
A KIS ÚT
,.... Egyik szobánkat le kellett adni társbérletre. Iparkodtunk

kellemes arcot vágni az ügyhöz. Utóvégre egész rendes embereknek
látszott a fiatal pár és egész nap munkában volta/c, csak este
voltak itthon. A feleségem megengedte, hogy főzzenek valamit va
csorára, még a gyúródeszkát és a szitát is kölcsönadta nekik.
Ma aztán már nem is kérnek engedélyt, csak használják a holmi·
kat. Közben még két gyermekük is született. A nagyobbik mos!
már jár-kel, hol a konyhában, hol a hallban van láb alatt. .A ki
sebbik pedig átordítja a 'fél éjszakát. Ha azonban a mi gyere
keink szaladgálnak egy kicsit, akkor átjön az asszony, hogy le
gyenek csendben, mert az ő ura éjjeli műszakos és most alIzik .
..42 ilyesmi persze nem tetszik a feleségemnek. Még a mi házas
tfáounkat is kikezdte ez az ügy, mert a feleségem állandóan az:
kövefeeli, hogy legyek férfi és dobiam ki őket. De csak nem kezd
hetek verekedni velük... És aztán úgy látom, hogy ahol társ
bérl6 ~an, ott mindenütt baj van ...

Igaza van. Valami baj min
denütt van. A főbaj pedig az,
hogy az -emberek az orvoslást
abban látják, hogy a helyzeten
próbálnak változtatni, ahelyett,
hogy önmagukat változtatnák
meg. Pedig ez az egyedül cél
ravezető megoldás.

1. Világos, hogy mindent meg
kell kísérelni olyan helyzet te
remtésére, amely lehetövé teszi
a békés egymásmelletti életet.
Ilyen a feltételek lehetőlegpon
tos megállapítása és megtartása.
Ha ki volt kötve a konyhahasz
nálat, akkor nem szabad esetről

esetre ujra bosszankodni, ha a
másik fél él is a jogával. De
ha nincs kikötve, akkor kezdet
től fogva ne engedtessék meg
több. mint az, amit később is,
zokszó nélkül is készek va
gyunk megengedni. A méltá
nyosság a kezdet-kezdetétől jár
jon együtt a következetességgel,
akkor sok keserű perc marad el.

-De bármily gondosan rende
zik is el egymáshoz való jog
villZOnyukat az em berek, mégis

•

csak emberek és a túlságosau
közeli mindennapi értntkesés
ben akarva-nemakarva horzsol
ják egymást. Nemcsak társbér
lők, hanem szülők és gyerme
kek, testvérek, házastársak kö
zött is vannak ízlés és nézetbeli
eltérések, amelyek vérmérsékle
ten, önfegyelem és tárgyilagos
ság híjján. vagy egyenesen bű

nös beállítottságon alapszanak,
Ezek azután pokollá tehetik az
egymáshoz kötöttek életét, ha
míndecvík fél abban látja II
megoldást, hogy a másik javul
jon meg.

Erre következik, mínt megol
dási javaslat, a "váljunk el,"
"dobjuk ki". Csakhogy számta
lan olyan helyzet van, amelyen
nem lehet váltostatnir az ember
nem hagyhatja el munkahe
lyét, mert kellemetlen a főnö

ke, vagy mert tűrhetetlen egyik
vagy másik kollegája, És 8.1
ember nem küldheti el l!'Yerme
keinek apját, vagy anyját, mert
közben mezváltozott az izlése.
És öreg _szüleit sem teheti &1-:



utcára az ember, ha aggkori
szenilitásuk terhére van a csa
ládnak. És a társbérlőket sem
lehet Ieoperálni, akármennyire
"férfi" is valaki.

2. Marad az egyetlen megol
dás: megpróbálni, hogy ne a
körülmények uralkodjanak raj
tam, hanem formálódjak, ala
kuljak úgy, hogy irányítani,
vagy legalább is harmonikusan
elviselni tudjam adott körül-
ménveirnet. .

a) Meg kell vizsgálnom alap
beállitottsáaomat. Iparkedtuk
kellemes arcot vágni." Nem
gondolja, milyen sokkal kelle
metlenebb és feszélyezettebb a
másik fél helvzete í Igen, kelle
metlen, ha idegen ember jár
kál az én lakásomban; de azért
mégis kellemesebb, ha akkora
lakásom van. hogy az másnak
is adhat fedelet, mint ha ne
kem kellene a más lakásában
keresnem otthont. Rossz az én
lelki és idegállapotom1 Az övé
ké sokkal rosszabb.

b) Audiatur et altera pars. A
másik felet is meg kell hallgat
ni. Iparkodtak "kellemes arcot
vágni}" Kérdés, mennyire sike
rült és mennyire sikerül most
is. Mindenkinek vannak fáradt,
bosszús percei és órái, az em
ber siet, másra gondol, rossz
kedvű, beteg. Milyen másképen
itéljük meg a magunk és a "má
siknak" ilyenkor használt hang
nemét. Próbáljunk a másiknak
a szemével látni, fülével hallani.

c) "A méltányosságnak is van
nak határai." Igaz. De a sze
retetnek nincs botára. "Arról
fogják mezismerní, hogy az én
tanítványaim vagytok, ha sze
retitek egymást." Nem jár ne
kik gyúródeszka, kancsó, szita;
bosszantó, hogy el sem rakják,
talán még. el sem mossák; de
"ha csak a jókhoz vagytok jók,
mivel vagytok különbek a po
gányoknáU" Mi keresztények

csak Istent szeretjük önmagdért,
felebarátunkat pedig Is.enért.
Tekintet nélkül arra, hogy meg
érdemli-e. Erényből. A ezeretet
pedig tűrő, kegyes, mindent el
visel, mindent megbocsát ...

d) "Közben még két gyerme
kük is született." Valami csen
des méltatlankodást vélek kiol
vashatni e sorokból. Szinte ma
gam is fejet csóváltann "ejnye,
ejnye, ez már igazán szerény
telen viselkedés." Úgy gondol
ja: talán jobb volna a vároe
szélen olyan barlangokat, vagy
istállókat létesíteni, amilyen
ben . a kis Jézus született. Ide
azután el lehetne küldeni a Jó,.
zsefeket és Máriákat, hogy gyer
mekük ne zavarja a felnöttek
társadalmát.

e) Milyen messze vagyunk <l
Krisztus szerínti életalakítástól!
Gyakorlati kereszténységet ké
rünk, a szeretei olajcseppjét fl

surlódó felületek kö.zé. Persze.
hogy rossz szokása a gyerektúr
sadalomnak, hogy éjjel sírnak,
nappal meg száguldoznak, .ép
pen mikor a jóravaló felnőttek
aludni szeretnének. Dehát azért
mégsem lehet kiirtani öket. Pe
dig aki ellenségesen nézi a~
apró gyermekbimbókat, bizony
részese azoknak a gyennekgyjJ~

kosságoknak, amiket á. l!'yerme
küket nem vállaló szülők (ssü
lő még az ilyen') a terhek től
és nyűgöktől való félelmükben
elkövetnek. A fáradt és kime
rült Úr Jézus azt mondta, hOg}
csak "engedjétek hozzáműket,"

Szeretném remélni, hogy iga
zat ad nekem. De tudom, hogy
velem együtt azt gondolja moste
.,Ig-en, énl De hát az' asszony!
Mit szól hozzá az asszony!" Bi
zony, övé a nehezebb rész. ő van
otthon, őt érik az apró tűssúrá

sok és a nagy tapintatlanságnk,
az ő idegzete a Iabtlisabb, köny:
nyebben jön ki a sodráből.wtb.

Azért most én mondom: ..L~4n

fl!}!!



férfi", aki nyugodtan, segítő
készséggel, terhet levevően áll
a felesége mellett. Aki nem sza
porítja, hanem. elnyugtatja, el
hárítju a bajokat, aki elviszi a
feleségét egyet sétálni, amikor
(HlprikáR a helyzet. aki "helJ,'et-
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te" nyugodtan, tárgyilagosan.
egy csésze fekete mellett meg
beszéli a másik asszony férjével
a dolgot és ha a férfiak meg
értik egymást, talán csak bírni
fognak a két asszonnyal ifi!

F.

CHAHLES DU BOS. Azt írták róla: korunk legnagyobb kri
tikusa. Az ilyen fölsőfokok alkalmazária azonban irodalomban,
tIlllvéözetben mindig kockázatos. grjük be unuyival.: nagy krí tíkue,
nem annytra a márlegelők • és bírálók, mint inkább a fölfedezök
.sorából.

Halála előtt egy évvel, 1938 tavaszán négy előadást tartott az
amr-zika! Hal,]: :Mary kollégium tanári karának arról - (8 ez az
előadásokat összefoglaló könyv címe is) -- "mi az irodalom". Az
elsőben idézi .J ohn Middleton Murry "Keats and Shakospoare't-jé
Itek ezt a pár mondatát.: "Megismerni eb"Y irodalmi művet annyi,
mint Ul(',.d:mlCl'ni a lelket, aki a művet alkotta. Az irodalmi mű
minden OrYéi!l ismerete, amely ezen innen megtorpan, lehet mély,
IUtJg'f'"YŐZŐ, sőt ihlető is, dc sosem az igazi ismeret".

Charles du Bos ennek a Iélekismeretnek volt a mcstere. Az ő
. elemzése mindig arra irányult, hogy a lelket érje el; mint ahogyan

az irodalomban is "két lélek találkozási helyét" látta. S mert lé
lekről, lelkekről volt szó, mindig a lehető legnagyobb erkölcsi fe·
Ielősségérzéssel járt el; semmi nem állt olyan távol tőle, mint 'll
krifíkai Impresszionizmus. 'l'anulmányaí gyüjtemény-sorozatúnak a
jellemző "Approximaíions'" cimet adta, s az esszét valóban úgy
fogta WI, mint "megközelítést", mint kísérletet arra, hogy azzal a
kulccsal, amit a mű ad kezébe, benvissou az író lelkébe. Egy-egy
ilyen "approximation" aztán nemcsak írója számára volt, ·hanem
miudeukor i .olvasójának is irgalmas, lebilincselő kaland. Charles
du Bos, aki azt írta magáról: "Egyáltalán .nem vádolhatnak azzal,
bovv szeretem a szellemi kényelmet", olvasóját is komoly erőfe

szítésrc keszteti; nem kész eredményeket tálal elé, hanem bevon
ja II "megktjzelítés" munkájába, abba a szívós szövegről szövegre,
meg-figyelesről meg-figyelésre haladásba, amelynek II végén fá
radságunk jutalmaként rábukkanunk "arra, ami minden e~et-;
lényben ugyetlen", 8 amit nem holmi meddő esztétikai élvezet ked
véért ragadunk meg, hanem azért, hogy szépségén, szépség-alkotá
sán át mi magunk ifi gazdagodjunk, többé, szebbé. nemesebbé le
gyün1\:.. Charles du Bos talán semmit nem hangsúlyoz annyiszor,
mint azt, hogy érdeklődése elsősorban erkölesi jellegű. Az iroda
lem az Ő számára a lelki élet, lelki tökéletesedés útja s a kr'itika,
az írék. művek mesrismerése, birtokunkba vétele voltaképpen
t,voiE' spirituelle", lelki út, niaeasrendű aszkézis - és még akkor

. ~, ha JI~ofán, lényegében "vallásos" és vallásos .iellegében "natura.
liter christiana", Nem Du BOB 'az egyetlen, akit "a profán mlsstí-
.6«1


