
az embernek 420 milliárdra van
szüksége. Vajsavból a kutya
már 9000 molekulára felfigyel, az
ernber csak 7 milliárdra. Ha tehát
tudjuk, hogy például az emberi láb
minden lépésnél - mint Neuhaus
kiszámította - kereken 250 mtllí
árd molekula vajsavat hagy maga

A KIS ÚT

után, akkor könnyen megértjük,
hogy egy jó rendőrkutya vagy vizs
la 10, sőt 20 óra multán is fel tud
ja venni s követni tudja a nyomot,
még akkor is, ha a légköri viszo
nyok - a levegő nedvességtartal
ma és hőmérséklete - és a talaj
viszonyok kedvezőtlenül alakultak.

Nem tettem szegénységi fogadalmat, de mivel nekem mindig az olyan
szentek imponáltak legjobban, akik a szegénységet választották legkedve
sebb erényüknek, a magam részéről is igyekeztem a lehető legegyszerűb

ben, mondhatnám szegényesen élni, hogy minél többet adhassak az arra
szorulóknak. Ezt nem hencegésből mondom - hiszen nem is ismernek
engem - csak mert ezzel van kapcsolatban az én nagy problémám: nem
tudok megélni komoly, szép, igazi "nagy" zene nélkül. Koncertekre, ope
ráTa sok pénzt költök és én, aki annyi mindenről lemondok a szegények
kedvéért, erről, - a zenéről - nem birok lemondani. Kérdezem: van-e
ezek után jogom szegényebb testvéreim szemébé nézni és magamat mégis
r e n d e s e m b e r n e k tartani?

Nem, ön nem "rendes ember", az
biztos. Ön a rendkívüli emberek
csoportjába tartozik. De úgy lát
szik, ebben a mínőségében még
nem egészen kész és mielőtt vég
leg "elkészü1ne", még tisztázni akar
egy-egy problémát.

A "rendes ember" kifejezésnek
kétféle jelentése van ma. Jelenti az
általánosat, megszokottat, az átla
got, a futószalagon gyártott tipust.
Amiből tizenkettő megy egy tucat
ra. Jelent aztán a "rendes ember"
kifejezés valami értékjelzést. elis
merést, főleg a komolyság, meg
bízhatóság, felelősségtudat, nemes
magatartás irányában.

Amikor "nem rendes embernek"
neveztük Önt, az első jelentésre
gondoltunk. Az ott jelzett "rendes
ember", amilyen százával futkos az
utcán, egyáltalán nem veszi olyan
döntő komolysággal az alamizsnál
kodás kötelességét, ahogyan azt az
Úr Jézus megkívánta, az opostolok
hirdették és az Egyház mindenkor
tanította. Az emberek nagy töme
gének "rendesen" az él a lelkében,
hogy ha a feleslegéből ad időnkint

néhány fillért a szegényeknek, ak
kor már eleget tett a szeretet pa
rancsának. Sajnos, olyanok va
gyunk: ha pénzt adunk, fenékig ki
kutatj uk tárcánkat, hogy elég kicsi
váltópénzt találjunk, ha ruhát
adunk, gondosan megvízsgáljuk,
nem tudnánk-e mégis még átalakí
tani, vagy valamire felhasználni.
Csak azt adjuk oda, amit már iga
zán nem használhatunk: mi ma
gunk. Ez a "rendes" viselkedési
mód.

Amikor tehát kezünkbe kerül
egy-egy olyan levél, mint az Oné,
természetes, hogy első gondola
tunk: hála Istennek, ez más, mint
a többi, ez nem "rendes" ember és
szorongva kérdezzük magunktól,
lesz-e elég ereje végighallgatni er
re a belső szózatra, amely inti és
ösztökéli, hogy akarjon. és tudjon
több áldozatot hozni embertestvé
reiért, amint a tucatemberek és
hogy ne rnondja soha: most már
elég, többet nem akarok tenni, vagy
adni, többről "nem birok" lemon
dani.

Van azonban egy olyan szempont
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is, amelyet nem szabad figyelmen
kívül hagyni önnevelésünkben, lel
künk gondozásában és ez az, hogy
a léleknek is, csakúgy mint a test
nek, szüksége van táplálékra. leve
gőre, pihenésre, üdülésre. Ha a test
től tartósan elvonjuk például a vi
taminokat, fehérjéket, zsírokat,
vagy cukrokat, súlyos zavarok kö
vetkeznek be. A léleknek is' meg
vannak a maga egyensúlyi, karban
maradási feltételei. Ha bizonyos
hatásokat, élményeket tartósan
megvonunk tőle, akkor hiányok ke
letkeznek, kompenzácíók, sőt túl
kompenzácíók merülnek fel. Talán
nem vevődnek míndjárt észre, 
talán soká nem, de azért megvan
nak és érvényesítik magukat a lé
lekben. Van, akinél bizonyos ke
ménység, meg-nem értés, szigor fej
lődik ki, van, akinél valami erény
gőg-féle bújik meg. (Hogy a szen
teknél nem tűnik szembe ilyesmi,
az Isten különös kegyelme, amelyet
a nekik szánt hivatáshoz kapcsolt.)
Hogy kinél mi az az élmény, ami
lelkét legjobban egyensúlyban tart
ja, az különböző, Orinél - úgy lát
szik - a zene az. Úgy érezzük, hogy
szegényebbé. szárazabbá lenne a
lelke nélküle, tehát kár volna el
vonni magától. Ez azonban nem je
lenti, hogy ne lehetne igen szép és
hasznos önmegtagadásokat gyako
rolni ezen a téren is. Lehetne pél
dául programba vennie, ha a böj
ti időkben teljesen lemondana a ze
nei élvezetről és helyette - mintha
csak hangversenyjegyet venne
hetenkint egy jó helynek az árát
alamizsnálkodáara fordítaná. Szép
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volna az is, ha ahányszor csak el
megy zenét hallgatni, az Úr Jézust
meghívná vendégként: amilyen
drága jegyet vett önmagának,
ugyanolyan összeget alamizsnára
fordítana! Ez persze megdrágítja
a koncertjárást, de talán üdvös fék
is volna ilyenformán.

Van aztán egy zenei sznobizmus
is: bizonyos divatos művészeket,

karmestereket "okvetlenül" meg.
kell hallgatni, ha mégannyiba ke
rül is a jegy - de ezt már igazán
,,nem hagyhatjuk el" ... Ez szép,
alkalom lehetne egyszer egy na
gyobb összeget juttatni az alarnízs
nára szorulóknak és egy nagyobb
önmegtagadást végezni anélkülp

hogy valami szakadást idézzünk elő

a lelkünkben. Vagy: bármilyen szép
találmány is, mégis be kell valla..
nunk, hogy a gépi zene (rádió, gra
mofon) nem adja azt a teljes ha
tást, mint az "élő" zene. Viszont
igazán olcsón, sokszor igen szép
magyarázattal sok szépet hal1hat
itt mindenki, akinek igénye a ko
moly zene. A kétféle rendezés kö
zötti árdifferencia ismét a szegé
nyek javát szelgálhatja.

Lehet, hogy a levél írója - plá
ne, ha igen fiatal - kissé megal
kuvónak fogja találni ezeket a ta
nácsokat: adjak is a szegénynek,
de azért áldozzak a zenének is r
Jobb szeretne egy vagy-vágyot hal
lani, amelyre aztán persze ő is
vagy-vagy választ adna: vagy kö
veti, vagy sem ... Mégis kitartunk
amellett, amit tanácsoltunk. Ha
pár évig hűségesen gyakorolni fog
ja, igazat fog adni nekünk.


