
A KIS ÚT

Még a nyár közepén olvastam a Rádió és Televízió Újságban Kigyós Sán
dor beszámolóját egy Tv filmfelvételről, amikor a felvevőgép előtt szereplő

gyerekek sehogyán sem akarták megérteni, hogy voltak valaha olyan gyere
kek, akik mások cipőjét tisztították. A cikkíró megjegyzi, hogy "a mai 10-11
éves gyerekek elképzelni sem tudják, hogy valamilyen oknál fogva mások
cipőjét tisztitsák, hangjukból és magatartásukból nem rezeg Ici a leghazugabb
emberi erény: az alázat." - Kérdezem: hogyan lehet "leghazugabb" az az
emberi erény, melyről Krisztus mondotta, hogy Tőle tanuljuk, aki szelid és
alázatos szivű?

Nem először történik meg, hogy az
alázatosság erkölcsi erényét összeté
vesztik olyan emberi megnyilatkozá
sokkal, melyek magunkat vagy má
sokat megaláznak.

A két világháború között a Város
ligetben csellengő szegény-gyerekeket
korántsem az alázat kényszerítette
arra, hogy mások cipőjének megtisztí
tásával keressenek pár fillért. Abban
az időben egy általánosan elterjedt
köszönési forma volt az "alázatos szol
gája", de ennek is vajmi kevés köze
volt az igazi alázathoz.

Fogalmak összecseréléséről van te
hát szó, amibe belejátszik az a felté
telezés is, hogy önérzetes ember nem
lehet alázatos, holott az igazság az,
hogy csak az alázatos ember rendel
kezik helyes önérzettel.

A fogalmaknak ehhez az összeku
szálódottságához még az is hozzájárul,
hogy az alázatot még ma is olyan
erénynek tartjuk, amelyre kizárólag
a vallásos embernek lehet szüksége.
S annak is csak akkor, ha a lelkiélet
magasabb, tökéletesebb szintjére kí
ván feljutni. Tegyük mindjárt hozzá,
hogy nemcsak az alázat erkölcsi eré
nye körül alakult ki ilyesfajta véleke
dés, hanem a többiek körül is. Pedig
ki tagadhatná, hogy az alázaton kívül
a szeretetre, okosságra, ígazsúgosságra,
munkaszeretetre, erőslelkűségre, türe
lemre, mértékletességre nemcsak a
vallásos embernek van szükscge hiva
tása betöltésében. Jó hasznát veszi
ezeknek az életben minden rendű és
rangú ember. Sorrendet igen nehéz
volna közöttük felállítani. de az alá
zatosság éppen az az erkölcsi erény,
amelynek gyakorlása nélkül alig kép
zelhető el harmonikus beilleszkedé
sünk az emberi társadalornba, jelenle
tünk a kisebb nagyobb emberi közös
ségekben. és harmonikus, tartós jóvi
szonyunk fenntartása másokkal.
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Gondoljunk csak arra, mily gyakor
ta zavarja meg a nyugodt emberi
együttélést még egy családon belül is
az a körülmény, hogy magunkat túl
értékeljük, másokat pedig alulértéke
Iünk. Magunkat többnek tartjuk, mint
amennyi, másokat viszont kevesebb
nek.

Az alázatosság a magunkról és má
sokról vett mérték dolgában a pontos
ság, az igazság, a helyes megítélés, a
nélkülözhetetlen megbecsülés felé iga
zít. Az alázat jó használata mellett
sohasem fordulhat elő, hogy magunk
vagy mások önérzete fellázad, ami
leghamarább megronthat mindenféle
emberi együttélést.

Vallásos ember számára - aki szün
telen azt hallja: kerüld a bűnt és cse
lekedd a jót l - calán különösen hang
zik, amire Szent Agoston is figyelmez
tet, hogy ti. alázat híján még a jó
cselekedetek gyakorlásától is félni kel
lene. Kellő alázat nélkül ugyanis jó
cselekedeteink árnyékaként egyszer
csak feltűnik a kevélység, a dicsekvés,
a kérkedés, mások tetszésének és az
öntetszelgésnek hajhászása.

Persze, vannak az alázatnak hamis
útjai is. Lacordaire szavai megfonto
lásra késztetők: "Az alázatosság nem
abban áll, hogy valaki elrejti tehetsé
gél és erényeit, hogy magát rosszabb
nak és jelentéktelenebbnek tartja,
mint amilyen, hanem hogy tudjuk vi
lágosan: minek vagyunk hiányában."
Inkább a hiányok felismerésével
előbbre lendít abban a törekvésben,
hogy mindig többet érjünk, tökélete
sedjünk és képességeink teljes birto
kába kerüljünk.

Az alázatossággal való kérkedés is
ezek közé a hamis - ha nem a leg
hamisabb - utak közé tartozik. Ha
már nem tudjuk megőrizni alázatos
ságunkat szívünk legbensőbb titkának,
ha azt akarjuk, hogy mások a maguk



javára észrevegyék ezt az erényün
ket, "dicsekedjünk" vele olyan kedves,
bensőséges kedéllyel, ahogyan János
pápától láthattuk ezt. Egyik újonnan
kinevezett püspöke első látogatásán
járt nála. Arról panaszkodott, hogy a
püspökség felelősségénekterhe annyira
ránehezedik, hogy még aludni is alig
képes. János pápa elmosolyodott, az
után így szólt : "Én is így voltam ezzel
pápaságom első heteiben. De azután
egy este azt sugta fülembe őrangya

lom: Jánoskám, ne fontoskodj! S az
óta nagyon jól alszom."

Korszerütlen volna manapság az
alázat erénye? S éppen a mi társadal
munkban, ahol oly nagy hangsúly esik
a kollektívumban rejlő erőkre? Min
den nagyratörő mozdulásunkban ép
pen az nyújt biztonságot és bizako
dást, hogy le tudjuk mérni a magunk
teljesítőképességének határait, s ami
azon túlmenően szüksógos, azt a má
sik embertől, a közösségtől remélhet
jük. De ahhoz, hogy a magunk erejét
lernérjük és igénybe vegyük másokét,
nem kell-e alázat? Alázat kell ahhoz
is, hogy amiből nekünk több adatott,
azzal kipótolj uk a másik kevesebbjét.
Mert akiben alázat nincs, az "követel
és elvár", amikor hiányt érez, és gő

gösen kérkedik, megalázóan és fenn
héjázva "kegyeket osztogat", amikor
másokon segít vagy közösségí felada
tot teljesít. Olyan társadalomban
élünk, ahol több becsülete van annak,
hogy "megérdemelten kaptam", mint
annak, hogy "szereztem". A szerzés
hez azonban nem kell alázat. De kelJ
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ahhoz, hogy megérdemelten kapjon az
ember s úgy is érezze, hogy ami az
övé, azt nemcsak magának, hanem
másoknak is köszönheti.

A vallásos lelkületben is megvan
ennek az ellentétpárja. Gondoljunk
csak arra, mi kedvesebb Isten előtt?

Ha így szól a szív: ime, szentté let
tem, Uram! Vagy amikor így hálálko
dik: Uram, te megszenteltél engem.

S ha már az alázat korszerűségéről

van szó, szánjunk néhány sort annak
a manapság eléggé nem hangsúlyoz
ható keresztényalázatnak is, amely
nélkül aligha fog sikerülni közelebb
jutnunk más vallású és más világné
zetű embertársainkhoz.

Ez a ma különösképpen korszerűalá
zat azt követeli, hogy mondjunk le
arról a szemléletről, mintha a vallá
scs magatartás lenne az egyetlen, ame
lyen keresztül az ember valami ko
moly értelmet tud adni létezésének.
Adjunk hálát alázatos szívvel, hogy
mi megkaptuk Istentől a hitnek azt az
ajándékát, amely Krisztus tanításába,
az egyház életébe iktatott be minket
és számunkra a természetfelettiek oká
ból is értelmessé tette az életet. Ám
éppen ezért alázattal vegyük tudomá
sul, hogy az egyházon kívül élők más
ként értelmezik az életet. Annál is in
kább cselekedjük ezt, mert miként
Szent Bernát figyelmeztet: "Az aláza
tosság az, ami a tiszteletet barátságga
változtatja, aki pedig távol volt előbb,

azt közelebb hozza."
Magyar Ferenc

VI. PÁL PÁPA ÚJABB LÉPI~SE A BÉKE ÉRDEKÉBEN. Október aIcato
likus vallási életben a szentolvasó hónapja, mikor is a hívők különös buzgó
sággal kérik a Boldogságos Szüznek, az "egyház édesanyjának" közbenjárását
a maguk és mások javára. Ezt az alkalmat használta fel most VI. Pál pápa,
hogy újólag. éspedig él legünnepélyesebb formában hangot adjon annak a
mélységcs fájdalmának és aggodalmának, amellyel a rengeteg áldozatot köve
telő és minden eddiginél szörnyűbb világégessel fenyegető vietnami háború
s mellette egyéb nyugtalanító jelenségek töltik el. Szeptember 19-én kibocsá
tott ChTisti Matri rosarii enciklikájában az egyház minden gyermekét felszó
lítja a pápa, hogy az októberi ájtatosságokon egy szívvel és lélekkel könyö
rögjenek a béke helyreállításáért és a világbéke biztosításáért. A püspököktől

azt kéri, hogy október 4-ére, new-yorki látogatásának évfordulójára mmdenütt
a világon hirdessenek "békenapot". Ugyanakkor megrázó szavakkal fordul "az
embertség sorsának intczőihez'' is.
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