
Sik: Sándor

"AKI EMBERTÁRSÁT SZERETP'

A felebaráti szeretetet Szent Jakab Ikirályi törvénynek nevezi. Szent
Pál pedig azt: mondja, hogy "az egész törvény egy szóban teljesül : Sze
resd felebarátodat, mírrt tenmagadat" (Jak. 2, 8; Gal. 5, 14). Az Lsten iránti
szerétet elemrese megmutatja,' milyen szorosan összefiÍgg a felebaráti sze
retet az Isten iránti szerétettel. '.Dudjukaz úr Jézus szavábóí, hogy amit
egynek a leglkisebbek közül teszünk, azt neiki tesszük. Tehát a felebaráti
szerétet egyben istenszeretet is. Ha szerétjük egyrmást - Szent János
mondja -, "az Ö szeretete tökéletes bennünk" (1 Jn. 4, 12). :És ,tudjulkaz
ellenkező inrtelmet is Szent Páltól: "Aki felebarátját megveti, Istent veti
meg" (Tessz. 5, 8). Szent Agoston elméletileg is kifejti, hogy nincs két
szeretet, ugyanazzal a szeretettel szerétjük Istent és felebarátainkat, Sőt

hozzátesz egy nagyon érdekes gondolatot, hogy .ti, a. megvalósítás rendjé
ben a felebaráti szaretet az előbbrevaló. Nem mintha Inem Lsten volna
az első és a felebarát nem csak azután jönne. De az Istent - mondja 
nem látjuk, a felebaráti ezeretet nyitja meg szemünket Isten láltására. A
felebaráti szeretet érdemessé tesz bennünket arra, hogy ,az Isten megrnu
tassa magát nekünk, és így csakugyan igaza van Szent Jánosnak, hogy
ha. szerétjük egymást, az Istenszeretete tökéletes bennünk. Ez az isten
szeretethez vezető út.

A felebaráti szerétetben is meg kell különböztetnünk a Ikétféle szere
tetet, a kétféle erényt: az erkölcsi erényt, a természetes szerétetet - és az
istenles erényt, a természetfölötti szerétetet. Mint az Isten iránti szere
tetben és az önmagunk iránti szeretetben, tartalmtlag ez a k;étféle erény
nagyobbrészt itt is azonos. A természetes szerétet tárgya, területe a ter
mészetfölöttinek is tárgya, területe, de más a megvílágítés, más az indí
tás és bizonyos plusz, bizonyos hozzátétel jár vele.

Minden szerétetnek a természetes szeretet az alapja, A természetfő
lőttinek ojtóágát ebbe ojtja bele az Isten. Ez a természetes alapja nem
csak minden szeretetnek, de az emberrélevésnek is. A modern lélekitarui
és filozófiai elmélkedéseik megmutatják ezt (Scheler, Künkel, stb.): Min-
den közösségí etikának voltaképp ez az alapja, -

A természetes szerétetnek 18 megvan az ösztönös ailiapja. Bele VIan
ojtva .az emlberi természetbe, sőt bizonyos mértélklben az állatoknál is
megvan; ha nem is egyformán és nem is míndíg, de legalább a kicsi
nyeikkel szemben addíg, amíg kicsínyek. Mindenesetre megvan ez az öm
tönös szeretet az emberben is: a szülőkben a gyermek, a férjben a feleség.
iránt és viszont. Később az emberi kapcsolatok mind ebből fakadnak:
szerelern és barátság, házasság és Ibajtársi érzés, közösségi érzés; még a
legelvetemültebbek ~özt is van valamicímooraság és ibetyárbecsület.Ezit
az ösztönös szeretetet van hivatva aztán az ember felsőbb énje, az ér
telmes ember megtísztítaní, megnemesíteni, fölemeJ.ni, mértéket és ren
det vinni belé, így lesz a természetes .szeretet is erénnyé, erlkwcsi erény
nyé.: Olyan nagyon megbecsüli azt a keresztény morál, hogy például
Aquinói Szent Tamás többek közt azt mondja, hogy az üdrvözültelklben,
az örök boldogságbanIs megvan a természetes tiszta szeretetnek mínden
foka.

Ennek a természetes emberi szeretetnek fő megnyilatkozási formái
csupa szép, jó, nagy élmény, de míndegyík rászorul a felsőbb, 'természet-
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fölötti motívumok rendező, biztosító erejére. A szímpátía (ez a legprimi
tívebb), - ,a részvét, - az általános emberszeretet (humanizmus), - a
barátság; és az ötödik, a legbonyolultabb, a szerelern.

Szimpátia. Mivel minden szerétetnek alapja valami korrespondeneía,
valami megfelelés a szeretet alanya és tárgya közt, aszerint, hogy van-e
köztem és egy másik ember közt ilyen megfelelés, van bennem iránta
vagy benne irántam szimpátia. Minden további emberi kapcsolatnak a
rokonszenv az első alapj 3.. Ez azonban ösztönösen van adva; nem lehet
parancsolni, hogy legyen vagy ne legyen. Mindenesetre megvan az a ve
szélye, hogy elfogulttá teszi az embert a mellett, vagy az ellen, aki iránt
rokon- vagy ellenszenvet érez - ha csak felsőbb értelmi és erkölcsi mo
tívumok nem ellenőrzik és őrzik.

A részvét a szenvedésen kelt ösztönös érzelem: együttérezni a szen
vedővel. Ez már magasabb jelenség. Szirnpátía az állatban is van; rész
vét nincs benne: nem látjuk, hogy az állatnak fájna a másik állat szenve
dése. Az embernek, rninél nemesebb és minél érettebb, annál inlkább fáj
a másik ember szenvedése, Az ember együttérez embertársával.: Kis gyer
mekekben sokáig látjuk azt a szinte visszataszító kegyetlenséget, amely
például az állatkínzásban nyilatkozik meg. Nincs még kifejlődve benne az
elképzelés, a szellemi látás, hogy meg tudná érteni: ammnak is fáj. Mi
nél gazdagabb, minél fejlettebb az ember, annál inkább megvan benne a
részvét. Nagy dolgok forrása, nagyszerű adottság, de ennek is megvan
nak a maga veszélyei. Egyik veszélye az, hogy olykor elpuhító, szentí
mentális hatása van. Nevelők, vezetők, szülők akanatgyenge együttérzés
ből elkényeztetik szeretetü!k tárgyát. Elengedik például a büntetést a
gyermeknek, holott erkölcsi érdeke azt kívánna, hogy ne kedvezzenek
neki. Aikiben nagyon erős a részvét, de nincs elég tartalma szellemének,
annál meggyengítheti a határozott értelmi vagy erkölcsi állásfoglalást,
Van még egy harmadik veszélye is. Az ilyen ember sokszor beéri a so
pánkodással, amelyet a résztvét ad az ajakra; de nem rnozdítja az ujját
sem, hogy segítsen. Régi anekdota: agazdag ember azt mondja: "Kerges
sétek el ezt a koldust, mert nem birom nézni."

Még magasabbrendű emberi kapcsolat a humanizmus. Csak olyanok
nál található, akiknek értelme fejlett annyira, hogy jelent valamit szá
mukra ez a szó: emberség. Az embert mint embert, minden embert, az
emberisiéget képesek szeretni, Magasrendű gondolat; minél magasabbren
dű egy ember, annál erősebben a lelkében hordja, Mint irányzat Angliá
ban keletkezett a puritanizmus elleni reakcíö alapjául (Smith Adám) és
onnan jött Európába; a felvilágosodás korában lett általános. Mai művelt

embernelk talán Schiller költeménye, vagy a IX. Szimfónia jut eszébe. A
szocializmus is minden elé .helyezi az embert és korunk legnagyobb mű

vészel, írói a humanista gondolatot képviselik. Nagy dolog, nagy érték,
veszélyekkel is járhat. Egyik veszélyét Kölcsey úgy fejezi !ki, hogy ami
túlságosan szélesre terjed ki, végül "önkiosinységébeI} enyészik el". Köny
nyen csak szó, elv, gondolat marad, ami végül is nem kötelez semmire.

Barátság. A természetes szeretet formál közt ez a legmagasabbrendű.

Legnagyobb lehet a tartalma, melege, viszont szélességben sokkal cseké
lyebb az előzöknél. mert a barátság csak kevesek közt lehetséges, hisz föl
tételezi a kölesönösségetvMár az ókorban észrevették, milyen mély er-

. kőlcsí tudatot kíván. Aristoteles a Níkomachosi Étikában kifejti, hogy
barátság csak derék emberek közt lehetséges: "Rossz embereik nem tud
nak sokáig egyetértésben maradni, sem barátságot megőrizni, mert túlsá
gosan akarják a' hasznot és túlságosan kevéssé a fáradságot és az egy-
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másért való munkálkodást. Ezért a rosszak közöttí barátság: közösség a
gonoszban. Amilyen könnyelműek, egyik a másiktól veszi át a rosszatés
így mind a IKetten egyformán gonoszakká válnak. Ellenben a jók közöttí
barátság: közösség a jóban. Míndennap újabb erkölcsi tartalmat nyer az
érintkezésből és a haladást egyformán előmozdítjaa kőzös erény-gyakor
lás és az egymás hibáinak kölcsönös megrnondása."

Különben ennek a gondolatnak magasrendűkifejezését találjuk Jézus
Sirák fia könyvének a barátságról szóló nagyszerű himnuszában (Sir. 6,
&-17). A történelem, irodalomtörténet és tapasztalát szarnos gyönyörű

példáját mutatja a barátságnak. Egyik legszebb példája Arany és Petőfi

kapcsolata. Arany János levelei Petőfihez a legmeghatóbb olvasmányok
közé tartoznak ! Gyönyörű élmény látni, hogyan próbálja ez ,a nagy és
bölcs lélek a nagyszerű, de szertelen egyéniségnek, akit szíve mélyéből

szeret és tisztel, akinövéseit lefaragni, hogyan békiti például Tompáv,al . . .
Persze, a barátságnak is vannak veszélyei, gyengéi. Mlndenekelőtt az,
hogy az ember - a legtöbb ember - nem túlságosan szeretetreméltó. Az
önzésnek, a hűtlenségnek, szenvedélynek, hálátlanságnak ezer lehetősége

van meg. barátomban is, bennem is. Hányszor Iátjuk, hogyan feneklik
meg egy barátság ilyen apró gyengeségeken !

A legbonyolultabb forma, bizonyos tekintetben a legtakéletesebbaz
emberi természetes szeretet formái közül a szerelem. Eza leglkomplexebb,
mert több összetevőte van, és nem lehet egyszerű formulával elintézni.
Lényegileg egyéni, minthogy személyíség és szernélyíség közt lép fel; egész
embernek egész emberhez való vonzalma. Itt különös erővel érvényesül az
a belső drámaiság, amelyet Szent Pál ir le a rómaiakhoz szpló levélben,
a kettős törvényről szóló sorokban, Ittis megvan az a bizonyos "testi
ember": a szerétet testi, ösztönös része; és megvan a lelki ember, a szel
lemi rész. Ra az egyik hiányzik, nem szerelemről van szó: ha a szellemi
motívum hiányzik, akkor testiségről, ha a testi-ösztönös motívum hiány
zik, akkor barátságról. A kettő együtt teszi a szerelmet, Hogy milyen
arányban vegyül a kettő, ez határozza mega szerelem különböző formáit.
Ennek az érzésnek éppen ebben a kettősségben rejlik áldása. Isten akarata
szerint ez van hivatva elsősorban, hogy az ember emberré teljesedését és
az emberi boldogságet szolgálja, Az ösztönnek és a vele kapcsolatos ér
zésnek ritmusa van. Hullámhegy és hullámvölgy, és ezek a kilengések' hol
nagyobbak, hol kisebbek. V:ölgy következík a hegy után: ha nincs erő,

amely fönntartja az érzést a magaslaton, akkor természetszerűen zuhan
le és természetszerűen jár illúziók Ierombolásával: ez a természete.
Stendhal érdekesen fejtegeti a "kristallizáció"elméletét: akit az ember
szeret, arra mindenf.éle értéket ráruház, és minden illúzió magában hord
ja a szétíhullás veszedelmét. Ezért ez az a terület, ahol legjobban rászo
rul a természetes szeretet a természetfölötti segítségre, Ezért alkotott
Krisztus Urunk szentséget számára,

A keresztény, a természetfölötti ezeretet az eddigiekkel szemben új,
elsősorban tárgyában. A hitből megismert ember: ez a tárgya; az, amit
az Isten lát és szeret bennünk. Indítéka, motívuma az istens,zeretet, segí
tője la k,egyelem, amelyet természetes törekvéseinkbe beleojt az úristen.
Minden ezen a természetes elébe-építésen múlik. A kegyelemtől függ
minden, de ezt biztosan megkapjuk. tehát rajtunk áll a többi.

A természetfölötti emberszeretetnek,a keresztény szerétetnek első

jellernzője - mint minden szerétetnek -, hogy nem egyes cselekvésekből

áll, hanem érzület, ismételt cselekedetek nyomán támadt habitus: erény.
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Eiz az érzület mindenekelőtt jó. A keresztény felebaráti szeretet: elő

legezett jóakarat mindenkinelk. Amíg nem tudom valamiről, hogy rossz,
addig jónak tartom. Ez az erő programja. Azt mondja Szent Pál: "Ne
künk, mínt erőselknek, kötelességünk, hogy el'V'iseljükaz erőtleneknek

gyöngeségeit és ne keressük a magunk kedvét. Míndegyitek törekedjék
felebarétjának kedvét, javát és épülését keresni" (Róm. 15, 1-2). Óriási
pedagógiai értéke van annak, ha szemmelláthatóan [ót Látnak bennünk és
jót tételeznek fel rólunk. Ez maga már a legerősebb indítékok egyike,
hogy csakugyan azokka legyünk és úgy is viselkedjünk. Viszont melyik
édesanya és melyik pedagógus nem tapasztalta, hogy aki a gyermekről

fölteszi a 'rosszat, gyanúsítja, könnyen ezt a hatást éri el: "Akkor azért is
['Q&Sz leszek,"

Második [elíemzője, amiJt Aquinói Szerit Tamás ",affabilitasnak" mond:
a szeretetreméltóság. Valami, ami a tapintattal, az udvariassággal rokon.
A külső viselkedésben az úr Jézus itt a minta; az evangélium minden
Lapja példával szolgál. Szent Pál mondja: ;,Bes2'Jédetek legyen mindig ked
ves, sóval ízesített, s tudjátok, míképpen kell !kinek-kinek megfelelnetek" '
(Kol. 4, 6). "Sóval ízesített", azaz szellemességgel. humorral. Azután: "Le
gyetek egymás iránt gyengédek, la tisztelet dolgában egymást megelő

zők ... résztvevők a szentek bajaiban, gyakoroljátok ,a vendégszeretetet ...
Örvendjetek az örvendezőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymás között ugyan
azon érzéssel legyetek: nem nagyravágyók, hanem együttérzők az roa
csonyrendűekkel" (Róm. 12, 10, 13, 15).

Harmadik jellemzője a türelem. Petőfi rníntha Ienézné ezt: "Türelem,
Ibirlkálk erénye te." :&s albban,amiről ő szól, nagyon Igaza van; ezt a sza
badsághare Petőfije mondja; utáíja azt, aki tűri .a zsarnokságot. Az egyéni
türelem v;aJiami egészen más; nem ic; a cselekvés síkján mozog, hanem az
érzelem síkján. Ez az erősnek agyengével szemben való ereje. Amit a
kínai Lao Ce mond: "Aki mást legyőz, az erős, aki magát ·legyőzi, az hős."

A türelemben ez a hősiesség mutatkozik meg. Szent Pál így int: "Kérlek
titeket, éljetek méltó módon ahhoz a hivatáshoz, amelyet nyertetek, tel
jes alézatosságban, szelídségben és türelemben. Szívleljétek el egymást
szeretettel, igyekezzetek megtartaní az egyetértést a béke kötelékével ...
Minden keserűség és harag, dühösködés, szóváltás és szitkozódás minden
gonoszsággal együtt legyen távol tőletek. Legyetek inkább egymás iránt
jóságosak, kőnyörületesek, bocsássatok meg egymásnak, amint az Isten is
megbocsátott nektek Krisztusban" (Ef. 4, 1-3, 31-32).

Egy tOiVáblOO jellemzője a keresztény felebaráti szerétet érzületének
az egymás írárrti felelősség érzése. Tudjuk, hogy Szent Pál Krisztus mísz
tikus testéthasználja mint hasonlatot egymáshoz való viszonyunk jellem
zésére; egy test tagjai vagyunk. A Menenius Agrippa-féle híres latin me
sének js vísszhangja ez: ami az egyik tagnak fáj, kell, hogy a másiknak
is fájjon; ami az egyiknek dicsősége, az oa másik tagnak is öröme. A Ike
resz1Jényérrzülethez hozzátartozik ez a felelősség. Ellenkezője ez a káírri
le1kiilletnelk: "Vlajon őrzője vagyok-e öcsémnek 1" Igen, őrzője vagyok. Ha
testvérem elbukott, felelősségetkell éreznem érte. Minden cselekedet, mín
den sző olyan, mint a kavics, amelyet a 'tóba dobnak: hullámgyűrűk tá- .
madnak körülötte, egyre nagyobbak, egyre szélesebbek. Azt mondta elIT-

. szer egy fdlozófus: egy levél nem eshet le a fáról, hogy az egész világ
míndenségre hatása ne legyen. Mi keresztények ikeN, hogy tudjuk: amit
gondolunk, amit mondunk, ki tudja hány emberre van hatással. hány
ember haladásának vagy bűnének vagyunk vele részesei. Ezért kell egy
másért JmádkoznJi és felelősséget érezni.

198



. Végül még hozzátartozik az áldozatkészség is, mert míndez nem kép
zelhető másképp, mínt áldozatokkal. Nem 'kell itt feltétlenül az élet fel
áldozására gondolni, vagy nagy anvagt áldozatokra, hanem energiának,
időnek, rágondolásnak. egy darab léleknek a másikért, való készséges fel
áldozására. "A szerétet nem gondol a magáéval" (1 Kor. 13, 5).

A keresztény szerétet azonban nemcsak érzület, hanem cselekvés is.
"FiaCSkáim, ne szeressetek szóval vagy nyelvvel, hanem cselekedettel és
i;ltazsággal" - mondia Szent János (1 Jn. 3, 18). Szomorú az a magatar
tás. amelyet - a rnodern lélektan szereti így nevezni - az ,Jntrovertált"
(befelé fordult) jellem állít be a világba: sajnálja a szenvedőt, talán fáj
is neki annak baja, de egy vígasztaló szó el nem hagyja a száját. Az
eQ'YÜttérzá fáidalomnak értéket az ad, hogy cselekedet, írgalmasságt cse
lekedetkövetkeziJk belőle.

A kereszténv felebaráti szerétet a szolaélat szellemét vette át az Úr
Jézustót. aki eliött, "nem hogy neki szolq.álianalk:~ hanem, hogy ő szolgál
jon". Azt akarja, hogy mi is szolzáltunk. Itt óriási lehetőséce van a kis

. cselekedeteknek. A nag-y mestert halleassuk. Szalézi Szent Ferencet: "A .
szeretet adja mf'/! az alaoot, súlyt. értf.ket és erőt Isten előtt cselekede
teinknek; és mivel az erények természetüknél fog-va különbözók, a kisebb
cselekedet. melvet Isten iránti nagy ezeretetből haltottunk vécre, sokkal
érdemszerűbbazon kiváló cselekedetnél. mely kisebb szeretetből fakadt ...
Majdnem semmibe szokás venni pl. embertársaink szeszélvének eltűré

sét, tökéletlenségeiknek barátságos elnézését; meg' nem ü1!közni barátság
talan tekíntetén: a csendes mecnvugvást, ha mások velünlk szemben előny

ben részesülnek; alantasnak érzett munka elvégzését: ezv barátságos fe
leletadást sértő támadásoknál: ha kérésünket nem tpliesíti valaki, annak
nvuzalommal való fol!ar'lAsát: a bennünket kiszolgál6kkal való emberba
ráti és jóságos bánásmódot." Tele van ilyenekkel a Filótea, de mínden
igazi keresztény ember élete is.

A keresztény felebaráti szeretet harmadik [ellemzője az egyetemes
séa. Az ókor ezt nem ismerte. Az ókor míndiz szűk körre korlátozta a sze
retetet. Kizárta belőle a barbárt, a más népbelit. az ellenségetva rabszol
gát, - a filozófusok is. Az ószövetség Mózes könyvében már testvérnek
mondia HZ embert. ooSzámonkérem az embertől az ember életét, mert test
vér" (l Móz. 9. 5). De a gvakorIathan náluk is :sajá.t népük tagjaira kor
látozódik a felebaráti szeretet. Az apostoli formula: "Nincs sem zsidó, sem
görög, sem szolga, sem szabad; mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jé
zusban" (Kol. 3, 4). Ahol kereszténység van, ott a szerétetnek egyetemes
nek kell lennie: nincs belőle kizárva senki.

Van még egy negyedik, nagyon fontos jellemzője a keresztény fele
baráti szeretetnek: a foahat6ság, a konkrétság, Hadd idézem itt Tolsztoj
hatalmas gondolatát: "Ma a legnagyobb bűn az emberek elvont szeretete,
a személytelen szeretet azok iránt, akik valahol a távolban vannak ...
Olyan könnyű azokat az embereket szeretni,akiiket nem ismerünk, akik
kel sohasem találkozunk ! Hisz akkor nincs szükséaünk áldozathozatalra
s emellett oly elégedettek vagyunk önmagunkkal! Igy csaljuk meg a lel
kiismeretet. Nem, azt a felebarátodat szeresd, akivel együtt élsz s aki ter
hedre van." Itt és most kell elkezdeni, akivel együtt vagyunk, az,t kell
szeretni,azután azokat, akik távolabbiak! A keresztény szeretet nem e1-"
méleti dolog, nem puszta erkölcsi elv, hanem cselekvés, élet, - itt és most,

A Ikeresztény felebaráti szeretet gyakorlati m6djainak száma végte
len. Kiválogatok belőlük néhány legjelentősebbet. Ilyen míndenekelőtt az
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irgalmasság: segítes a rászorulókon, a bajban levökön. Ezzel kell kez
denem, mert a szeritírás elsősorhan ebben látja a felebaráti szeretet meg
nytlatkozását, Az ószövetség ezzel van teli, a próféták azt harsogják. hogy
sem !bőj,t, sem áldozat nem ér semmit irgalmasság nélkül. Erre ad példát
az Úr Jézus: "könyörül oa seregen" - a betegeken, szenvedőkőn (Mt. 9,
36-14, 14). Tőlünk is ezt az írgaímasságot akarja, nem áldozatot (Mt.
12, 7). Utolsó-itéleti beszédében kizárólag az irgalmasság cselekedetei sze
rint itél. A szerétetnek ebben kell megmutatkoznia. Aki nem irgalmas,
hazudik, vagy önmagát ámítja, ha azt hiszi, hogy van szeretete.

Az irgalmasságcselekedeteinek két csoportj áról, testi és lelki cseleke
detekről szokás beszélni. A hagyomány szerét bizonyos számokat, így a
hetes számot. Hat az irgalmasság testi cselekedeteiből az Úr Jézus beszé
déből való (az éhezőknek ételt, a szomjazóknak italt adni, oa mezíteleneket
ruházni, a hontalant befogadni, betegeket látogatni, foglyokat kiváltani),
a hetediket Tóbiás könyvéből vesszük (temetni a temetetleneket). Első te
kintetre világos, hogy egy régi társadaJ.mirend szükségleteit, az első ke
resztény közeégek szükségleteít fejezik ki ezek a dolgok, amíkor nem vol
tak szállodák, temetkezési egyletek, nem volt sok minden, ami ma leveszi
rólunk a szószeríntd ,teljesítés terhét, mert hiszen a kőzösség végzi el leg-o
nagyobb részét. De nem is a betűszerinti teljesítés itt a lényeg, hanem
az, hogy a lelkület legyen kész a segítésre, mert ez a keresztény szeretet.
Minden társadalmi rendnek és minden berendezkedésnek más-más igé
nyei vannalk. A lényeget a szeritatyák fejezik kii, mikor például Aranyszá
jú Szent János így szól: "Ne az ég felé terjeszd a kezedet, hanem a sze-

.gények felé." Vagy Szent Agoston: "A gazdagok feleslege a: szegények
szükséglete. Idegen jószágot bitorol, aikinek fölöslege van." Kemény. szo
ikatlan szó; nem betű szerint értendőr-az a szellem a jellegzetes, amit ki
fejez. Néhány sort egy versből, amely ezt a lelkületet próbálja megérez
tetnd: egy verses keresztúti ájtatosság első stációjálból. A lélek az igaz
ságtalán itélet hallatára úgy érzi, hogy őt itélték el; keresi ennek az
itéletenek okát, és megtalálja többek közt az irgalmasság hiányában. Nem
szabatos erkölcstani kifejezésekkel szól, a költészet nyelvén akar rádöb
benteni arra, amit Krisztus Urunk mondott, - és arra, amivel legtöbb
ször megelégszünk:

A szomszédomnak nem voU kenyere,
S nekem jóval a tányéromtele.
Rám nézett, és a szívem megesett,
Nem ,adtam mégsem, csak egy keveset.
Ha bőven ís, csak a selejteséből;

Ha javából is, csak a föZöséből-

Ha meg egyszer a magamét feleztem,
Már úgy hittem, hogy érdemet szereztem.
S az igazságos mennyeí Király
Kezeiből a jutalom ,kijár.
S bár tudtam: tettem csak annyira méltó,
Mint a gyermeké, aki cukorért jó,
A mézes szájíz mégis megmaradt
És meg-megveregettem vállamat.
Holott a szomszéd ... s mind az éhesek ...
Uram, vállalom az ítéletet.

Hányszor veregetjük vállunkat: most ják voltunk! Vajon az utolsó
ítéleten Itélkező Krisztus meg volna-e elégedve velünk? -'- Az idézett
vers a szimbolumok felnagyított nyelvét használja. Mint ahogy szimbó-

200



Ium például a Szent Márton kettévágott köpenye; nem azt mondja: vágd
ketté köpenyedet, hanem ihogy legyen szíved-lelked olyan, amilyenből az
ilyenek fakadnak és cselekedjél rilyen hatékonyanva szeretet nevében.

Az irgalmasság lelki cselekedetei közt is hetet szokás megkülönböz
tetni (tanács, vigasz, feddés, tanítás, tűrés, bocsánat és ima). Ezek már
nem annyira időhöz kötött dolgok'; örök emberi viszonyokat és örök em
beri igényeket fejeznek ki. De persze ez csak néhány példája annak a
végtelen sokféle lehetőségnek, amely a lelki szeretetnek cselekedeteit jel
lemezheti. Szalézi Szent Ferenc azt mondja: "A jámborság bizonyos lelki
fürgeség és élénkség ana, hogy szeretetünket minél többféleképpen tud
juk gyakorolni." Ez a leleményesség, ez a szava oa keresztény szeretetnek,
Egy sereg apró formáját az imént kaptuk Szalézi Szerit Ferenc tolJ.álból.
Tegyünk hozzá még néhányat, míndennapí rendelkezésünkre: Nem pa
naszkodni, havalamí bajunk van - van elég baj másnak ts. Ellenben;
meghallgatni más panaszát - meglátni a jót emberekben, dolgakban -,
nagy csapásokban szenvedőkkel együtt kínlódni, de tudni, hogy mínden
szenvedésben Vian valamí jó, és megtanítani erre másokat is. Meglátni a
rosszbanisa jót, meg is mondaní. Szerétünk panaszkodni, de ha [óra for
dul a dolog, azt már nem mondjuk el. Egyáltalában: derűt vinni az em
berek közé. Eltűrni azt, ami a legnehezebb: bizonyos emberek szeszélyeit,
ígazságtalanságát, idegességét (otthonunkban is l), megsajnálni őket, Ike
resztüllátni rajtuk. A szerétet kenetét vinni oda, ahol tudjuk, hogy szük
ség van rá.

Ennek a felebaráti szeretetnek a lellkét szeretné megéreztetni ez a
vers:

Forgatag utcák nyüzsgése között,
Az emberarcok rengeteg erdejében
Valami a szemembe villant:
Egy szem, g1Jűlölködó,

A1attomos, dtdergető,

Akár a meztelen gyilok,
Rám néz egy arc,
Rút arc, kaján, sötét, gonosz.
Mtnt nytrkos ujjak illetése:
Borzongat és taszit.
Szegény arc!
Kegyetlen fátyol! Mi lehet mögötted?
Ez a szegény szem mennyi mtat láthatott,
Mig ennyi rútság ivaJwdta át!
E fül, e száj, ez orr
O mennyi rontó mérget szihatott,
Hogy ennyi á.rtót tud fecselni szét!
Hány durva kéznek hány ökőlcsapása.

Szaggatta szét e boldogtalan arcon
Az Isten arca mását,
Mig ennyi vadság, ennyi gyűlőlet

És ennyi sárga undor ülte meg!

Rettentő lajstrom ez az arc:
Annyi embernek annyi bűneit

Kiáltja ég felé!

Testvér, megállj! Hadd fogjam át
Melengető testvérkezemmel
Verejtékes, magányos ujjaid.
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t:n szólni aloarok veled:
Akarom hallani kesera titkodat!
A szó kegyetlen zuzmarája
Kimondva: boldogan megolvad ajkadon.
Zord rejtvény, tán a kulcsod én vagyok.
Vert életed kietlen sok n e m -ére
Tán ajkamon TÜgyellik az igen.
Jőjj, fáradt bujdosó:
Tán írva van, hogy bennem lelj hazd.t !
Testvér, a kezedet!

Másik fő gyakorló területe a keresztény szeretetnek: szeretni az el
lenünk vétőket. Az ókor ezt sem ismerte. Az ókorban a vérbosszú volt az
uralkod6, a "talio" szelleme. Az ószövetségben is meqvoltaz elv: "Szemet
szemért, fogat fogért" (V. Móz. 19, 19). A mózesi törvényben ez Illem az
egyes embernek szól, 'hanem a bíróságnak, a közösségnek, az gyalkorolja
L~ jogát: vesd ki magad közül a bűnt. A Példabeszédek könyve egészen
másképp beszél: nem gvűlölködní ! "Ha ellenséged éhezik, adj neki enni,
ha szornjazik, adj neki italt; mert ha ezt teszed, eleven parazsat gyűjtesz

a fejére" (28, 22). Jézus Sirák fia könyvében pedig egész vész szól erről,

úgyszólván ,a Miatyánlk szavaival (28, 1~9). Különben az ószövetség a
megbocsátásnak és a nagylelkűségnek nagy példáit adja: József test
véreivel, Dávid Saullal szemben. Azonban egész rendszeresen, egész mé
lyen és egész következetesen ezt a nagy gondolatot a Hegyi Beszéd mond
ja ki: Jegyünk tökéletesek, mint a mi mennyeí Atyánk, aki fölhozza nap
ját jókra és gonoszokra. Az 'Úr Jézus határozottan követeli, hogy a rosz
szat jóval kell viszonozni (Mt. 5. 43-48). Az apostolok levelei is tele ván
nak ennek változataival (Róm. 12, 14-21; 1 Pét. 3, 9).

Hogy értendő mindez? Nyilvánvaló, hogy nem a képek betüszerinti
értelmében. Keleti beszéd ez, amely szeréti a .ktsarkítást. A farlzeusok
ellenkező gyakorlatával szemben kiélezett beszéd. Nem a kép betűjét,

hanem a mondanivaló szellemét kell megérteni. Ez a szellem nem tanács,
ez parancs, norma, szabálv, amelyet míndenestül követni kell, nem sza
bad engedni belőle semmit. Mit kiván ez a szellem az ellene vétőkkel.

gonoszokkal, ellenségekkel, üldözőkkel. megvetökkel szemben, akik ösz
tönöm szerínt nem felebarátaim, de hitem szerint azok.. Nem kívánja,
hogy mint vétkezőt, mint gonoszat szeresserm ez természetellenes kiván
ság. A gonosznak bűnét ,j:tonoszn1ak kell látnom. de f.i gonosz emberben is
látni kell az Isten arca mását és azért szeretni kell. Krísztus, nem kivánja,
hogy ne védekezzem, hogy föl ne háborodjam az igazságtalan támadáson;
nem kívánja, hogy ne vádoljak, ne keressek elégtételt, esetleg kártérí
tést. Pázmány egyenesen ezt irja: "Gvűlölhetjük az ember gonoszságát;
kívánhatj uk, hogy Isten a gonosz embert megzabolázza ; hogy az ártat
landkat tőle oltalmazza, hogy egyebek példájára és maga jobbulására
bűnhődjék a gonosztevő; de magát az embert, bár ártalmas felebarátunk
legyen is, nem szabad gyűlölni, hanem mint azon Isten fiát, azon Adám
maradékát tartozunk szeretni, mivel Isten személyválogatás nélkül min
den közelvalóinkat parancsolta, hogy szeressük."

Egyszerű, amét az ellenségszeretet kiván: megtdltja a bosszút, kivánja
a megbocsátást, mégpedig nem hétszer, hanem "hetvenszer hétszer"
(Mt. 18, 22). Mindennapi imádságunkban mondjulk: "Bocsásd meg a mi
vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétőknek." Kiván
szeretetet: nem érzelmi szeretetet, az természetellenes kivánság volna,
hanem csak hogy adjuk meg neki is, ami felebarátainknak közönségesen



}ár: a köszönést és az irgalmasság cselekedeteiben való részesítést, ha rá
szorul. Lényege ennek a magatartásnak: a rosszat nem rosszal, hanem jó
val viszonozni; igy utánozzuk a mennyei Atyát, igy leszünk fiai.

Ezek a gondolatok nem mindenestül és kizárólag csak a keresztény
séft Rondolatai. A legmagasabbrendű erkölcsi ~ondolkoz6knál többé-ke
vésbé mindenütt megtalálhatjuk őket. Nagyszerű passzusokat idézhetnénk
például Buddha beszédeiből, vagy a gyakorlati' moralístának, Mang Ce
nek írásaiból. 300 évvel Krísztus előtt. Marcus Aurelius tanítása: ,.Em..
beri mivoltunk megköveteli, hozv azt is szeressük, aki vét ellenünk ...
Ha teheted, neveld jobbá az embereket. s amennyiben eredménytelen a
munkad, gondold meg. hogy az istenek énn erre az esetre számítva aján
dékoztak meg az elnézéssel. Hisz 'az istenek is elnézőele a rossz emberek
kel szemben. sőt ebben-abban még kedveznek is nekik, mezatándékozzák
öket egészséggel, gazdagsággal, hírnévvel. 'Ennyire [óindulatúak! Meg':
van a lehetősége annak, hogy te Is ilyen légy. Mondd, ki akadályoz eb
ben?"

Hogv lehet ezt elérni? Szent Jeromos nem látja nehéznek: "Azt
mondhatja valaki: nem tudok bőttölní, nem tudom meg-tartani a szüzes
sézet: de lehetetlen, hogy ne tudd szeretni 'felebarátodat és ellensézei
det." Az ellened vétőket szeretheted, nem nehéz dolog, -lag-alábbis nem
nehéz az erre val6 készség és az 'elemi gyakorlás. A lelkipásztori és ne
velői praxis két j6 m6dszert aiánl, Az egyik: gvűiteni az ellenem vétő

vagv ellenszenves emberről a jó ,!:tondolatokat. Tudatosan 'elmélkedni az
illető j6 tulajdonsázairól, Ha ezt lelkiismeretesen (nem öncsalással) meg
teszem, rá fogok jönni, hogv .az úg-ynevezett rossz emberekben is mennvi
jó van. A másik módia: imádkozni érte, hogy az Isten adjon neki kezvel
met la [óra, Ha ezt őszintén teszemvIassan rá fog-ok jönni, hocv rneleg
szík köztünk a hideg atmoszféra. Horty mennvit érek el, nem áll rajtam,
de a j6akarat 'rajtam áll. Tennem kell, ami telik tőlem.

Harmadik nagyszerű forrnála a kereszténv szerétetnek. talán a lehet
séges legmaltia<labb emberi szeretetforma az Istenben való barátsáa. A b'1.
rátsáz, arnelv két embert Istenen keresztül a közös istenszeretet és közös
törekvés - Isten felé való törekvés - kötelékével köt össze. A legna
gyobb kincs, amely ezen a földön lehetséges. N.'l.!!'Y példái Szent Aqastnn
és Alypius, Szent Berndt é-; Szent Malakiá.'I, Kalazflnci Szent József és
Glicerio Landriani, Szalézi Szent Ferenc és Chantal Szent Franciska. Cso
dálatos kivirágzását tapasztaljuk ezeknél emberi nazvságnek -és emberi
bensősésrnek, Beszélni erről nagvon nehéz annak. aki nem tanasztalta.
Anion itt inkább néhánv halhatatlan mondat Prohászkától, az ~lő vizek
forrásá-ból: "Emberekből, akiket Istenben szeretürnk, suearak áradnak
reánk, melyek világítva, tisztítva enélvednek kuszált gondolat- és érzés
világunkba. Ha ránk néz. jobban látjuk magunkat, ha vállunkon pihen a
keze, tudiuk, merre kell mennünik... Az egymáshoz kapcsolódó, egy
másban élő ezvénlségek lelket között az áramindukcióhoz hasonló tüne
mények játszódnak le, melyekkel önmagukba és egymásba több enregiát,
tevékenységet, több szeretetet, több életet árasztanak. Ezt a közösséget
nem a szavak hordozzák ... Akiknek lelkei Istenben olvadtak eggyé, azok
nem a szavak hídján járnak . . . Azúr... akarja, hogy emberségükből

úgyszólván kilépve, egy-egy pil1anatra úgy ízleljék egymást, amint ő

látja őket ... Kitárulnak egymásnak, értékeik kícserélődnek,bensőleg egy
szervezetté, egyetlen lelki rendszerré válnak. Bár földi létformáik, orga
nikus egyéniségük külön lényekké szakítja őket, élik a lelkek közössé-
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gének nagy egységesítő erejét, a spírltuálís világnak azt a minden esz
mélést szeretetközösségbe vonzó győzelmes aktusát, melyet földi szavunk
kal Tstenközelségnek nevezünk. Sehonnan sem jön a lélekhez oly közel
az Isten, mint neki teljesen átadott lelkek hozzánk hajlásában."

A felebaráti szerétet gyakorlásának is legfőbb és legtermészetesebb
módja az, amit nem tudunk más szóval megnevezni, mint: kisugár2Jás. Egy
lelkigyakorlaton hallottam egyszer egy szentéletű lelkiatyától, hogy az
Isten országa sugárzás útján terjed. Amelyilk lélek magába vette az Is
tentől sugárzó szerétet fényét és melegét, amely ember gyakorolta cse
lekedeteiben, abban úgy meggyűliJka meleg és a fény, hogy természet
szerűleg kiárad belőle. Nagy gazdagság van a lelkében, Conrad Ferdinand
Meyer, a nagy svájci regényíró és költő mondja: "Wer liebt, der ver
schwendet allezeit." (Aki szeret, míndig tékozol.) Sajátságos tékozlás, mert
minél többet ad az ember, annál többje lesz. Ez titok, nem lehet megma
gyarázni természetes úton. Csak megélni lehet, ha az ember cselekszi; a
legbiztosabb gazdagodás ,a folytonos adás. Mit adjunlk? Elsősorban jóaka
ratot, és amit a jóakarat parancsol. A szentek élete tele van ennek pél
dáival. A nagy költök megérezték és nagy művészi alkotások képeiben
megmutatták, Egyik legnagyobb mestere Dosztojevszkij. Akli megismerte
a Karamazov-testvérek sztarecét, Aljosáját, ~ki emlékszik' Myskin her
cegre (A félkegyelmű), tudja, miről van szó, Ha szabad kis dolgokat na
gvokhoz hasomdítani, ezt szerettem volna Alexiusomban megérzékeltetní.
De ki ne ismerne olyan embereket, aJkik csak úgy vonzzák magukhoz az
embert,aktkhez a hetedik szomszédból mennek el az ismerősök vígasz
talásért és segítségért, mert érzik, hogy erő sugárzik belőlük. Minden
ember átélheti a vers tartalmát - így érdemes, igy nagyszerű, így em
beri élmény az élet:

Az Isten küld, testvéreim, tinéktek,
Hogy sugarai eleven tüzét,
Amik ,arcáról a szívembe égtek.
Sugározzam csendesen szerteszét.
A testvéreknek, kik az éjben járnak,
Az Isten küldött, szentjánosbogárnak.

•
Nem volna teljes la felebaráti szerétetről szóló elmélkedés, ha ennek

a:zt a leülönös nemét is szemügyre nem vennők, amit közösségí szeretetnek
nevezünk. A szerétet minden oldalról való elemzésénél egyetemesnek bi
zonyult. Ebben az egyetemességben az a sajátságos emberi alakulat is
benne van, amelyegyesekbőláll, de több, mínt a benne lévő egyesek ősz

szessége: a közösség (család, egyház, haza, társadalmi közősség, stb.), Az
ez iránti szeretet is, mint la szerétet minden neme, természetes alapokon
nyugszik, ösztönös emberi adottságokra épül. Amikor emberi adottsá
gokról szólunk, talán nem is vagyunk egészen szabatosak, mert a kö
zör-ségnek ösztönös érzése az állatok egy jórészében is megvan. Az állat
is összebújik, amikor fél; egyrészük csapatban, csordában, kőzösségbenél.
Az emberben is megvan. ösztönösen is, ez az összebújás az emberekkel,
embertársakkal: a közösségnek ez az alapvető ösztöne. Ezt az ösztönt is
meri meg aztán az értelem. Megismeri azokat a nagy érdekeket, amelyek
a közösséghez fűződnek, azokat a nagy értékeket, amelyeket mi.ndenki kap
a közösségtől, ráébred arra, hogy voltaképp az ember kiteljesülésa nem is
lehetséges másként, mint közösségben; így fölébred benne az értelmes kö
zösségí érzés, szociális érzés. Erdeklődés, alkalmazkodás a közösséghez,
belátása annak, hogy hasznossá kell lennem a közösségre. hogy a magam
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érdekeit alá kell rendelnem a közösség érdekeinek. Kezdve azon, amit
úgy szoktak mondani, hogy a játékszabályok megtartása "fair play" egé
szen odáig, hogy szükség esetén föl kell magamat áldoznom a közösségért.

Mit ad hozzá ezekhez az érzésekhez a természetfölötti, a keresztény
szeretet? Mindenekelőtt azt, hogy szeretetként fogja föl.. Az ösztön biztos
alap, az értelem nagyszerű segítség, de hogy igazán azzá legyen a közös
ségi szeretet, amivé az Isten gondolta, kell, hogy igazán szeretet legyen.
És a szeretet csak egyféle, úgyhogy valójában ez is az Isten .iránti szere
teten alapul, illetve az Isten iránti szerétetnek egy megnyilvánulása. Azért
kívánja az apostol, hogy bennüniket a közösséghez a szeretet, a "tökéle
tesség köteléke" I(Kol. 3, 19) fűzzön,

A keresztény embernek ezt a közösségi szeretert:ét mindenekelőtt az
jellemzi, hogy egészen !konkrét, egészen fogható, mindig a közösségben
egyesülő egyes emberre, elsősorban annaik lelkére irányul. Hiszen ra ter
mészetfölötti szeretet azt szeréti az emberben, mit laz Isten szeret benne.
De épp azért az egyesek közösségére is irányul, hiszen ez 19. közösség mint
közösség is Isten gondolata. Hitünk szerúmt voltaképp minden emberi kö
zösség hivatva van Krisztus misztikus testébe felvétetni. Azért minden
ember vagy rnár tagja ennek a közösségnek, vagy hivatva van, hogy
tagja legyen. A keresztény hívő ezért mint Isten gondolatát tiszteli és tet
szés-szeretettel szereti a közösséget. Mint Istennek számára rendelt gon
dclatától remél és, vár jót tőle, azért vágyszeretettel is szeréti. De mint
hogy a szeretet emberi tudás és érzés szerint mint adó szerétet a legma
gasabb, úgy akar benne élni, hogy adó tagja, szolgáló tagja legyen annak
a közösségnek: adó szerétettel lis szeréti. De mindíg konkréten az egyes
lelkek állnak Ielke előtt, szeretete előtt, és a közösségben is az egyesek
közösséget szeretí. Minél erősebb,'mínél gazdagabb, minél keresztényibb
egy lélek, annál erősebb benne a közösségi szeretet. Széchenyi nagyszerű

mondása szerint: "Csak a gyenge szereti önmagát, az erős egész nemze
teket hordoz keblében."

Megpróbáltam elmondani a szeretetről, ami ra lelkem mélyéből tört
elő és amit legfontosabbnak tartottam. Kezdetben azt gondoltam: túlzot
tan sok lesz. Most látom, hogy elenyészően csekély! Felét sem tudtam
elmondani annak, amit fontosnak és jelentősnek érzék, És most, hogy
végére értünk, keresek egy szót, amivel valahogy össze lehetne foglalni
mindent, amit elmondtam; egy sz6t, amellyel odamenetnénk a kereszt
alá, hogy keressünk ,,,nyugodalmat lelkünkben"; egy szót, amelyet a Meg
feszített ajkáról hallanánk, amint a szívünkben szól. Hadd vegyem ezt
az egy szót néhány verssorból.

A rendelés a forró mába küldött,
Tátong feléd ~ lelkek szomjúsága,
Tőled esengnek élő harmatot.
A munka ég: rabló lennél, ;ha most
Az égő percet kis magadra s.zánnád.
Egyetlenegy a szükséges: szeress,
És tégy, ahogy az Isten adta tenned.
Mindenkié vagy; mert mindenkihez
Küldött szeretni, aki a szerelmes.
Keresztről a világot átölelte.
Egy szó tiéd csak, áldott életednek
É.,.,telme, célja, foglalatja: testvér!
Ezt, ezt az egyet, ezt mondd, ezt imádkozd
Életeddel és haláloddal:

A többit hagyd az Úristen kezére!

205


