
A KIS ÚT

Mostanában mind jobban vágyom a magány, az egyedüllét után. Persze
más kérdés, hogy ez a vágy legtöbbször elérhetetlen, inkább csak emlegetem,
mint meg tudnám valósítani. Rokonaim és ismerőseim így is megbotránkoznak
rajtam, amagánykeresést emberellenességnek vélik és rámsütik a keresztény
telenség bélyegét. Hivatkoznak arra, hogy a főparancs magányban be sem tölt
hető, még az istenszeretet parancsa sem, hiszen Szent Jakab megmondotta,
hogy aki azt állítja, hogy szereti az Istent, akit nem lát, de nem szereti a fele
barátját, akit lát, az hazug. Én sem hagyom ilyenkor magam. Krisztus Urunk
is elvonult a pusztai magányba, a remeték között sok a szent, a legtökélete
sebb szerzetesrendeknek a világtól teljesen elzártakat tartjuk s így tovább.
Sok hasonló vita után még most is úgy látom, hogy az elvonultság és mag,á,
nosság, vagy ennek legalább a vágya nem összeegyeztethetetlen a krisztusi élet
tel és tökéletességre való törekvéssel. Igazam van-e, vagy vegyem kísértésnek
az ilyen indításokat?

Vitájuknak - mínt általában min
den vitának - alapvető hibája, hogy
önkéntelenül sarkitásra törekszik, jól
lehet kevés kérdést lehet merev vagy
vagy alapon megoldani. Az univerza
litást kereső katolikus lelkületnek in
kább megfelel a "nemcsak, .hanem is"
gondolkozásmód. Tehát nemcsak az
aktiv, felebaráti szeretetben égő életre
van szüksége az egyháznak, hanem el
mélyült, magános szemlélődésre és
imádságra is. Sőt ennek a kettőnek

együtt kell megvalósulnia a tökéletes
krísztusi életben. A Szentírás és a tör
ténelem - főleg a szentek története
- tanusága szerint a legaktívabb élet
egyszersmind a legvisszavonultabb élet
is. Krisztus Urunk több mint 30 évet
töltött teljes visszavonultságban s ez
után újabb negyven napos magánnyal
készült isteni küldetése teljesítésére.
Azt is olvashatjuk a Szentírásban,
hogy nyilvános működése idején is
voltak alkalmak, amikor "felment a
hegyre, maga egyedül". Szent Pál 
a legtevékenyebb apostol - megté
résétől kezdve éveket töltött magány
ban és alig többet aktiv munkában.
(K,b. 36-tól 45-ig, tehát kereken ki
lenc évig váratta az Úr, míg elindult
első nagy apostoli útjára. Ebből a ki
lenc évből két éva teljes magány,
ugyanannyi kb. a tarzusi visszavonu
lás. a többi a szerény keretek között
mozgó apostolkodás, huzamos imádsá
gos elvonulásokkal.) Szent Ferenc is
akkor adja át teljesen életét a szem
lélődő magánynak, amikor - látszat
szerint - leginkább szüksége lenne
rendjének aktiv vezetésére.

Az emberiség nagyjainak: szentek
nek, tudósoknak, művészexnek ,.ma
gúnyigényéről" akár könyvet is lehet
ne írni. Ez azonban csak a kérdés

egyik fele, a feltett kérdésre csak úgy
válaszolhatunk, ha a másik oldalt is
megvizsgálj uk.

A magánykeresésnek és az embe
rektől való visszahúzódás vágyának
van más oka is. A levélíró esetében
talán éppen erre a másikra céloztak,
akik kereszténytelennek nevezték, s
talán azért, mert ismerik magánosság
utáni vágyának valóságos rugóit, A
nevelőintézetekben mindég akad olyan
típusú növendék, akit a nevelők és
társaik is "passer solitariusnak", "ma
gános verébnek" neveznek a zsoltáros
szavaival. Ez a találó jelző sok mín
dent elmond. Az ilyen típusú, társai
tól visszahúzódó magánosban míndég
van valami beteges érzékenység, sér
tődöttségre való hajlam. Egészen más
a szent magány és más az emberkerü
lés. Az Úr Jézus szent magánya, Szerit
Pál visszavonulása, a szentek és reme
ték visszahúzódása mindég határozott
céllal történik. Magányule nem sértő

dött begubózás, hanem mindenekfelett
szolgálat: Isten- és emberszeretet a
cél. A jelenkor szigorú szerzetesei sem
azért hagyják el a világot, mert azt
maníkeusi aszkézis módján rossznak,
utálatosnak és megvetendőnek tart
ják; nem menekülnek a földi élet fe
lelőssége elől, hanem éppen azért.
mert az életet szeretik és nagyrabe
csülik, mert mínden embert testvé
rüknek tekintenek, választják az en
gesztelés és másokért való szüntelen
imádkozás keresztjét.

Az emberkerülő és emberekből ki
ábrándult, sérült lélek szinte állatian
ösztönös félrehúzódása bizony nem ke
resztény. Az ilyen magányban torzul
is a lélek. André Maurois így jellemzi
a "passer solítaríus" lelkületet: "Még
a szornorúságnál is nagyobb veszede-
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lem a .spleen', a magányosság mérge
zett unalma, amely érzés oly gyakran
sajátja azoknak a megégett lelkeknek,
akilk csak önmagukért élnek."

Nem árt, ha a hamis magány utáni
vágy jellemzésére egyszersmind
lelkiismeretvizsgálatként is - idézzük
Chateaubriandnak az emígránsok ré
szére írt .,szabályai t". Chateaubriand
a francia forradalom elől menekült
Angliába és egyszeribe körülfogta az
idegenség és meg nem értettség leve
g6je. Őt is, honfitársait is a legjobb
akaratú segítség is megalázta, végül
is mindenben csak megaláztatást lá
tott és valósággal bujkált az emberek
elől. Híres "pontjai" a következők:

..Először is a könnyek elrejtendők.

Mert ugyan kit is érdekelne a mi ba
jaink elsorolása ? Némelyek meghall
gatják, anélkül. hogy meghallanák,
másokat untatnak. mindenkí rosszin
dulatú . .. a másik pont az előzőből

folyik: teljesen el kell szígetelnünk
magunkat, s ha valaki szenved, kerül
je a társaságot, mert az a szereneset
lenek természetes ellensége ... a har
madik szabály: megközelíthetetlen
büszkeség. A bajbajutottak erénye a
gőg."

Szörnyű szavak. de teljes világos
sággal mutatják meg annak az em
bernek lelk.ületét. aki valóban keresz
ténytelen módon vágyik a magány
után. Chateaubriand lángelméje nytl
tan feltárja az okot: .,a bajbajutottak
erénye a gőg".

A szavak sokszor szinte csak arra
jók, hogy elleplazzék a valóságot. Az
átlagembert megkérdezve bizonyosan
úgy felelne, hogya büszkeség sokkal
inkább a bátrak erénye, mint az alá
zat. Az elsőben ugyanis fejét meg nem
hajtó "gerinces" viselkedést sejt. a
másikat pedig megalkuvó és bátorta
lan csúszásmászásnak minősíti. Való
jában a gőg és a .büszkeség - és a
visszavonulás - az emberfélelem ta
karója. Nem tudja elviselni, hogy hi
báit fejére olvassák. szeretne elbújni.
mert fél. Az igazán alázatos viszont
valóban tetszeni akar az Istennek. sze
retne mirideg tökéletesebben krisztusi
vá válni. s ezért a cél szempontjából
hasznosnak ismeri meg hibái feltárá
sát, s ha még nem is jutott el odáig,
mint 11 szentek. hogy örüljön ennek,
de legalább jó lélekkel igyekszik elvi
selni. Ilyen minirnális alázat nélkül
"Valóban nem lehet emberek között él
ni, s akármennyire bölcsnek js látszik
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a visszavonulás, mégis menthetetlenül
bekövetkezik az az állapot, amit Vol
taire így jellemez: a "bölcsek vissza
vonulnak a magánosságba, ahol unal
mukban megpenészednek",

Jó tehát Iclküsrncretvízsgálást tar
tanunk. S ha ennek az az eredménye,
hogya magány utáni vágynak mozga
tója a "torkig vagyok az emberekkel",
akkor tudhatjuk, hogy - legalább is
tudat alatt - olyan sértődöttséget hor
dozunk, amit éppen csak a magános
ság nem gyógyít. Feltűnő a melankó
Iikus vérmérsékletück vágya az egye
düllét után. Ösztönös törekvéseiknek
azonban nem szabad engedriiők, rné
lyenjáró, színező fantáziájuk, önköz
pontúságuk a magányban csak rom
lik és táptalaja lehet a már klinikai
esetnek számító üldözési mániának.
Mint ahogyalámpaláznak egyedüli
igazi gyógyszere a kezdetben ugyan
erőszakolt, de mind gyakoribb szerep
lés, úgy a melankólikus emberfélelem
nek sem ismerjük más gyógyszerét,
mint a gyakorlatias, tettrekész, embe
reket felkereső felebaráti szeretetet. A
"magányvágyó" csak így ismerheti
meg, hogy személyével tulajdonkép
pen sokkal kevesebbet foglalkoznak.
mint gondolná ; a vélt rosszindulatok
mögött nincs is más, mint talán csak
csekély modortalanság, kotnyelesség.
fecsegés, s mindezeket, aki moridja,
az veszi a legkevésbé komolyan.

Ha viszont magányvágyunknak
alapja a fáradtság, szétszórtság, a túl
aktív élet, akkor jogos a vagy, hogy
csendben és egyedüllétben rendezzük
lelkünket. Minden lelkigyakorlatnak,
de minden elmélyült munkának és
gondolkozásnak is alapvető Jeltétele
a csend, amiben a mai ember olyan
ritkán részesül. Persze so-kszor csa:",
az a baj, hogy saját életünket ügyet
lenül rendezzük be. Mert aki csend
és magány után vágyik, akár csak
napi egy órára is, annak csak él "ke
zét kell kinyujtarría" és márís birto
kolhatja a legtökéletesebb háborítat
lanságot. Ezer és ezer templom áll
nyitva országszerte a nap minden órá
jában és várja a "fáradtakat és ter
helteket", hogy megenyhüljenek az
Oltáriszentség jelenvalóságában ural
kodó megértő, beszédes csendben. Az
Úr Jézus az Oltáriszentségben nem
azt várja, hogy csak előírt szövegek
ismételgetéseivel imádjuk, hanem sok
kal inkább, hogy kínvissuk előtte szi
vünket és talán szótlan. de annál in-



kább megnyitott lélekkel szívjuk ma
gunkba békességét és azt a bizonyos
ságot, hogy minden emberi itéleten
túl csakis ő ismer bennünket igazán,
s mert ismer, megért, s mert megért,
lehajlik hozzánk emberszerető irgal
mas szíve.

Az ilyen visszavonulás feloldja a
sértődöttséget, kibékít önmagunkkal
és embertársainkkal, megadja a fel
oldást, mert "nem kell elrejteni a
könnyeket", rnert "nem kell elszige
telnünk magunkat", mert nem kell

NAPLÓ

"megközelíthetetlenül büszkéknek
lennünk ...

A nagyböjt a magunkbaszállásnak
és ezzel kapcsolatban bizonyos mér
tékben a visszavonulásnak szent ide
je. Ne az ernberektől való félelem és
sértődöttség, hanem Isten irgalmas
szeretetének keresése töltse be magá
nos óráinkat, akkor a negyven napos
szent idő után lélekben újjászületvE
énekeljük majd az Alleluját, az em
bert annyira szerető Jézus Krísztus
feltámadásának újjongó öröméneke

Eglis István

SZENT JOZSEF TISZTELETE. Nemrégiben a bíborosok, püspökök és rend
főnökök igen nagy száma kérte Szent József nevének fölvételét a szentrnise
szövegébe. E kérdésről is a küszöbön álló egyetemes zsinat dönt majd; minden
valószínűség szerint hozzájárul majd ahhoz, hogy Szent Józsefet is segítségü!
hívjuk minden szentrnisében.

Szent József tisztelete sokáig úgy háttérbe szorult az egyház imaéletében.
mint amilyen szerényen húzódik meg szent lénye és .nagyszerű földi élete .a
megtestesülés titkának hátterében. "Az Atyaisten árnyéka" ő a földön - így
nevezi őt a híres angol aszketikus Író: Faber. Prohászka. szerint: "a jó öreg
Szolga", Sajnos, sem az árnyékot nem szekták észrevenni, sem pedig a szelgát
különösebb tiszteletben részesíteni.

Tiszteletét egész teológiai mélységében megalapozta Szent Agoston. Ké
sőbb a nagy jezsuita hittudós, Suarez, majd a múlt században Scheeben hir
dette különös kegyelettel nagyságát. Hivatalos liturgikus tiszteletét IX. Pius
pápa rendelte el; az Anyaszentegyház védőszentjének is ő nyilvánította 1870
december 8-án. XI. Pius pápa különösen Krisztus békéjének szent ügyét he
lyezte oltalma alá, XII. Pius pápa pedig elrendelte május l-re Szent Józsefnek.
mínt munkásnak ünnepét. Azelőtt Szerit József tiszteletét különösen a szerze
tesnők kultiválták, akik gyakran némi egyoldalúsággal különösen anyagi ügye-
iket helyezték oltalma alá. .

Izidor Isolani domonkos hittudós azt írja 1514~ben Szent József nyilvános
tiszteletének elterjedéséről. hogy nyomában "erit exsultatio ingens futura in
militanti Ecclesia" (rendkívüli ujjongás lesz majd a küzdő egyházban). Az
"exsultatio ingens" felé nyilván hatalmas lépés lesz nevének mindennapos hí
vása a szentmisében. Ennek nyomában papok és hívek egyéni lelki-testi szük
ségükben s az egyház nagy ügyeiben könnyebben fordulnak majd hozzá ol ta
lomért. Szerdán és március minden napján alkalmasint annyian imádkozzák
majd Iitániáját, ahányan szombaton, május és október napjain a lorettói Iítá
niát szekták imádkozni.

Ha mindennap említjük őt, akkor jobban előttünk áll a szentcsalád fejé
nek nagyszerű méltósága: a családfői hatalom, amelyhez foghatót senki sem
kapott a földön. Kitűnik majd jobban egészen egyedülálló erkölcsi kiválósága.
az állandó készség Isten akaratának teljesítésére. A szentírás szerint - ren
desen éjjel - szinte pattogva hangzanak Szent Józsefhez az isteni rendelkezé
sek szavai: "Kelj föl", "Fuss Egyiptomba", "Menj Izrael földjére" (Mt. 2,13; 20).

Egyéni kegyelmi életünk és még inkább az Anyaszentegyház természettő

lotti élete nem annyira nagyszerű emberi meglátások. buzgó törekvések, láng
lelkű pápák, püspökök és szentek természetes munkája, mint inkább az isten.
Gondviselés irányitása, az egyházat, Isten gyermekeinek életét vezető Szent
léleknek a rnűve. Ezért viseli magán a természetfölötti élet minden igazi meg
nyilvánulása az örök katolikum és egyúttal a .korszerűség jellemvonásait. Bi-




