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tent, az sem baj, ha egyáltalán nem
beszélünk róla, mert ne feledjük: az ő

általuk is értékelt emberségesség és
humanista cselekvő készség lehető

legmagasabb foka részünkről az, ami
vel lsten jelenvalóságát szavak nélkül
is tanúsíthatjuk.

Végül az ötödik követelmény: egy
házunk és vallásosságunk úgy mutas
sa meg magát teológiában, igehirde
tésben és kultuszban, hogya "megbot
ránkoztatást" a minimumra csökkent
se s lehető sokat érzékeltessen a ke
resztény világnézet magasrendűségé

ből. Ahol szellemi vagy éppen isteni
dolog testi formákat ölt - írja Auer
-, nem mehet az végbe fájdalmas
veszteségek nélkül. Másként nem is
folyhat át a végesbe a végtelen. A
botrányköveknek azonban nem sza
bad olyan számban és nagyságban kö
rülfeküdniők, hogy bárki könnyen ál
Iíthassa: az utat, íme, elzárták előtte

a szent felé. Következik ebből, hogya
kételkedés és az ellenzés áramlatával
szemben, amely a modern ateizmus
kísérője, csakis a keresztény valóság
kritikus és felvilágosult pozitív össz
képére és a hit, valamint az erkölcs
ennek megfelelő hirdetésére támasz
kodhatunk. Csak ha az egyes hitigaz
ságokat átfogó szemléletben egybe
nézzük, az egyes parancsokat és nor
mákat innen kiindulva megvílágítjuk,
az igehirdetést és kultuszt a modern
stílus-érzékkel számoló formákhoz
szabjuk, csak akkor támadhat a sze
kularizált embernek egyáltalán az a
gondolata, hogy az egyház talán az ő

számára is hajlék lehet intellektuális,
etikai és esztétikai értelemben. Éppen
ezért az egyháznak is - mondja Auer

A KIS ÚT

- "sokkal tágabb és nagyobb laká
Iyosságot kell kifejlesztenie, mint ami
lyenre a múltban volt szüksége", Mert
ha mindez nem történik meg, akkor
közel a veszély, hogy a modern hi
tetlen már nem is fordul a keresztény
ség ellen, hanem Iemosolyogja, mint a
palesztinai parasztok és pásztorok
szintjéhez rnért provincializmus meg
kövesedését, amely az ő számára tel
jesen jelentéktelen és érdektelen. Az
ateista evilágiság pozitiv elemeit csak
a földi valóságok eleven és bátran to
vábbvitt teológiája hasznosíthatja és
integrálhatja bele a kereszténységbe
- ismétli meg újból és újból Auer.
Többé már nem elég begyakorolni
akarni a keresztényeket a lemondásba
javakról, szerelemről és szabadságról,
hanem sokkal inkább, mint valaha, rá
kell vezetni őket arra, hogy rníként le
hetnek helyesen urai azoknak. Szakít
sunk azzal, hogy "lógó nyelvvel" li
hegve és köhécselve míndíg csak a ro
hanó világ mögött loholjunk.

Ami végül a papokat illeti - zárja
fejtegetéseit Auer -, nem szabad vi
lági poziciókra törniök, amelyek az
egyházi és a világi rend kettős voltá
nak törvénye szerint - amely törvény
a történet végéig érvényes - nem jár
nekik. De ott kell állniok mindenkor
embertársaik mellett, készen a hívás
ra, akkor is, ha ezek még nagyobb há
nyadban lesznek hitetlenek, mint nap
jainkban. A mi papjaink nyugodtan
s ugyanakkor nyugtalanul teljesíteni
tartoznak üdv-közvetítési kötelessé
güket, akkor is, ha már nagyon sokan
nem kívánkoznak utána. Mert ki látná
előre, hogy kiket és hogyan emel még
Isten magához?

Tulajdonképpen nem is lenne semmilyen problémánk, családi életünkben
különösebb baj nincsen. Mégis elviselhetetlenül nehezen élünk; az ok: a meg
nem szűnő civakodás. A legkisebb kavicson is felforduló kocsi - ez a helyzet
nálunk. Szó-szót követ és persze a végén mindenkmel« minden eszébe jut;
nem túlzok, de évtizedes sérelmek bukkannak fel és valóban nem keresztényi
módon sérteget jük egymást. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nincs közöt
tünk szeretet, az élet megmutatta, hogya bajban képesek vagyunk komoly ál
dozatra. Annyiszor megbántam és megfogadtam, hogy uralkotlok magamo».
Egy darabig sikerül, utána még rosszabb, minden elfojtott méreg egyszerre
tör ki. Eszrevettem, hogy más családoknál is így van. Segítsenek!

Kívánsága szerint semmilyen elmé- letes", Pontokba szedve néhány meg
leti fejtegetésbe nem bocsátkozunk. figyelést írunk le, remélve, hogy lesz
Nincs is értelme, hiszen se Önt, se közöttük olyan, aminek megfontolása
mást nem kell arról meggyőzni, hogy és megvalósítása alkalmas lesz a csa
"aki a nyelvén uralkodik, az töké- ládí békesség ápolására. Tehát:
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1. Huxley "Megáll az idő" c. regénye
főhősének szájába adja a következő

mondatot: "Ha az egész világot nem
is tudod megváltaní. ne feledd el, hogy
a világ egy része uralmad alatt van.
A saját lelked. Reformterveidet itt
végrehajthatod." Lehet, hogy az idé
zet szó szerint nem így hangzik, de az
értelme ez és világos. A családi bé
kesség állapotát magamon kell kezde
nem. Még hozzá ott, hogy a közszájon
forgó üres mentegetőzést és kényel
mességet elutasítom magamtól. "lde
ges vagyok, de a mai rohanó életben
ez nem is csoda." Ez az önfelmentés
gyanúsan hízelgő megoldás. Pár év
vel ezelőtt nagyszerű kis karcolatot 01
vastam valamelyik újságban arról az
emberről, aki véletlenül egy órával
hamarabb kelt fel és hamarabb indult
el munkahelyére, s csodálkozva ta
pasztalta, hogy a világ teljesen meg
változott. A villamosok nem zsúfoltak,
mindenki barátságos, a levegő friss,
az emberek békések és mosolygósak ...
Si non e vero, e ben trovato ! Nem az
élet rohanó, a fegyelmezetlen emberek
rohannak, mert a lehető legutolsó
percig halogatják indulásukat. Ha ko
molyan segíteni akar a "meg nem szű

nő cívakodáson", keljen fel legalább
negyedórával korábban, rnínt eddig.
Meglepő változásokat tapasztal majd.

2. Minden embernek van valami 
sajátos - fogalma arról az emberi vi
selkedésről, amit "normálisnak" tart.
Rendszerint ez a "norma" - vagyis
mérték - többé-kevésbé önönmagá.
Szép az, amit ő szépnek lát; igaz az,
amit elfogad. s Igy tovább. Bár ez az
emberi természethez tartozik, nem kis
alázat kell hozzá, hogy a saját ízlé
sünktől eltérően viselkedő embert 
még ha legközvetlenebb hozzátarto
zónk is - ne tartsuk és ne nevezzük
bolondnak. (Veszekedő természetünk
re mi sem jellemzőbb, hogy egy oldal
is kevés lenne a hasonkifejezések fel
sorolására.) Krisztus Urunk ritkán
használt szigorú szavakat a bűnösök

észheztéritésérc, de arra, aki feleba
rátját bolondnak nevezi, megfellebbez
hetetlen isteni igazsággal kijelentette,
hogy "méltó a gyehenna tüzére". Tud
juk, hogy ennek a szónak eredeti ér
telme sokkal sértőbb, mint a mai ma
gyar kifejezés, de ez a lényegen mít
sem változtat: méltó a gyehenna tü
zére az az ember, aki csak egy mér
téket ismer: a saját ítéletét. Soha a
fiatal az öreget, a férfi a nőt, a szülő

a gyermeket meg nem értheti, ha csak
önmagából indul ki és oda is tér visz
sza. Kevesebb hamis önbiztonsággal és
több megértéssel kellene viselkednünk
környezetünk iránt.

3. A nézeteltérések elmérgesedésé
ben nagy szerepe van a túlzásoknak.
Hajlamosak vagyunk erre, minden
szempontból. Túlozunk abban, hogy a
másikról sokkal több szándékosságót
tételezünk fel, mint amennyi a való
ság. Lényegtelen ügyetlenségek, fi
gyelmetlenségek, egy kis szórakozott
ság - mindezek különleges gonosz
színt nyernek, ha szándékosságót ma
gyarázunk belé. Általában is vigyáz
zunk a szuperlativuszokra! Valami
képpen a keresztény komolysággal és
általában emberi méltóságunkkal el
lenkezik az irreális jelzők használata.

Különösen családi körben olyan
könnyen "repül a nehéz kő", a "bor
zalmas", "rettenetes", "kibírhatatlan",
"kétségbeejtő". .. és még sok társa.
"Repül a nehéz kő, ki tudja hol áll
meg?" S ki tudja, hogy kit hogyan
talál meg? Emberi méltóságunkkal
ellenkezik a túlzó jelzők használata.
Minden élőlény között csak az ember
tud beszélni, hogy szellemét közölhes
se, értsen és megértsen. Egymás ter
hét kell viselnünk, nem minden kel
lemes rníndég. De ha a nagymama
horkol, az azért még nem borzalmas,
se nem rettenetes, se nem kibírhatat
lan és ha a kisfiú nem törli meg a lá-:
bát - ezerszer megmondtam! - attól
a lakás még nem "disznóól". Vigyáz
zunk a jelzőkre ! "Aki a nyelvén ural
kodik, tökéletes" - beszéljünk fegyel
mezettebben, ha valóban komolyan
akarjuk a családi békét.

4. A "szeretet mindent megért". A
családi békességnek alfája is a meg
értés. Nem ismétlés, hogy most erről

külön pontban írunk. Nemcsak tuda
tos lelkünk és szellemünk "WUl, de
testünk is, s testi funkciónknak nem
vagyunk feltétlen urai, sőt nagyon
sokszor vegetatív idegrendszerünk
kormányozhatatlan törvényei jelentik
az adott perc legnagyobb keresztjét.
Mi magunk megértést várunk, de ezt
kell adnunk is. Az anyag és a test
megvetése manikeus eretnekség, de
többé-kevésbé valamennyien hajlamo
sak vagyunk ilyesfélékre. Ma már
összehasonlíthatatlanul többet tud a
tíatalság a saját testéről, mint ahogy
a régebbi generáctót nevelték, s a nem
mindég bölcs prűdség még ma is sok
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családban uralkodik és szeretetlensé
gek, veszekedések oka lehet. Értsük
meg egymást és viseljük egymást az
élet minden területén. Ritmusaink
nem egyeznek meg, vegyük tudomásul
és szenvedélyes haragkitörések helyett
próbáljuk meg összeegyeztetni fizikai
szervezetünk "szeszélyeit". Más a rit
musa a női szervezetnek, más a fér
fiénak, más a gyereké és más az öregé,
Önfegyelmen és helyes szoktatáson
sok múlik, de nem minden. Idegenek
előtt eltitkolhatjuk emberi tulajdon
ságainkat, a legszűkebb családi körön
belül nem. A békesség sokkal nagyobb
lenne, hogy ha elkerülhetetlen és ön
kéntelen észrevételeinket nem hasz
nálnánk fel a harag percében fegyve
rül, Szomorú tapasztalat alapján ír
hatjuk, hogy egy-egy tapintatlan, sőt

szándékosan kiélezett szó egész életre
ellenséggé tett szülőt és gyermeket.
Minden emberi együttélésnél nehezebb
a bizalmas családi kör abból a szem
pontból, hogy ha nincs meg a kellő

megértés és tapintat, akkor óhatatla
nul feltámad a kiszolgáltatottság ér
zése és a támadó védekezés.

5. Ne nyugodjék le a nap a te hara
godon l - a szentírás gyakorlati bölcs
tanitása között nem utolsó helyen sze
repel ez. A családi békesség megőrzé

sének is ez a kulcsa tulajdonképpen.
"Haragudjatok, de ne vétkezzetek ..."
- írja Szent Pál. A súrlódás elkerül
hetetlen, de ha őszinte szivvel és jó
akarattal törekszünk a kiengesztelő

désre, s a nap nem nyugszik le ha
ragunkon. akkor a másnapot tiszta
lappal kezdhetjük. Kivétel nélkül va
lamennyien tudjuk és tapasztaljuk,
hogy az elkeseredett civakodásokban
mílyen nagy szerepe van a múltbeli
hibák újra és újra való felhánytor
gatásának. A melankólia felé hajló
lelkek különösen vigyázzanak maguk
ra. "Elfojtani" mint a levélíró
mondja - sohasern szabad a haragun
kat. Az elfojtott harag - méreg, nagy
szerű plaszticitással tudja ezt a ma
gyar nyelv kifejezni. Méreg; mérgezi
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a lelket, a környezetet, s előbb-utóbb

a sok kis méreg hatalmas kitöressel
borítja fel a békességet. Elfojtás he
lyett törekedjünk a feloldásra, hiszen
amit el kell szenvednünk embertársa
inktól, arra jórészt amúgy is rászol
gáltunk hibáinkkal, ha pedig valóban
ártatlanok vagyunk, legyen annyi
krisztusi lelkület bennünk, hogy fel
tudjuk engesztelő áldozatnak ajánlani
kisebb-nagyobb szenvedéseinket.

6. Kerüljük a sértődöttséget ! Embe
re válogatja, de kiki a maga médján
nagymestere a sértődöttségnek és leg
közelebbi hozzátartozója válogatott
kínzásának. Mert sértődöttségünkben

ezt tesszük és nem árt, ha alázattal
megismerjük, milyen módon szoktuk
kínozni esetleg azt, akit a legjobban
szeretünk. Ismét oldalakra rúgna a
különböző típusok felsorolása a szá
ját makacsul összeszorító "némától"
kezdve az epés kis nyilakat lövöldöző

brummogóíg. Egyben azonosak va
gyunk: a sértődött csak akkor engesz
telődik ki, ha a másik végre rájön,
hogy mí a baja. Mert megmondani ...
azt nem. Túl egyszerű lenne.

A levélíró azt kérte, hogy segítsünk
és a Kis Út szellemében mutassuk
meg, praktikusan mi t lehet tenni az
otthon nagyobb békessége érdekében.
A válasz persze nem kimerítő, nem is
médszeres fel tárása a kérdésnek,
mindössze néhány szerény észrevétel.
De talán alkalmas arra, hogy további
gondolatokat adjon. Befejezésül olvas
sunk el néhány szót a galatákhoz írt
levélből és tegyük valóban életelvünk
ké Szent Pál szavait: "Ha lélekben
élünk, a lélek szerint járjunk is. Ne
vágyódjunk hiú dicsőségre, egymásra
támadva, egymás ellen irigykedve. Ha
valaki valamely bűnre vetemedett is,
ti, akik szellemiek vagytok, oktassátok
az ilyent a szelídség szellemében, ma
gadra ügyelvén, nehogy te is kisér
tésbe essél. Viseljétek egymás terhét
és úgy teljesítitek Krisztus törvényét."
(Gal. 2, 25.)
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