
A KIS ÚT

Tulajdonképpen miért "szentek" a szentek? Ha az élettörténetüket
olvassuk, legtöbbször azt látjuk, hogy ez vagy az a cselekedetük nagyon
dicséretes, de nem utánozhatjuk őket. Még Kis Terézt sem, aki pedig
megtalálta azt az utat, amelyet mi is járhatunk, de valójában a vértanú
ságig lemondó és önfeláldozó volt. Pedig az úr Jézus azt kívánja, hogy
mindnyájan szentek legyünk. És az embert kevéllyé is teheti, ha a szen
tekhez meri magát hasonlítani. A szentek mindig nagy bűnösöknek tar
tották magukat. Tehát tévedtek. Honnan tudjam azt, hogy nem tévedek-e
én is, és nem éppen azt tartom magamban jónak, ami rossz, és fordít
va? Szeretném tudni, miél·t dicsőíti meg őket az Egyház? És hogyan
lehet hát őket utánozni?

Nem értjük egészen világosan a
problémáját, de azt hisszük, az
alapvető nehézség abban van, hogy
a "szent" szót áJltalában két külön
böző fogalom kifejezésére használ
jHk. Szent jelenti a kanonízált szen
tet, aki életében hősi fokon gyako
rolta az erényeket, akinek Istennek
tetsző életmódját hosszú vizsgála
tok után igazoltnak vett csodák
alapján az Egyház jóváhagyja, és
őket a boldog, majd a szent jelző

vel kiemeli a sor-hívek, sor-kato
nák sorából,

És szentnek mond az Egyház az
apostoli idők legikezdetétől minden
olyan hívőt, aki a kegyelem állapo
tában van. Ez utóbbiro mindnyáian
hivatottak, kötelezettek vagyunk,
erre Istentől mindnyájan elegendő

kegyelmet kapunk, s azzal nem él
ni bűnös mulasztás.

A kanonizált szenttel az Úr Isten
valami különt, valami határozottat
akar mondaní, valamit hősi fokon
akar elénk áll ítarii, lehet, hogy
olyasmit, amit valamennyire mi is
tudunk követni, lehet, hogy olyas
mit, ami csak éppen megmutatja,
hogy ilyen naggyá, széppé, önzet
lenné, Istenbe-kapcsolódottá is le
het az emberi lélek. Ezt csodálhat
juk, megnemesedünk tőle, nagyob
bat, rnélyebbet lélekzünk tőle, ...
de nem vagyunk kötelesek utánoz
ni. A szentek indítást adnak, inspi
rációt, tanúságtételt jelentenek ne
künk az önmegszentelődés rnunká
jában, de utánozni, imitálni csak
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egyet kell: az Úr Jézust, kiki a ma
ga módján, a maga tehetségeíriek,
adottságainak, körülményeinek. iz
lésének, belátásának mílyensége és
minősége szerínt.

Hogy az embert "kevéllyé teheti,
ha magát a szemtekhez hasonlítja" ?
Nem "teheti"; máris kevély az, aki
a szentet ebben a második, kanond
zált értelemben hasonlítja magá
hoz. Az előbbi értelemben pedig 
hogy a kegyelem állapotában kell
lennie - az nem kivételes, hanem
állandó lelkiállapot kell hogy le
gyen a megkereszteűt ember szá
mára; itt nincs semmi ok a kevély
ségre.

,.A szentek nagy bűnösöknek tar
tották magukat." Ez nem téveszme
az ő részükről, csak számunkra ide
gen, mert nem értjük meg azt a
mértóket, amellyel ők az Isten iránt
való kötelességeket mérik, és így
teljesítményüket elbírálják. A rnű

vészektől és a sportemberektől ve
hetnénk Itt hasonlatot. Liszt Ferenc
azt mondta, hogy ha csak egy napig
nem gyakorol, azt már észreveszi,
de ha három napig nem gyakorol,
azt már a közönség is megérzi. A
festők, szobrászok, költők gyötrőd

ve' állnak műveik előtt, arnelveket
mi remekműveknek tartunk,
mert mást, szebbet, tökéletesebbet
látnak lelkükben, amihez képest
azt, amit csináltak, semmi!

És mit meg nem tesz a sportem
ber, hogy formában maradjon: trc
niroz, fokozza teljesítményét, távol-



tartja magát testi-lelki [zgalmek
tól, valósággal feJjebbv,alót állít ön
maga fölé, aki ellenőrzi munkáját,
életmódját, testsúlyát, díétáját,
mort nem eléggé bízik önmagában,
hogy mindent megtesz-e arra, amit
maga elé tűzött.

Hogy ön adott esetben nem té
ved-e, amikor valamit jónak gon
dol, ami éppen rossz (vagy fordít
va), az nem súlyos probléma: for
duljon bizalommal lelkianyjához.
Ebben aztán nyugodtan követheti
a kamcnizált szentok -,;ldáiát is,
akik, ha rossznak is érezték ma
gukat, nyugodtan mentek szentál
dozáshoz, ha lelkiatytuk így taná
csolta, vállaltak előljárói tisztsé
get. ha arra méltatlannak érezték
jsmaguk,at, mesrírtták életraizukart,
holott semmi feljegyeznivalót nem
találtak benne; de ha lelkiadyjuk
íP'V látta jónaik ...
Végűl még egyet: találunk néha

a szentek életében olyan adatokat
is, amelyeket semmi körűlrnémvek
között sem fogadhatunk el helye
seknek. Bbben három dolgot K'ell
tr-kintetbe vennünk: Először is: ta
l'Ín az a dolog valóban nem helyes.
Ebben az esetben nem ezért, ha
nem ennek ellenében lett szentté,
Sok szerit gyermek vazv ifjúko
rában éppen nem volt Isten kedve
szerint való. V8'!Y olymódon gyako
role.a az erényeket. hogy túlzott s~i

gON, vagy helytelen eszközöket al
kalmazott. Míndig arra kell gon
dolnunk, hogy a szentek nem ki
faragott szobrokként születtek. ha
nem lassú fejlődésben,az isteni ke
gyelemmel való folytonos együtt
működésben lettek azokká, és nP'lTI
ragadhatjuk ki életüknek ep:y ép
nen nekünk tetsző stádinrnát olyan
nnk, arritt mindenáron követni, vagy
k ífo-rásoln! akarunk.

Másodszor: lehet, hogy az olva
sott életrajz rosszul V'éIJl1 megírva,
Nem olyan egyszerű dolog egy
szeritnek az életét megírni. A meg
felelő történelmi, társadalmi és lé
lektani ismereteken kívül, a legna
gyobbfokú beleélési képesség kell
egy szerrtnek a megértéséhez. Mond
hatni, hogy bizonyos kongenialitás
kell hozzá; ám akkor még rruindig
fel kell tételeznünk. hogy az író
önmagát is beleírja az életrajzba,
amikor a szent legbelsőbb indító
okiait magyarázza, a cselekvések
belső összefüggését keresi, tudat
alatti befolyásoltságot kutat, stb.
Aki tehát valamelyik szentet job
ban meg akarja értemi, annak né
hány különböző szerzőtől kell az il
letőnek életrajzát elolvasnía, mí
előtt véleményt alkot magának ró
la.

És mégalkikor sem biztos az íté
Jete, mert harmadszor: Lehet, hogy
Ön most eaváltalán nincs disz
ponálva az Il'lető szent megérté
sére. Nem felel meg az ön befogadó,
feldolgozó képességének. Olyan kü
lönböző korokból. helyekről, körül
ménvek közül. annyira más adott
sástokkal. előélettel. idegzettel fel
ruházottan kerülnek a szemtek az
Egyház itélőszéke elé, hoIIT mi, egy
szerű hívek, azt egyrészt el sem
tudjuk képzelni, másrészt viszont
oly bő választék előtt állunk, hogy
nincs miért búsulnunk, ha vala
melvik nem felel meg a mi diszpo
ziciónknak. Mindenki talál magá
nak megfelelő ínspírátort, csak kel
lő alázatosságaal és megfelelő lé
lekkel kezdieri a szentek életének
tanulmánvozásához, - akkor majd
megérti. hogy "miért szemtek a
szantek ?"

F.
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