
A KIS ÚT

Bár még fiatal vagyok, ismételten észrevettem már, hogy alapjában a kis
clo/gok teszik boldoggá vagy boldogtalanná az embert. A hétköznapok apró
esemé nyei [elentik: az örömöt vagy szomorúságot, teszik könnyebbé 1)Ugy ne
hezebbé a tanulást, munkát. S bár magam igy látom, mégis meozaoart, hogy
egy-két barátnőmtől ismételten hallottam: ne legyek ostoba, mert ha nem
leszek nagyratörő, ha nem elsősorban magammal, a magam érvénycsiilés?vcl
törődöm, semmire scm fogom vinni, szerencsétlen leszek ...

Levelírónk "kis dolgokra", "apró
eseményekre" hivatkozik, s mindjárt
clőljárób,m meg kell jcgyeznünk, hogy
- noha még fiatal - máris crátaptnt
az emberi életnek, a hétköznapok ke
resztény emberi életének is egyik
r.agyfontosságú Igazságára. Idős, igen
szép pályát futott ember mondotta
egy alkalommal: erős akarat, tehet
:iég. értelmi készség mind hozzásegí
tik az embert, hogy sikereket érjen
cl. Nyugodt, kiegyensúlyozott élete
azonban csak akkor lesz, ha kifejlesz
t i magában a készséget a kellő pilla
n it helyes felismerésére. Kissé cso
dáNwzó tekintetünkre azután így foly
tatta: Döntő ez a "pillanat", mivel et
től függ, hogy cselekedjünk-e vagy
scm, hogy beszéljünk-e vagy éppen
hallgassunk. S ezek a pillanatok egy
mást érik az életben. Nemcsak egyet
len "nagy" eseményre kell az életben
v.irakozni, hanem napról-napra, órá
ról-órára kell gondos gyakorlással, va
lódi "aszkézissel" mindenkinek kiala
kíta.n ia önmagában a készséget: jót
tuuron tenni, jól tudjon szólni -- s
mln:iif4 a megfelelő pillanatban, ami
kor arra másoknak va'gy önmagunk
nak a leanagyobb szükségünk van,

Úgy véljük, barátnői önző felfogá
sáriatc cáfolatával külön nem is kell
f'ogla lkoznunk, elegendő, ha pozitív
oldalról vllúgíttul: meg Ielfogtisának
helyességót.

Két rövid kis törtónct, melv beszé
desen illusztrálja, hogy valóban a
..kis események" jelenthetik az élet
nek szóp és "nagy" piHanutai t. - Ág
nes osztálytársnőivel a nyáron tábo
roz áson vett részt. Egyik nap nagy
nénjétől váratlan ajándék érkezett:
pénzküldernény. "Jól jön az ilyen a
nvarnt.isnúl'' - írta a nagynéni. Ág
nl'S, bár vnegörült a váratlan ajándék
nak, gyors elhatározással levelet ír,
melybenédesanyjának jelzi, hogy a
kapott pénzt hazakűldi, kéri továbbá
anyját, hogy juttassa el a pénzt test-

vérének, aki kevesebb zsebpénzzel in
dult el diáktáborozásra. - Ennyi az
egész "eS2:l11ény",mégis mennyi lelki
finomságról. az örömszerzés adott pil
lanatának telhasználásáról tanúskodik.
A pénzt a kislány nem közvntlrnűl

testvérének küldí, nehogy esetleg [on
toskodónak. fölösleges módon "anyás
kodónak" tűnjék fel előtte. A lelki
nagyság, tapintat mindig irtózi', at
tól, hogy a .,nagylelkű" ajandókozó
szerepében tetszelegjék önmaga vagy
mások előtt. A jó példa viszont 
minden magyarázat és fontoskodás
nélkül ~ mindig jó hatással vom. Az
adott esetben a gyermek néldaja az
édesanyában ébrosztgette a gondola
tot: Tudok-2 én is hasonló tapintattul
férjem, barátnöim felé cselekedni?

A másik kis történetet idős, beteges,
lakását elhagyni már régen nem tu
dó asszony rnondta el. A házukban
lakó tizenl(ét éves kislány már hosz
szú idő óta mindig a ,,legszükségesebb
pillanatban", szinte csodálatraméltó
kedvességgel és tapintattal jön segít
ségemre. Leleményessége kimeríthe
tetlen. egyszer a bevásá rlást intézi el,
másko!' csak cgvszorűcn leülkicsii:
beszelgetni. ismét más alkalommal azt
veszi észre, hogy a függöny már na
gyon piszkos, leszedi tehát, hogy elvi
gye a tisztítóba. Egyébként -- fűzi

hozzá az idős hölgy - a kislány rend
kívü! játékos, sokat van együtt barát
nőivel is, jól tanul s rnl ndezek mellctt
jut ideje az apró kis szeretetsznlgála
tokra is, - lJgy véljük, ismét oly
.,apró eseményekről" szólhattunk it
ten, mclvckhez sem fiatalnak, sem
öregnek nem kell "kommentárt" fűz

ni, csupán Krísztus szavát kell újra
ismételgetve alkalmazni: "Menj és
cselekedj te is hasonlóképen".

Természetesen, az apró események
"nagy pillanatai" nem minden eset
ben valamiféle cselekedetet követel
nek tőlünk. Olykor épp az ellenkező

jét: nyugalmat és hallgatást. Válope-



res bíró rnondta, hogy színte számta
lan házasság egyensúlya bomlik fel
azért, rnivel a házasfelek egyike-má
sika nem ismeri fel a kellő pillana
tot: a húrt nem lehet már tovább fe
szíteni, el kell haGJgatni végre a kri
tízálással, mivel az adott pillanat épp
a csendet, a hallgatást 'követeli. Van
nak természetesen kevésbé súlyos ese
tek is, ahol ugyan nem egy házasság
harmóniája forog veszélyben, mégis, a
szeretet és tapintat arra int, hogy is
merjük fel a 'kellő pillanatot. Bizo
nyára mindenki tapasztalta már, rní
lyen ikellemetlen, egyenesen bosszan
tó, midőn szavába vágnak az ember
nek, midőn mem engedik befejezni az
elkezdett történetet, anekdotát, Vagy
nem kellemetlenek-e azok a percek,
mídőn a telefonfülke előtt áltunk, vár
juk, Ihogy sürgős, pontos időre jelzett
beszélgetésünket Iebonyo'líthassuk s a
kiszűrődő hangok negyed órán át ar
ról árulkodnak, hogy a telefonálónalk
barátnőjével részletesen meg kell tár
gyalnia, mit vegyen fel a másnapra
tervezett kiránduláson. S míg mi kint
idegesen topogunk. a "táv-beszélő"

nem akarja észrevenni az életnek egy
apró, de a másik ember számára mé
gis jelentős pdllanatát, Magatartása
tapintatlan és szeretetlen, mivel az
"idegen" embenrel szemben is, annak
érdekében az adott pildanat épp el
hallgatást .követelne,

Mindezek nem nagy dolgok, ezt
mindamnyian jól tudjuk. Kétségtelen
azonban az is, hogy ezek az aprósá
gok jelentik a hétköznapi életben
azokat a folyamatos esemény-láncsze
meket, malyekben rninden ember, s
így elsősorban a keresztény ember a
ezeretet tövéről faJkadó taointabnak,
figyelmességnek virágait nyújthatja át
másoknak, vagy ehelyett az elégedet
lenségnek és haragnak tövisét és boj
torfánját.

Sokáig magam is úgy gondoltam,
hogya kis eseményeknek a ,,~ellő

ptllanatban" történő gyakorlása, a
megfelelő pillanatban kimondott vagy
éppen elhallgatott szó csak valamifé
le "hatodik érzékkel" rendelkező em
bereiknek egyéni adottsága. Amint van
például jó és rossz zenei hallású fül,
éppúgy van az épp megfelelő időben

cselekvésre, beszédre vagy hallgatáera
reagáló érzéke is bízonyos emberek
nek. Idővel azonban rá kellett jön
nöm, hogy ezt a készséget - !kellő
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aszkézissel, Igyekvéssal - mindenki
kifejlesztheti magában. Hogy "művé

szi fokra" sokaknál nem jut el, ez két
ségtelen, de az is igaz, hogy a S72

rétetből fakadó tapintat és szolgálat
készség mindenkinél szmtclcnül gy il

rapítható. Természetesen, biz-inyos
feltételekre e készségkifejlesztéséné1
ügyelni .kell. Elsőserban arra, hogy
mások természetére, igényeire, testi
Ielki adottsűgau-» mind erősebb mór
tékben figyelni tudtunk. Azu t á n. h.,e,j·
önmagunkkal szerződést kössünk: ha
méreg, j'éltékenység, hiúság, félelem,
harag vagy bármilyen más szcnvedólv
tartaná érzelmi ví lágunkat éppen ha
talmában, akkor tudjunk visszavonul
ni, ha kell, összeszor-ított szá] ial h211 

gatni. Valaki elmesélte, hogy egy ér
tekezleten nem tudott kel!iiképpcn
uralkodni magán s az ellerkpző felfo
gást képviselőkre éles, szarkasztikus
megjegyzéseket tett. Indítványát tcr
mészetesen elvetették. Másrian reggel
íróasztalán kis cédulát 'talált. fgy szó!t
az Ismoretlen jóakaró tanácsa: "Az
indulat és harag mindenkit hatalrnúba
keríbhet, Az azonban nem rnindcnki
nek adatott meg. hogy egy adott sze
méllyel kapcsolatban. ahdyes mér
tékben, alkalmas időpontban, elfnf:(3d
ható rnódon s kehlő eredrnónnvel en
gedje kimutatni indulatait." A kis fi
gyelmeztetést az illető azóta is igyeK
szik tanácsként követni.

A kitartás, türelem szintén fontns
feltétel. Gyakran. esetleg éveken át
megismételni a jó szavakat és tette
ket, nem ugyan azért, hogy elismerést.
még kevésbé, hogy feltűnést ét'.iün'.;: el
általuk, hanem, hogy másoknak örö
met, önmagunk számára pedig lelki
békét, megelégedettséget biztosítsunk.
- míndehhez nem csekély kitartásra,
türelemre van szükségünk.

Végül - s tán ez a legfontosab"> 
arra is állandóan ügyelnünk kell, hogy
a világot, környezetűnket ric csak a
magunk, hanem embertársaink sze
mével is igyekezzünk látni. Mert igaz
ugyan, hogy egvidcjűlez él meg mi n
den pillanatot rninden egyes ornbr-:'.
De az is igaz, hogy rníg rni ÖrÜJÜn~.

esetleg mások szomorkodnak, ho"y
egyidőben, de más-más szempontok
szerint figyelik az emberek az élet
eseményét. A cselekvésnek, bn3zén

nek vagy hallgatásnak kellő pi llnno tri!
felismerni egyszersmind annyit is je
lent, hogy másokat is képesek legyünk



megismerni, mások igényeit is felis
merni.

Még gyerrnek'korornban mesélte egy
asszony. hogy zimankós téli estén va
lamilyen folyóiratban lapozgatva, egy
rajzon akadt meg a szeme. A kép két,
szakadozott ruhába burkolt öregasz
szorivt ábrázolt. akik néhány rőzseda

Tab tüzénél melegítik a kezüket. Mire
gondolsz? - kérdezi az egyik. Arra
- feleli a másik _o, hogya jövő nyá
rO:1 a gazdagok talán nekem is adnak
valami elhordott meleg ruhát, A kép
s a felirat gondolkodóba ejtette az
asszonyt. Aztán a szokrényéhez ment,
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kivett onnét több rneleg ruhát, hogy
még kellő időben juttathassa el őket

a fázó, szegény emberekhez. Tán kis
dolgot cselekedett, de Krisztus parari
csát teljesítette, a Mester példáját kö
vette, aki "körül járt, jót tevén".

Miként az ószövetségi Bölcs is rnond
ja: Mindennek megvan a maga ide
je. S a megfelelő időben a szavak és
tetteik nyomán születő, vagy éppen a
hallgatás békéjéből fakadó kis esemé
nyek az élet valódi "nagy pillanatai
vá" válhatna:k.

Szennay An<Í1'ás

KARACSONYI BgKESSÉGET I Sötét éjszaka nehezedik a szabad ég alatt
megpihenő nyájra és a pásztorokra. Csendesen elszunnyadnak, békesség, nyu
galom dajkálja őket. Csak néhány őrt álló mered bóbiskolva a néma éjszaká
ba. Egyszerre csak szokatlan világosság villan fel és félemlíti meg őket. Isten
fényessége ragyogja körül mindnyájukat és csodálatos jelenés tárul eléjük. Az
Úr kiildt.e el ho,?zájuk angyalát. hogy a nagy örömöt meghirdesse: megszüle
tett az igért Üdvözítö, akit epedve várt az egész emberiség. Eljött a Megváltó,
hogy megteremtse a békét a bünbeesett ember és a megbántott Isten között.
.Es azonnal mennyei sereg sokasága vette körül az angyalt s dicséré Istent,
mondván: Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú
embereknek l"

Ezek az egyszerű pásztorok: tudták meg először, hogy megszületett a Fel
kent, testet öltött Isten Fia, a Béke Fejedelme. Eljött, hogy békét teremtsen
az ég és a föld között.

De nemcsak Betlehem környékén, hanem mindenhol, az egész földk'?rek
ségen mintha minden elcsitult volna, mintha mindenki megérezte volna, hoqy
a fölre lépett a béke fejedelme, ,akinek jelszava felcsendült: Ne félietek I
Békét hoztam nektek I Az én békémet hoztam nektek I Valóban, az örök, is
teni Szeretetnek: nem is lehetett volna más programja. "Dicsőség a magas
ságban Istennek I" A teremtés műve Isten hatalmának kisugárzása, dicsősé

ge, a béke pedig Isten szeretetének, túláradó jóságának meleg lehelete. Na
gyobb dicsősége ez Istennek, mint a lét rendjének teremtése, mert a béke a
szeretet rendjének megvalósitása, helyreállítása,

A béke a rend nYitgalma, tanítja Szent Agoston. Mindent a maga helyére
állítani, mindent a nagy egészben összhangba hozni. Összhang, rend, "con
cordia". szivek egybedobbanása: ez a bélce lényege. Ez egyben a béke igazi
öröme. boldogsága is. Am a rendhez, mindennek harmóniájához megértés,
szeretpt kell. Szivek-lelkek, felfogások, élettörekvések, fejlődések és társadal
mi erők összefogó, egybekapcsol6dó kialakulásának forrása a szeretei, Nincs
megértés, ahol nincs szeretet; nincsen béke, ahol nincs megértés; nincsen
megértés. ahol ni.ncs nyugalom, ahol érdekek, életcélok, vágyak és törekvé
sek iitköznek össze. Minden érdeket, minden törekvést, minden fejlődést és
Iuilnáást egységes rendbe állítani, összhangba hozni: ez a béke műve.

Ezt a nagy küldetést jött az Isten Fia teljesiteni a földön. Ezt a békessé
get akarta megteremteni az emberiség nagy család.1ában. Am ennek feltétele
az, hog1] mindenki jóakaratú legyen: "Békesség a földön a jóakaratú ember
nek!" Isten akaroui, hogy minden jóakaratú ember megtalálja a békessé
get, a rend nyugalmát és felismerje embertársaiban a testvért, akikkel Isten
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