
sétől, mint ahogy azt sem szabad en
gedniök, hogyamarxista dialektiká
tól való félelem egy ugyancsak szer
vilis ellenzékiségbe sodorja őket. Igaz,
hogy vallásos hitükből nem engedhet
nek s ezen a téren nem mehetnek be
le kompromísszumokba, ugyanez
azonban - hangsúlyozza Le Blond 
nem szükségszerűenáll fenn a cselek
vés területén. "Nemcsak lehetnek, de
vannak is a marxista oldalon tárgyi
lag jó akciók, amelyek megadják a le
hetőséget a keresztény embernek, ha
nem is a ,kollaborációra' értve
utóbbit akként, hogy magába foglal
ja a nézetek teljes közösséget -, de a
cselekvésekben a ,parallelizmusra' ."
Le Blond nem hagy kétséget abban a
tekintetben, hogy meggyőződése sze
rint ezt a "párhuzamosságot" követeli
meg elsősorban a nemzetközi béke
biztosításának ügye.

R. de Montvalon "Hruscsov és a ke
resztények" című cikkében, amelyet a
Témoignage Chrétien közölt, ha kife
jezetten nem is bírálja a papság tá
volmaradását a fogadásokról és a
,.csend egyházáért" elrendelt temp
lomi ájtatosságokat, nem habozik meg
állapítani: "Amit jogos tiltakozásnak
tekinthetünk, még nem szükségszerű

en értelmes vagy egyértelmű. Mert
hány tüntető palástolja vallási ürü
gyekkel egy rövidlátó politikára való

A KIS ÚT
•

hajlandóságát!" S hozzáfűzi: "Hagy
juk tehát, hogy a nyilvános gyűlések

temessék el a nyilvános gyűléseket,

magunk elégedjünk meg az imával."
Mert rni a valóság, amelyet minde

nütt tudomásul kell venni? - kérdi
Montvalon. Az - feleli rá -, hogy
manapság minden háború igazságta
lan lenne, legalább is kihatásaiban. A
rnoralisták hosszú időn át okai alap
ján itélték meg a háborút, ma azon
ban a következményei alapján kell
itéletet mondani róla. "Nincs más vá
lasztás. mint ez: vagy háború, amely
azzal a kockázattal jár, hogy minden
veszendőbe megy, vagy békés koeg
zisztencía." S ami a békés koegzisz
teneia választását illeti, ebben a te
kintetben Montvalon nem is lát prob
Iémát a keresztények számára. "Az
igazság ugyanis az - jelenti ki -,
hogy a népek már választottak egy
hnlálos háború és a koegzisztencia
között."

*
Nekünk persze, szocialista rendszer

ben élő katolikusoknak, nem okozhat
leülönösebb fejtörést a békés koegzisz
teneia. Sem külső, sem belső vonátko
zásaiban, Sőt mínt dolgozó tagjai a
nemzeti közcsségnek cselekvően részt
veszünk a szocializmus építésében, és
evzel együtt éljük, valljuk és hirdet
jük hitünket.

részéről ezt már szintén tudják, köz
vetlenül mindjárt a lényegre térhe
tünk.

Bizonyos, hogy a lelki élet mesterei
szerint is Istent és embertársainkat
érzelmi szeretettel is szeretni nagy
boldogság és öröm. Ha ezt csak úgy
.. D. szegről le tudnánk akasztani" éle
tünk minden percében, már nem is

Egyre kevésbé bírom az embereket, ez a nagy gondom a lelki életben.
Tudom, hogy a szeretet parancsa a főparancsolat és azt semmiképpen sem le
het megkerülni, de nem tudok az érzelmeimnek parancsolni. Hitünk tanitásá
nai eléggé tisztában vagyok ebben a kérdésben is, tudom, hogya krisztusi em
rer szererere lényege szerint akarati tény, s akkor is jó, ha nem kiséri érzelem.
Mindezt ttuicm, de a magam részéről mégsem vagyok nyugodt, nem tudom el
'tinni, hogy amikor valósággal irtózom az emberektől és utálom őket, akkor
hogyan maradhatok meg mégis a szeretetben? Sajnos az irtózat valóságos és
néha közvetlen környezetem is szenvedi. Rosszat szándékosan senkinek sem
akarok, igyekszem kötelességemet megtenni, de a legfontosabb - a szetetet 
akárhogy is vesszük, nincs meg bennem. Semmi jelét nem tapasztalom annak,
hogy "növekednék a szeretetben" ...

Szabályszerűen először a szerétet
ről "mint olyanról" kellene beszél
nünk, a szokásos hármas megkülön
böztetést, a tetsző, vágyó és jóakaró
szeretetet kellene talán boneolgatni,
de mível a levélből kiderül, hogy az
írója ezt ismeri és valószínű, hogy a
lelki életben előrehaladottak, akiknek
hasonló problémáik vannak, a maguk
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hiányozna más a boldogságunkhoz. A
szeretetünk nemcsak áldozatos akarat
lenne, hanem boldog kiáramlás önma
gából, ami előtt semmi áldozat sem
lenne sok, sőt szomiasan keresné az
áldozatokat. Nem is szeretet volna ez,
hanem szerelem - kevés nyelv di
csekedhetik azzal, hogy ezt a két fo
galmat úgy meg tudja különböztetni,
mint a magyar - és belső lelkesedés,
mely "szeretné átölelni a világot". Va
lójában életünknek kevés perce az
olyan, amikor így "tele vagyunk" sze
rétettel és még a rút is szépül, Úgy
kell tehát felfognunk a léleknek ezt a
kiáradó és tárgyához vonzódó szere
tetét, mint külön kegyelmet, aminek
jelen zarándokságunk alatt mindég
meghatározott célja van. Ez indít el
nagyon sok lelket a jó úton, érdemes
sé teszi az áldozatok vállalását, később
vigasztal és újult erővel tölt el. Néha
egészen a Tábor-hegyig visz fel és
megízleltetí velünk az örök szeretet
ízét. }~letünk legtöbb napján a szere
tet bizony nem ilyen, hanem alig
több, mint kötelességét teljesítő és
sokszor semmilyen belső örömmel
nem járó jót-akarás,

Az aggodalmas lélek persze felteszi
a maga kérdéseit, nagyjából ilyeneket:

_. Lehet-e a szeretetet kényszeríte
ni ? Nem farizeizmus ez, hiszen külső

tettekben nyilvánul, de belső ellenér
zésokkel párosul? Nem félrevezető és
nem hazug-e ez?

- Elérhetem-e ezzel a kényszerű 
mmdogv, hogy magam kényszerítem
magamra .- szeretettel ugyanazt a ha
tást, mint az .,igazival" ? Az emberek
megérzik az ilyesfajta szeretetben a
hamis hangot. Kényszerudvariasságok
nál hányszor tapasztaljuk a mosoly
hidor: és torz voltát? Nem őszintébb

és jobb. ha nyiltak vagyunk?
- Tapasztalás szerínt csak egy da

!'ebig bírjEk az ilyen tettetést, azután
az idegeinkre megy.

Választ keresünk ezekre a tépelődé

sekre, Sok igazság van abban, hogy
lehet farizeusi, kínos. hazug és ide
gekrorncnő a .Jcényszcrszerctet". de
csak abban az esetben, ha lényegében
önző. Aki saját céljai érdekében mást
rnutat, mint amit érez, az valóban
ilyen. Mi azonban nem az önző, ha
nem az örzetlen szeretetről beszélünk.
A jót-akaró szeretet nem a saját ér
dékét. hanem a másét, felebarát jáét
tekinti és éppen abban is rejlik ál
dozat, hogy a másik érdekében le tud

mondani belső érzései gátlástalan ki
éléséről.

A hamisítatlan emberszeretet alap
ja éppen ezért elsősorban nem az em
berek szeretetreméltósága, hanem az
Isten iránt való szeretet.

A főparancs szerint Istent önmagá
ért kell szeretnem, embertársaimat
pedig az Istenért. Csak az Istenben
gyökerező szeretet láthatja az embert
olyannak, amilyen: halhatatlan lel
kű, örök hivatású, örök értékeket hor
dozó emberrnéltóságnak. Ehhez képest
a külső hibák, akármennyire szembe
tűnőek is, nem ronthatják le a szere
tetet. Az istenszeretet világítja meg az
emberszeretet alapját: minden ember
szükségképpen szeretetreméltó, mert a
Második Isteni Személy méltónak tar
totta, hogy közérik jőjjön és érettünk
meghaljon.

A válasz a továbbiakban abban rej
lik, hogy a jót akaró szeretet valóban
akarja is szeretni embertársait, nem
pedig csak szeretné akarni. Ez utób
biban csak többé-kevésbé laza vá
gyak vannak, az akarat pedig célra
törő, akkor is áldozatvállaló. ha sem
mi személyes előnyt nem remélhet. A
.Jcényszerszeretetben" nemcsak nyilt
önzést kell keresnünk, hanem öntu
datlant is. Idegeinkre megy az ilyen
kényszer, mert eleve saját hasznunkat
is keress Lik. legalább is a hálát. amit
majd arathatunk. Aldozatosnak lát
szó életek omlanak össze ezért és ál
dozatos lelkű emberek válnak meg
magyarúzhata tlanul egyszerre önzővé,

k icsi nyessó, sokszor gonosszá. Nem
tapasztnlj.ik azt a hálát, amire jog
galsz:ímí:0ttak. ezért levonják a ta
nulságot: többé nem hagyják magu
kat kihasználni és kif'osztuní. Bizo
nyos. hogya hálútlanság mindenkinek
fáj. panaszkodott emiatt még az Úr
Jézus is. Dc aki a szeretetben eleve
nem kereste önmagát, annál lelki ösz
szeornlást nom ol.oz. Szerotetc igaz
volt és így célját elérte, mert maga a
szerétet volt a cél. emberen keresztül
Istent szerette.

Most már csak az a kérdés, hogy az
ilyen áldozetokat vállaló és embereket
elsősorban Isten kedvéért szerető aka
rat birtokában mit tegyünk utálata
inkkal, írtózásunkkal. haragunkkal és
ezer más ellenérzésünkkel. amik na
ponta háborítanak ? A szeretet ellen
vannak-e ezek?

Nem szükségképpen. de elsodorhat
nak. ha utánuk engedünk!

A szeretni akarás egyik összetevője,



hogy naponta felveszi ezeknek az ér
zelmeknek keresztjét és ha néha el
bukik is, feláll és tovább megy,

Azt persze nem kívánja tőlünk az
Isten, hogy szeretetünk vak és naiv
legyen és csak jót és kedvességet lás
son ott is, ahol annak nyoma sincs.
Szent Pál is bizony keményen meg
mondja a korintusiaknak az "in hoc
non laudo"-ját, mikor látja, hogy a
legszentebb áldozat körül is vissza
élések burjánoznak. C. S. Lewis a
Szenvedés problémája c. könyvében
mindennél világosabban rámutat a
szeretet kérdésének erre az oldalára.
Kiemeli, hogy mikor mi Isten atyai
szeretetéről beszélünk, sokan az atyai
fogalom helyett inkább nagypapára
gondolnak, akinek a szeretete egy kis
sé már érzelgős és nagy jóakaratában
nem míndig tesz is jót. Azt írja to
vábbiakban, hogy az a szeretet, amely
nem tud büntetni, az tulajdonképpen
megvetés is, mert nem akarja min
denáron különbnek azt, akit szeret.
Ha valódi szeretet van bennünk, te
hát akit szeretünk, abban elsősorban

az örök értéket szeretjük, akkor nem
kell félnünk az ellenérzésektől. hara
goktól : jelei lehetnek ezek az igazi
szeretetnek. Akit megvetünk. arra
ritkán haragszunk, inkább kinevetjük
hibáit. Gyakran irtózásunk, utálatunk
vagy más ellenérzésünk nem a sze
mélynek szól, hanem csak hibájának
vagy kellemetlen tulajdonságának. A
személyt ettől el kell választanunk,
hiszen a bűnbánat szentségében az Úr
Jézus is elválaszt bennünket bűnünk

től, az elsőt szereti, a másikat utál
ja. így viselkedik a természetes szere
tet vonalán ösztönösen a szülői sze
retet is.

Az ellenérzések tehát addig nem
vannak el a szeretettől, vagyis a jót
akarástól. amíg fegyelmezetten vi
gyázunk. hogy ezekből megvetés ne
származzék. Ameddig a legnyomorul
tabban is a halhatatlan lelket keres
sük és megvan a jótett készsége, ad
dig nem vétünk a szeretet ellen.

Huxley szerint "minden ember a ki
ábrándulás elidegeníthetetlen jogával"
születik. A kérdésben annak megfon
tolása is eligaztthat, hogy a kiábrán-

-

dulás valamennyiünk sajátja és tu
lajdonképpen nem más ez, mint egyé
niségünk fejlődésének egyik kísérője.

Szeretetünk növekedhet, sőt csak ak
kor növekszik igazán, ha a gyermeki
szeretetből felnőtthöz méltó szeretet
fejlődik. "Mikor emberkorba jutot
tam, felhagytam azzal, ami gyermek
hez illett" - mondja Szent Pál és nem
véletlenül éppen a Szeretet Himnuszá
nak végén. A gyermeki és ifjúkori
szeretetben mindég van valami irre
alitás akár személyi, akár tárgyasult
legyen is: rajongó és bálványozó. A
bálványok pedig összedülnek, a ta
pasztalás megtanít arra, hogy minden
ember - ember. A legnagyobb eré
nyek és legvonzóbb jótulajdonságok
hátterében jól-rosszul leplezett súlyos
hibák is vannak. De azért kár lenne bel
ső tapasztalásunkat kivetítve azt hin..
nünk, hogy az emberek lettek rosz
szabbak és ezért csalódtunk bennük.
Önmagunk gyermekes elképzeléseiben
csalódtunk, jobban látunk, felnőtté

lettünk. Ilyenkor kísért a szentírási
keserűség és szeretnénk a zsoltárossal
felkiáltani: "Minden ember hazug,
mondottam túlzásomban ..." Akármi
korra is érkezünk el idáig, mindég vá
laszút: elindulhatunk a szeretetlen
"mogorva öregség" felé, vagy kezünk
be vehetjük a Szentírást és megtanul
hatjuk, hogy:

"A szeretet türelmes, nyájas: a sze
retet nem irigykedik, nem cselekszik
helytelenül. nem fuvalkodik fel, nem
nagyravágyó, nem keresi a magáét,
nem gerjed haragra, nem gondol rosz
szat, nem örül az igazságtalanságnak,
hanem örvend az igazsággal: mindent
eltűr, mindent elhisz, mindent remél,
mindent elvisel."

S így a levélíró végső problémájára
megnyugtató választ találunk: minden
ellenérzések ellenére is növekedhet a
szeretetben, mert minél jobban látja
az élet és az emberek visszásságait,
annál nagyobb áldozatokra és jót-aka
rásra van szüksége. Az áldozat és a
szeretet pedig egy fogalom. A többit
bízzuk a kegyelemre: ha szüksége lesz
rá. az áldozatok nyomán belső békes
ség és az érzelmekben gazdag szere
tet is k ivirágozhat. Eglis István
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