
A KIS ÚT

Nem akarom meggyőződésemet senkire sem ráerőszakolni, de mint
hogy a vallásosság a gyakorlati életben is megnyilvánul, nem mondha
tom jónak a rosszat, sem rossznak a jót. Ez csaZádomat gyakran fel
borzolja. De a legérdekesebb az, hogy azon a eimen: "hisz te olyan szent
vagy", minden nehéz és kellemetlen dolgot reám sóznak, minden áldo
zatot tőlem kívánnak meg, mindig nekem kell kimondanom az első bé
külékeny szót, minden kritizáZást készségesen kell fogadnom, minden
közös szórakozásból ki kell maradnom, ha vaklkinek ki kell maradnia,
viszont saját terveimet azonnal fel kell adnom, ha másnak más terve
van. Es mindig azzal a kellemetlen hangsúllyal, hogy "azt hittem, olyan
vallásos vagy". Viszont ők az udvariasságnak, méltányosságnak legcse
kélyebb megnyílvánítása alól is fel vannak mentve, ezzel: "Hát én nem
vagyok olyan szent, mint te."

Ez, sajnos, egyik igen gyakori
megjelenési formája az emberi kis
korúságnak, A fejleblen lelkű, kis
korú ember állandóan azt nézi, mit
lehetne kapni. És mivel ösztönösen
tudja, hogy az olyantól, amilyen Ő,

nem !kap semmit, ráveti magát az
olyanokra, akiik mások, mínt ő.

Végtelen önzésében nem is veszi
észre, mennyíre igyekszik kihasz
nálni másokat, hanern őszintén fel
van Iháborodv,a, ha valaki nem állI
rendelkezésére alkalmi ötleteinek
végrehajtásában.

Azonkívül meg sokan vannak,
akik így gondolkodnak: "Én nem
vagyok vallásos, tehát nekem nincs
semmi kötelességem veled szemben.
Te azonban vallásos vagy, tehát tö
kéletes szentneik kell lenned, és pe
dig azonnal, elsősorban velem
szemben."

Ez ellen nem lehet tenni semmit;
ezt el kell viselni.

De hogyan?
Mindenekelőttéletelvvé kell ten

ni, hogy minden krltíkét, amely
bennünket ér, komoly és becsületes
lelkiismeretvizsgálat tárgyává te
szünk. Persze, hogy nem mondhat
ja jónak a rosszat; de kérdés, kö
telessége volt-e egyáltalán szólni
valamit? Mindig gondolnunk kell
rá, hogy nemcsak hivatlan próká
torok vannak, hanem vannak hi
vatlan erkölcsbírák is. Valamit ki
fogásolni, megoírální és elítélni

csak akkor szabad, ha' az a dolog
valóban reánk tartozik, vagy ha
nagyobb kárt 'akadályozunk meg
vele. És nem is illetékes az ember
míndent megítélni, mert nem is
meri a teljes tényállást.

Önmagamhoz intézendő első kér
désem tehát ez: nem ítélek-e meg
másokat szóval, vagy hallgatással,
vagyarcjátékkal, amikor az a do
log nem is tartozik reám, és ami
kor abban oa dologban nem is va
gyok teljesen tájékozott! (Mert ez
a bíráskodásí hajlamra - valljuk
meg - kissé nagyon is hajlamos
egy-egy etikai beáíllítottságú em
ber, és ez bizony nagyban hozzá
járul ahhoz, hogy az emberek vi
szont őt nézzék éles szemüveggel !)

A második kérdés, amit őnrna

gsmhoz kell intéznem: Volt és
van-e bátorságom cselekedeteimet
aszerint bírálni, teljesíteni, vagy
megtagadni. hogy Isten kívánia-e
tőlem ezt a cselekedetet, vagy csak
valakinek az önzése, erélyes fellé
pése: és Illem az én gyávaságom,
kélTIYelemszeretetem, "j6kodási"
kedvern visz-e annak teljesítésére.
Hogyha nem az örök szempontok
szerint döntök, akkor rövidesen rá
jönnek az emberek, hogy éppen
csak 'az alkalmas percet kell kivár
niok, vagy az alkalmas módokat
kell rnegválasztaniok, és akkor fog
hatnak a szekerüle elé, amíkor ne
kik úgy tetszik. De ha megszekom.
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hogy mínden esetleges következ
ménytől függetlenül csak azt te
gyem, amit Isten előtt helyesnek
látok, akkor ők is hozzászoknak,
hogy csak méltányos ügyekkel és
kérésekkel forduljanak hozzám.

De rníkor Isten-szeríntí egy ügy ?
Ha inditója a Főparancsolat: 

Szeresd Istent, szeresd a felebará
tot; - és ha egyesíti magában a
sarkalatos erényeket, vagyis ha tel
jesítése az igazságosságnak, okos
ságnak, mértékletességnek és a lel
ki erőnek megfelel.

NAPLÓ

Próbálja meg következetesen ke
resztülvinni, hogy nem engedi ma
gát megfélemlíteni sem más erő

szakos fellépésétől. sem utólag vár
ható szernrehányásaítőlés feltehető

megszólásai tól, hanern csak akkor
teljesít egy kérést, ha valóban a
szeretet kívánja. Akkor aztán te
gye meg készségesen, teljesen, fönn
tartás nélkül. Egyébként azonban
szelíden, de határozottan mondjon
nem-et, függetlenül attól, hogy mi
a pillanatnyi következménye. -f.-

VIRÁG PÜSPÖK ÉS AZ IRODALOM. 1928 májusában bérmált első

ízben Virág Ferenc pécsi püspök Mecsekjánosiban. Azidőben nagybátyám,
Takács István volt ott a plébános, jómagam néhány novellámmal és két
kisebb regényemmel reményteljes ifjú író. Nagybátyám míndent elköve
tett, hogy írói terveimben rnegakadályozzon: szerkesztőségekbeés kiadó
vállalatokihoz írta kétségbeesett leveleit, hogy küldjék vissza kézirataimat,
s így egyszerűbb, de nyugodt és biztonságos mederbe következzék éle
tem. S bár 'az akkori időkben szokásos bérmálási vendéglátás készülö
déseiben ugyancsak kivettem részemet, mint szorgos rokon és "papkis
asszony", untalan hallottam megjegyzéseit, hogy rnindenen ott legyen az
eszem, és ne kacsintsuk holmi "kancsalul festett egekibe" hiú és nevetsé
ges írói dicsőség után. " Ám a nagy ebéd végeztével, amikor is néhány
percre mentesültem a vendégek szolgálásától, hirtelen előttem feketedett
reverendás alakja s előttem csillogott ezüstös feje. Szivarját eltartva ma
gától, szígorúan végignézett rajtam.

- Tedd le a kötényt, moss kezet, szedd rendbe magad, hívat a püspök.
Beszélni akar veled, érted; ő beszél és te hallgatsz ! Mert ez nem káplán,
nem ujságtró l Ne hozz szégyent a fejemre: ne hozd elő írói nyavalygá
saídat: okos ember, komoly ember, nincs ideje az ily-en egyűgyűségekre.

Letettem a kötényt, megmostiam a kezem, lesimítottam a hajlam s
gyorsan végignéztem a síma fekete ruhámon.

- Reggel már látott - hadartam kícsít hetykén. - Mári meg II

Rézinem mertek söpörni az ebédlőben, meg nem is hagytam, port vertek
volna. Ahogy fölálltam a szőnyegről, kezemben a kisseprű meg a lapát,
egyszercsak nyílt a vendégszoba ajtaja és belépett De nem volt piros-
ban, minrt az este, csak feketében, piros gombokkal .

- Térdet hajtottál. ahogy mondtarn ? - vágta el nagybátyám a
szóáradatot.

- A kisseprűvel, meg a lapáttal? Csak köszöntern. hogy dicsértessók.
O bólintott és kiment a kertbe ...

Akkor már a vendégszoba ajtajánál voltunk. Nagybátyám halkab
ban, de még szigorúbban mondta:

- O beszél és te hallgatsz, értetted ?
Már benn is voltam a vendégszobankban. Már készültem. hogy mi

ként nagybátyám hetek óta a lelkűnkbe véste, ha a püspököt látjuk,
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