
ez a hit, remény és szerétet sugárzá
sa . mellett helyes mederbe terelje
azoknak a hívőknek keresztényi maga
tartását, akik az adott társadalomban
élnek. Egyik legfőbb feladat pedig
odahatni, hogya hívő embert ne fog
ja' el kisebbségi érzés, ne félemédjék
meg, hanem egyszerűen erős, biztos
'öntudatú, szerény és határozott tudjon
maradni.

Hogy nálunk a templomi szószék
felhasználása terén mí a helyzet, nem
tudnék róla komolyan még véleményt
sem nyilvánítani, rnert túl kevés és
nyilván egyoldalú hozzá a saját meg
figyelésem. Abból azonban, hogy a
papság soraiból oly sokan tették már
szövá modern példatárak hiányát, ar-

A KIS ÚT

rit ken következtetnem, hogy mífe
lénk is vannak nehézségek. Horváth
Richárd könyve ebben akifejezetten
pasztorális vonatkozásban is értékes
sevítséget nyújthat. S bár, mint az
előadottakból !kitűnhetett, a katolikus
világiak is sok tanulságot és indítást
nyerhetnek a könyvből, úgy hiszem, a
szerző is elsősorban igehirdető paptár
saira gondolt, amikor a kötetet össze
állította. Megerősít ebben a feltevé
semben az a nyilatkozat, amely egy
buzgó lelkipásztor ajkáról a jelenlé
temben hangzott el: "Amióta olvasom
a könyvet, nem okoz gondot, hogy
miről és miként beszéljek híveimnek."
Dicséret ez, amelynél. szebbet alig kép
zelhetünk.

A minap ismerllseimmel beszélgettem. Sz6ba kerűlt a "kis út" értelme,
tartalma. Csoddlkozva kellett tapasztalnom, hogy többen tévesen vélekedtek
felőle. A feltűnést kerűlő szűrkeséq, kozépszerűséq - úgy vél:m - aligha
lehet a keresztény tökéletessegr ) val6 törekvés programja. Azt hiszem,
Lisieuxi Szent Teréz sem erre gondolt, midőn az {5 "kis útjáról" beszélt •..

Olvasónk hosszan ír a felvetett preb
Iérnáról. A kiragadott néhány sor is
elégséges azonban ahhoz, hogyalé
nyeget érzékelhessük, S meg kell val
lanunk, eléggé általáncsan tapasztalt
tévedésre hívja fel a figyelmet. Nap
jaink keresztény embere, köztük még
számós [ószándékú, buzgó ember is,
többször felemlíti: elég aszketíkus gya
korlatot kínál a hétköznapi élet, hi
bás "gazdálkodás" lenne lelki és fi
zikai energiánkkal. ha tudatos törek
véssel pazarolnánk azt. A lélek hét
köznapjain.semmi látványos, nagy do
logra nincs szükség. .

Ami a "látványosságot" illeti, a meg
állapítás valóban helytálló. Erre sem
mi szükság sincsen. Nem feledhetjük
azenban azt sem, hogya szarény "kis
lelkeik" az Isten felé törekvő, küzkö
dő életúton semmiképpen sem a jel
legtelen szürkeségnek, középszerűség

nek életformáját érzik hivatásuknak.
Lisieux "kis" Szentje, bár földi éle
tében semmi feltúnő, látványos dolgot
nem tett, nagyon is távol állt ettől a
középszerűségtől, De kérdezzük meg
őt magát, ;,Milyenkis útra akarja Ön

tanítani a lelkeket" - adták fel neki
a kérdést. S ő azonnal kész volt a vá
lasszal: ;,Rá akarok mutatni előttük:
az apró eszközökre. rnelyeket én oly
sikerrel használtarn. Meg akarom ne
kik mondani, hogy Jézusnak nyujtsák
kis áldozataiknak virágait . .. Legye
nek nagylelkűek a bizalomban. Soha
sem lehet elég bizalmunk Istenben ...
Mindenkí . annyit kap tőle, amennyit
remélni képes." Ez Lisieux Szentjének
szerény, de nagy vállaLkozása.

Igaz, mínderre sokan azzal vála
szolhatnak: A zárda zárt falai között
egészen máskép volt. A mai élettel
együttjáró nagyfokú feszültség, nyug
talanság, idegrendszeri s fizika! meg
erőltetés arra készteti az embert, hogy
kerüljön minden "plusz munkát", így
a lelki szürke középszerűség leküzdé
sére irányuló törekvést is. - Ha ki
csit elgondolkodunk a. dolgon, meg
kell vallanunk önmagunk előtt: nem
elégítenek ki ezek a nagyon is kézen
fekvő magyarázatok. Igaz, lelkünk tö
kéletesebbé tételét szolgáló számos
hagyományos gyakorlat, formula kö
zött·· több is akad, melyet manapság



már nem egykönnyen tudunk megtar
taní, De akad jó néhány olyan is,
rnelyet tán túl könnyen dobtunk el
magunktól s mely nélkül haladás lel
künk fejlődésében aligha képzelhető

el. Hogy csak egyre hívjuk itt fel Q

figyelmet: nem szoktunk-e el szinte
teljesen a hallgatás, a lélek belső

csendjének gyakorlásától? Biztosí
tunk-e önmagunk számára olykor-oly
kor csak néhány percet is, amidőn'va
lóban önmagunkkal nézünk szembe s
ebben az összeszedettségben Istennel
is tudunk. találkozni?

Kétségtelenül igaz a megállapítás,
hogy nem vagyunk sem a gótikus
szellemnek, sem a barokk világnak
gyet1I11ekei s ezért sok míndent el
hagytunk, ami ezeknek az időknek
szellemi-lelki világ.ából reánk maradt.
De nekünk, "modern" embereknek
sincs jogunk, hogy az evangélíurnot
lerövidítsük, hogy kiválogassuk belőle
rníndazt, ami - szeríntünk - nap
jaink emberének megfelelhet, a többit
pedig a régi idők elavult világába
utaljuk S bizonyára nem véletlen,
hogy ezeknek az "elavult" igazságok
nak szemmel tartása, a szeríntük való
élet elevenünlobe vágna, mert nagyon
is megkövetelné tőlünk, hogy közép
szerűségünk fölé emelkedjünk. A le
mondás, az Istenre hagyatkozás, a ke
reszt aszkézisét a kívülállók esetleg
nem értik, olykor le is nézik, sőt os
tobaságnak tarthatják:, - a keresztény
tökéletesség felé törekvőknek azonban
magát Krisztust s a kereszténységet
jelentik.

Úgyszintén a középszerűség fölé va
ló emelkedést jelentené számunkra a
legfőbb krisztusi paranesnek, a szere
tet törvényének mamdéktalan megtar
tása, Bizony itt is szükséges, hogy lel
kíísmeretvízsgálatot tartsunk. Vagy
tán bátran szembenézhetnénk környe
zetünk vizsgáló tekintetével s vajon
rólunk is elmondanAk, amit keresz
tény őseínkről: ezeket arról lehet fel
ismerni, hogy szeretik egymást. Hogy
tudnak egymásért áldozatokat hozni,
hogy rívalízálásban, megszólásban és
rágalomban. oktalan kritizálásban nem
szereznek egymásnak kfnt és szorno
rúságot,

Kétségtelen, hogy mindez csak ko
moly le1ki erőfeszítés, aszkézis árán
érhető el. Kár volna újra felemlíteni
a "sötét" középkort, amidőn a keresz..

tény aszké2lls magas fokOlIl virágzott.
Helytelen volna, ha e szó használata
bárkit is megzavarna. Nem kell itt ve
zeklő övre, sem ostorra vagy végsőkig

legyengítő bőjtregondolnunk.De igen
is kell, hogy e szó míndannyíunk szá
mára a krisztusi élet kibontakoztatá
sára való komoly törekvést jelentse.
Igaz ugyan, hogy e törek-vésben ne
hézségekbe, akadályokba ütközünk.
Igaz az is, hogy a krisztusi élet csak
igen keveseket ragadott magával pün
kösdi vihar médjára. A lélek élete is
éppúgy növekszik, erősödik, mint a
virág, a fa, kitéve a gondozás fára
dalmainak, a kártékony rovarok el
leni küzdelem erőfeszítésének, S az ls
igaz, ho.gy nem lehet míndent ikvietis
ta módon a kegyelem műkődésére há
rítani. Krisztus a haszontalan, lusta
szelgát éppúgy elítéli, mínt azt min
den evilági munkaadó is teszi.

Az a szent nyugtalanság, mely as
evangéliumi ifjút is ösztökélte: Uram,
mi hiányzik még életernből, hoíO'
jobbá, tökéletesebbé legyek? - rnín
den keresztény leLket is kell, hogy
ösztökéljen. Természetesen míndenkít
a maga életkörülményeí, hivatása ad
ta keretek között, "Míg meg tudok
állni '1ábamon - mondotta Lisieux
Szentje - meg kell tennem köteles
ségemet." S e ,,szürke" kötelességek·
végzése közben - konyhai szolgálat,
egyéb házi teendők - testi kínok,
szédülés, fejgörcs mellett panaszos
szó, felmentést kérő kifakadás soha
sem hagyta el ajkát.

Beszélhetnénk még az imádság asz
kézíséről, Szintén nem látványos cse
lekedet, midőn letéve mínden formu
lát, 'becsületesen meg merjük kérdez
ni Istentől: Uram, mit vársz, mit kí
vánsz tőlem? - Vagy a lemondás
aszkéziséről, mely önmagunk: előtt is
mét Q középszerűség fölé képes emel
ni. Tudjuk, a keresztény ember tud
őszintén örülni a szépnek, a kellemes
nek, de bizonyára tapasztaltuk már
azt is, hogy lelkHeg olykor gazdagab
bá váltunk. ha valamiről le is tud:'
tunk mondaní. Nem sorsunk fölött ál
ló nagy dolgokról, hanem a hétköz
napi élet megengedett, apró örömei
ről.

Ha a magunkraeszmélés perceiben
saját középszerűségünkszemünkbe öt
lik, mindjárt azt is észrevesszük, vol
taképp milyen kevés is az, amit el kel·



lenne hagynunk vagy amit épp meg
kellene tennünk. Nem egyszer csak
igen keveset kellene változtatra élet
mödunkon, hogy életünket a szürke
ségből kiragadva, a helyes cél felé
törő mozgásba hozzuk. Az "archime
desi pontot" kell csak meglelnünk.
Környezetünk, jó barátunk, házastár
sunk, lelki vezetőnk tán már rég lát
ja, sót többen figyelmeztettek is rá.
Lehet, hogy tán az alázatosság hiá
nya, a [ószándéloú krítfka semmibevé
tele a krítíkus pont lelkünk életében.
Vagy esetleg szűnní nem akaró be
szédességünk, mely képtelen mások
SEvát, de még Ili lélek <belső hang
ját is eltűrni. Olykor az önfegyelme
zés 'hiánya, a mértéktelenség, máskor
belsőnkről is árulkodö külső rendet
lenségünk, hanyagságunk. De beszél
hetünk az egoizmus törekvéseiről is,
mely ügyesen. önmagunkat is "meg
győzve", minden kisebb s nagyobb
előnyt biztositani kiván, hiszen ,,00-
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magunkat is szerétnünk kell". Vagy a
nagyfokú kritízáló, a másokban mín
den szálkát felfedező hajlamról, mely
legtöbbször szeretetlen megszólásba,
gúnyolódásba torkollfk.

A felsorolást hosszaslan folytathat
ná míndenkí. Itt erre most nincsen
szükség, Arra azonban igenis mínd
annyiunk számára feltétlenül szükség
van, hogy azt Ili 'bizonyos "arohime~
desi pontot" önmagunkban megtalál
juk, melynek számbavételével valóban
fel tudunk emelkedni Ili SZÜI1ke kö
zépszerűségből, Csakis' ezen a módon
leszünk képesek megmenekülni a lé
lek elrnerevedésétől, amorffá válásá
tól.

Kevesebb középszerűség voltaképp
azonos a több és jobb aszkézissel, a
lélek nagyobb éberségével. az evangé
liumi ifjúns'k jobbra, többre, az örök
életre vágyó lelkületével.

Szennay Andrd3

KARL RAHNER HATVAN ~VES. A könyveiről szólö Ismértetések ilyen
megjegyzéseket tartalmaznak: a legeredetibb teológusok egyike, nem riad visz
sza a Iegrnerészabb kérdések felvetésétől sem; az ember szinte megijed, de be
kell látnia, hogy a probléma felvetése jogosult; a régi igazságot új színben, uj
érdekkörben tudja előadni. A modern gondolkodás egyesül nála a biblikus,
patrisztikus és teológiai tudással. ~bre6ztő szerepet játszik a teológiai .íroda
lomban, amennyiben a szűkkörű problematíkából ígyekszjk kivezetni a kato
likus dogmatikát, hogy az valóban az eleven hit támasza legyen.

Életének főbb adatai a következők: 1904-ben született a németországi Freí
burgban. 1922 óta a jezsuita rend tagja. A szokásos filozófiai és teológiai ki
képzés mellett Heidegger oldalán elmélyül az egzisztencialista bölcseletben.
1937-ben magántanár Innsbruckban. tA náci uralom alatt nem taníthat, rnínt
lelkipásztor dolgozik Bécsben és egy bajor faluban. 1948-ban a dogmatika ta
nára Innsbruckban, a múlt év őszéri pedig meghívást kapott a münchení egye
tem katolíkus világnézetének tanszékére. hogy vegye át Romano Guardini
örökét. -

Tisztelői, barátai és tanítványai kétkötetes tanulmány-gyűjteménnyeltisz
telték meg 60-ik születésnapjára, A mű írói katolikus és protestáns teológusok,
filozófusok, liizikusok, biológusok, orvosok, pszichiáterek, antropológusok. A
széleskörű visszhang rnunkásságára egyáltalán nem véletlen. Ranner minden
emberi probléma kapcsolatát megtalálja a teológíával. Hiszen a teológia a hit
tudománya, az ember pedig egész alkatával. testi-lelki egységében benne áll
hitében, illetőleg természetfeletti rendeltetésében. A teológia műveléséhez illem
elegendő az egyházi hagyomány, illetőleg a múlt irodalmának ismerete. A mai
ember szellemíségéböl, a mai fi.lozófia gondolatköréből kell kiindulnunk, s úgy
keresni a feleletet a kinyilatkoztatásban. Ezen a téren Rahner kétségtelenül
sokat tanult az egzisztencialista filozófiától: nem megoldást, hanem módszert
és a kérdések felvetését. Nála már érződik a meggyöződés, hogy a filozófia
nem lehet minden me,gszorí~ nélkül "ancilla theolőgíae", a teológia szolgája.
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