haragos stb.
gondolatok helyébe. Ha 'másképp
nem, fogl,alkozás változtatással, És
mdndenekelőtt pozibiv módon, Ha
szívünik és fejünlk telve lesz más

emberekre, tudományos probi1émáik
ra, gyéllkortlaJti ügyességekre és az
Úristen dicsőségére irányuló gon
dolatokkal, tervekkel. nem marad.
idő másra.

Második a gyakorlatban a SZIáJn
délkok megtisztítása. 8emJkd sem
rossz szándékosan, hacsak nem dé
moni befolyás a118ltt. A baj csak az,
hogy sokszor nem ismerjük fel,
vagy magunk fátyolozzuk el ilgaZli
szándékunkat. Ha önmagunkhoz
való becsületes, leplezetlen őszin

teségre törekszünk, ha kíméletlenül
megfelelünk magunknak mínden
egyes esetben: míért teszem (vagy
tettem), mit aJkarok elérni vele,
miért rnost, vagy ezt, vagy íltY aka
rom, akik()ll" hamar rájövünk hely
telen szándékunkra és sokat és
könnyen elhagyunk, mert rosszak,
Vlagy aljasok mégsem akJarunk
lennf.

A harmadtk a hajlamok és kí
vánságok területe. V3minak velünk
született hajlamok, amelyekből bi
zonyos kívánságok fa:kadJnak. És
vannak esetről-esetre fe1táJma:dó kí
vánságck, amelyeket a többszörös
kielégítés hajlarnmá merevít. Az oe
vosság egy: nem engedni, jóm irá
nyítani !

Ma, amikor minden kís sport
társaságnak megvan a maga "ed
zője", amikor kis diákok a legna
gyobb lelkdísmeretességgel sietnek
késő délután "edzés,re", talán nem
kell bizonyítani, hogy a nem-gyá
koríás elsorvaszt, a gyakorlás ki
fejleszt. Ostoba dolog lenne éppen
ezen az egy téren arra az alapra
helyezkedni, hogy "ha nem enge
dek hajlamomnak. kivánságom
nak, akkor csak tudat alá nyomom
őket; jobb. ha kiélern őket." Mi len
ne a víláeból (de mázából az egyes
emberből is), ha mindenkí mínden
kor azt tenné, amire éppen pilla
natnyilag vágya támad. Mínden
hajlamot lehet gyengíteni, lehet
szublimálni (vagyis magasabb, lel
kibb, vagy szociálisabb régi.óba
emelni), lehet nemesíteni és ió
irányba terelni. (F.)
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