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A SZENTATYA BESZEDE RóMA PAPJAIHOZ. - A lelki
pásztorkodás feladatairól és a szentmise különös jelentőségéről beszélt
XII. Pius pápa az előtte megjelent római plébánosok és nagyböjti hit
szónokok előtt. Beszéde során a Szentatya többek között megemléke
zett arról, hogy Róma már most készül a jövő évi szcntévre, amely ál
talános vélemény szerint a világ valamennyi országából a zarándokok
ezreit vonzza majd az örök városba. A szentév szervezeti előkészitese

teljes erővel folyik, de még fontosabb, hogy ezzel párhuzamosan a lelki
előkészülésről se feledkezzenek meg. Ezen a téren is nagy feladatok vár
nak azokra, akik a rendes lelkipásztori munkát végzik. Mert - mint
a pápa hangsúlyozza - bármilyen fontos alkalmi feladatok elé állitsa '
is az élet a lelkipásztorkodást, a legfontosabb és az apostolság legalap
vetőbb eleme míndíq a rendes lelkipásztori munka lesz. Mindig és min
den körülmények között szükség lesz arra, hogy az egyházközség taq
jainak, különösen pedig a gyermekeknek és kiskorúaknak a keresztény
hitet tanítsuk. Vasárnaponként mindig újra és újra összegyülekeznek a
hivek, hogy résztvegyenek a szentmíse-áldozatban és mindig szükség
lesz arra, hogyaszentségeket nekik kiszolgáltassuk.

És míután a lelkipásztorkodásról beszélünk - folytatta a Szerit
atya - kűlönösen a bűnbánat szentségére gondolunk, amely a paptól
tökéletesen példaszerű életet követel, összekötve a felelősségérzettel, a
világos és biztos ítélettel, önuralommal, bölcsességgel és tapintatosság
gal. Mindig újra és újra kopogtatnak a szegények és szűkölködők az
Egyház kapujánál. mindig lesznek betegek, akiken segiteni kell és akik
hez a szentségek vigasztalását el kell vinni. Temetések éppen úgy mín
díg lesznek, mint ahogy a papnak mindenkor kell időt találnia arra,
hogy személyesen is beszélgethessen hiveive l. A katolikus szervezetek
vezetése mindíg meg fogja követelni tőle az odaadást és a türelmet, még
ha a feladatok nagyrészét rá is bizhatja laikus munkatársaira, akik azt
éppen olyan jól el tudják végezni, mínt ő.

Ez a rendes lelkipásztorkodás. Kevésbbé tűnik szembe, mínt a rend
kívüli tettek és nagy manífesztácíók. A mindennapok munkája ez, mely
csendben és feltűnés nélkül folyik. És mégis mindenkor a lehető leg
tökéletesebb módon kellene elvégezni különösen napjainkban, miután
mindazok a lelkek, akiket a rendkivüli lelkipásztorkodás, vagy megrázó
élmények Krisztushoz vezettek. végül is belépnek a folyamatos és el
mélyítő rendes lelkipásztorkodásba. A rendes lelkipásztorkodás az a fő

eszköz. amely által az Egyhái hivatalát betölti, a hivatal ugyanis nem
más. mint Krísztus hirdetése, az emberek tanítása és irányitása és Jézus
Krisztushoz vezetése.

A Szentatya ezután megemlékezett arról, hogy egyes lelkipásztorok
a szentévre való felkészülés középpontjába a mísét állították, éspedig
olymódon, hogya hivek tudatosan és személyesen vegyenek részt a
szent áldozatban.
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Dicsérjük - mondja a pápa - ezt a Hyakorlatot, szellemében és
módszerében egyaránt. Mert ezáltal a míseáldozat méltó helyet foglal
el híveink szívében, életében. és cselekedeteiben. Nagy öröm látni a hi
veket, amint odaadóan követik a míse liturgiáját, különösen akkor, ha
összehasonlítjuk ezt azzal az illetlenséqqel és közömbösséggel, amelyet a
magasztos titokkal szemben oly sokan mutatnak.

Igen fontos, hogy elelmélkedjünk arról. milyen hatások származ
nak a miséből a hivek számára egyházi és szociális téren.

1. Ha a hivek megtanulják és meqszokják, hogya szentmíse-áldo
zatot tiszteljék és szeressék, akkor minden nehézség nélkül az ima em
bereivé válnak és családjuk is az ima szentélye lesz.

2. Azok a hívek, akik komolyan fáradoznak azon, hogy a mise
áldozat értelmébe és jelentőségébe behatoljanak nem fogják szem elől
téveszteni. hogy önmagukban is élővé tegyék az önuralomnak. a földi
dolgok égiek alá való rendelésének és az Isten törvényei és akarata
iránti feltétlen engedelmesség szellemét.

A bukott ember természetes hajlama a fö'dí dolgok iránt, a kép
telensége arra, hogy az isteni dolgokat felfogja, manapság igen gyakran
támogatóra talál a környezet befolyásában. Igen gyakran Istent nem
tagadják meg, nem bántják meg, nem átkozzák el. hanem egyszerüen
nem vesznek tudomást róla.

Éppen ezért mindennél fontosabb, hogy híveinknek hitetlenné válá
sát megállitsuk és felébresszük bennük az ima és a töredelem szellemét.
A hit alapigazságainak és az ember végső céljainak hirdetése napjaink
ban szükségesebbé vált, mint valaha. Az Egyháznak Isten és ember
előtt szent kötelessége, hogy az igazságot hirdesse és tanítsa, úgy, amint
azt Krisztus kinyilatkoztatta. Nincsenek olyan viszonyok, amelyek
ennek a kötelességnek szígorát csökkenthetnék. Lelkiismereti kötelesség
ez minden pap számára, akinek a rendes, vagy rendkívüli Ielkipásztorko
dás kapcsán az a feladata, hogyahiveket tanítsa, intse és vezesse.

3. A szentmisének a hívekre való továbbí hatása nemcsak szemé
lyes életük, hanem családjuk szempontjából is az lesz, hogy elvetik ma
guktól míndazt, ami az élet bármely területén. sajtóban, filmben, szín
házban és egyebütt sérti az erkölcsi törvényeket. Ezen a téren is szük
séqes, hogy a töredelem és az önmegtagadás szelleme a Krisztussal való
szövetségben realizálódjék.

Befejezésül a Szentatya kifejtette, hogy még egy jelentős gyümöl
csöt vár a hiveknek a szentmisén való közös részvételétöl: a Róma püs
pöke iránti gyermeki engedelmesség és ragaszkodás, a közöttük való
testvéries és szoros egység szellemének, az élö és egységes Egyház szel
lemének megerősödését.

,GONDOLATOK A SZOCIÁLIS EVANGELIUMRóL. - Nép
szerü beállítás Jézusról úgy beszélni, hogy Ö volt az első szociálista.
Webbster, Richard Franek. Maldvyn és más irók elsősorban szecialis
Héroszt látnak Krísztusban, szerintük az evangelium szocíálís üzenet.
Johan Erskine azt állítja, hogya Biblia valóságos "tüzhányóhegye a
szociális eszrnéknek". Heine szerint: "Jézus evangeliuma a leqeszrne-
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nyibb szociálizmus, a forradalmaknak tulajdonitott ideák: a szabadság.
egyenlőség, testvériség gondolatának első hirdetője Jézus volt ...
míndaz, amit szociális gondolatnak nevezünk. a Genezáreth tavának
partján született". .

Vanoak. akik ezzel szemben Krisztus szocíálís beállítottságát ta
gadják. "Mit tett [ézus Izrael szegény országáért? - kérdi Willkins
E. - Felemelte-e az elnyomott zsidó néprétegek életszínvonalát? ...
Hol látjuk a ragyogó anyagi fellendülést tanitása nyomaiban? . . .
"Miért nem nyilatkozott már az Ö korában is szociális fontosságú kér
désben. mint a földreform, vagy a jogok és javak elosztásának problé
mája? ... Mít tett Ö. hogy megnyíljék a mennyek országa itt a földön?"

Tény az. hogy Krisztus nem adott gazdasági programmot. Ö evan
geliumot akart adni. nem közgazdaságtant. Az evangelium nem azzal
az igénnyel lép fel, hogy az ökonorníaí kérdéseket szabályozza, az ál
lamformák fölött' döntsön, a napi politikát irányítsa. hanem azzal. hogy
az általa átneveIt emberen keresztül megszente!je a mindenkorí korok
nak legjobban megfelelő és legalkalmasabb társadalmi rendszert, hogy
a szociálís kérdéseket örök elvek fénykévéjébe állítsa be, a szeretetnek
az életet átfogó principiumait széles és dinamikus életelvekké tágítsa.

Sokszor hangzott már el Jézus evangeliumával szemben az izgatott
felkiáltás a kereszténység szószékeí felé: "Eleget beszélnek nekünk az ég
ről. beszéljenek nekünk a földröl is!" Ez a vád alaptalan és igaztalan.
Jézus nemcsak a felhőköntúli mennyorszáqról beszélt.

Tény az, hogy az anyagí javak kérdését lelki síkban boncol ja. Ö il

kenyérkérdést elsősorban mint etikaí kérdést oldja meg. mondván, hogy
nem azért éhezik és nyomorog a tömeg. mert a kövek nem kenyerek.
hanem rnert az emberi szívek - kövek. Nem téveszti szem elől. hogy
az értékskála csúcsán a lélek áll: az Ö kűldetése, hogy a lelket hata
lommá tegye az emberben.

A földi dolgok fölé való emelkedés korántsem jelenti azonban.
hogy Krísztus a belső ember átformálásának külsö eszközeit ignoráita
volna. Jézus akarja az ernberíséq időleges földi iuluiiziileset is! Az anya
nem mondja gyermekeinek: "Majd odafönn az égben lesz a kenyere
tek!" Jézus se mondja. Míkor tanítványai ezrek éhségét jelentik. nem
mondja, hogy ez Öt nem érdekli. Ö a Lázárok ezreinek nemcsak igéket
hozott, hanem gyógyítást, kenyeret. orvosságot is. Ö tudja. hogya terí
tett asztal mellől az asztali áldás is könnyebben száll az ég felé!

A kenyér tehát az ernbernek nemcsak emberi, de isteni joga is.

Nietzsche az állit ja: ..Jézus hite a gazdagok vallása. Ö a mennyei
rendőrkapitány, ki a tőkések páncélszekrényeit védi." Nincs igaztalanabb
állítás ennél. Jézus nunden volt, csak a tőkés uralmi rendszer lélektipró
eszközeit védő egyéniség nem. Egész tanítása a bővelkedés evangeliuma
ellení lázadás, a Mammon vallása elleni küzdelem. Senki felháborodot
tabb szavakat nem talált azok meqbélyeqzésére, akik' bedug ják fülüket
az emberi jajok előtt, senki korbácsütés-erejűbb igéket nem használt <l

profitemberek. a túlgazdagok, a bőségben fulladozók, az örök Harpa-
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gonok ellen. Jól mondja Robertson: "A Bibliának mínden egyes textu
sára, mely megkivánja a szegénytől a türelmet, száz olyan textust mu
tathatunk fel. amelyben Jézus megbélyegzi a gazdagok g,r;zdélJg3ágát".
Egyetlen mondatot az evangeliumból ki nem olvashatunk, mellyel az
Úr a nincstelenség, a fullasztó anyagi go:ndok elleni küzdelmet meg
akarná bénítaní. hiszen Jézus a szükségben szenvedöknek mintegy jogot
ad a vagyonosok fölöslegeire s így igaztalan azok állítása, akik szerínt
az evangelium altatószer. mely a lázadó tömegek lefékezésére készült.

Nem! Krísztus is azt akarja, hogy egynek ne jusson százszor annyi,
mint száznak együttvéve. Ha valakitől, tőle volt távol, hogy Isten or
szága, melyet megalapitani jött e földre, dúskáló gazdagokból és kol
dus Lázárokból. ólakból és palotákból. élvező és kiuzsorázott osztá
lyokból, ezerholdasokból és olyanokból álljon, kiknek egész vagyona
a temető utolsó parcellájában egy gödör. amelybe inqyeru-kopor.iója
elfér. Isten országát a földön nem képzelhetjük el úgy, hogy abban
míndcnkínek meg ne legyen a kenyere és fedele.

Sokan kifoqásolják a jézusi szeretetmunkában, hogy szociális mor
zsákkal akarja kitölteni azt .az árkot, mely gazdagság és szegénység
között tátong.

Ez tévedés. Korántse higgyük, hogy Krisztus a "szociális kozrne
tika" eszközeivel ötletszerűen csöppenő "szociális olajcseppek" seqítsé
gével. karácsonyfa-ünnepélyek cukorka-osztogatásáva], szeretetcsoma
gokkal. a lelkiismeret pillanatnyi altatószereivel akarja megoldani a szo
ciális kérdést.

Mikor Ő maca a földi javak örökségéből kizártaknak juttatott leg
több szerétetet. amikor azt mond]a, hogy aki egy kisdedet éhezni hagy,
az magát az Istent hágyja éhezni, amikor a szombat törvényét is fel
függeszti, ha ö-szeütközésbe kerül a könyörület törvényeivel, amikor
a szociális szolqálatot úgy állítja be, mint legfőbb vallási kötelesséoet:
mindeme tanításával a leedinomikusabb ihletet nyujtja a társadalmi
helyzet grandiózu, átértékeléséhez.

Ő nem azért akarja mcoqvujtaní az irgalom tüzét, .míntha nem
tudná. hogy a karitász morzsái elégtelenek a társadaldÚ szakadékok
betöltésére, hanern azért, hogy a jóság a társadalmi ösztönök örök ih
letője maradjon.

Jézus szelleme diktálja Manníno bíborosnak. hogy a londeni dokk
munkások b~fm07('falmának élére álljon, XIII. Leónak, hoqv a kapita
lizmus aranykoré l-ein felemelje szavát a kiuzsrwávott munkástömeqek
érdekében: ('(TV Koloínc. eqy Don Bo-co, eqy Flarv-oan atva, env sza
lézi ::;:7pnt Fpfpnc. errv Florence Níohtínoale, eqv Flvt .a börtönök őr

ancvala, - mínd Jézus munkatársaí, akik segítenek neki megváltani
a világot.

Mit tett TÉ'7US a szociális vílárrkép kiénítéséért? Elöszö» is Ő kezd
hozzá leqhatalrnasabhan az embereket elválasztó tár radalmi kínai f"lak
lerombolásához. Munkája nyomán a rabszolgából szolqa, aszolgából
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.szabad ember lesz, a szabademberből munkástestvér. A felebaráti sze
retet parancsát, amely feltétlenül szükséges a társadalmi igazságooság
érvényesítéséhez. a világ összes törvényhozói közül egyedül Ö vette fel
törvénykönyvébe. S ez a leghatalmasabb szociális parancs, mely valaha
a földön elhangzott.

Jézus evangeliuma azonfelül a lelkiismeret jogainak arany-bullája.
Thukídydes még azt tanitotta: "Az erősnek joga van meg tennie, amit
megtehet, a gyöngének kötelessége elszenvedni, amit el kell szenved
nie". A jézusi szellem viszont mindíg küzd, hogy az erősebb a gyengék
társadalmát fel ne szrvja es meg ne semmisítse. Ö bátran szembeszáll a
kard hatalmával, rnikor az visszaél erejével.

Cicero még a kézműves foglalkozást nem-nemesnek nevezte és ki
jelentette. hogy nem lehet mühelyben élni és ugyanakkor tiszteletre
méltónak lenni. A mi Urunk a munkát szentté tette a saját két keze
munkájával. Mínt Bougaud mondja: ..Názárethben lett a munka a krísz
tusi demokrácia nemesi címere".

Vannak, akik azt állitják, a kereszténységnek szociális vonalon
megvolt a maga klas.szikus kora, de ma már befejezettnek tarthat juk
szercpét ezen a területen. A tényleges igazság az, hogy Jézus evange~

liumának emberiotmáló erejére minden korok szccielizmusenek sziik
sége lesz. Monsabré szerint ..a szocializmus véqső célját csak lelki mű

velödésscl, átszellemült tettekkel. folytonos cmberncmescdéssel érheti el.
Nagy lelki teljesítmények .szükségesek a szocíálís programm díadalához" ..
A legszebb szocíálís intézmények üres keretek maradnak, ha nem tölt
[ük: meg a szeretet és szolídar-ítás érzésével. Jack London csavargónak
öltözve, végigjárta az angol főváros emberbaráti intézményeit és azzal
zárta be beszámolóját: ..A legnagyobb baj az. hogy a leqszchbcn be
rendezett éjjeli szálláson se voltem egyéb. mint efll] á9y~szál1l'"

Tó emberek kellenek erre a világra, tiszta emberek, igaz emberek!
Goethe mondotta: ..Az emberiség egészében folyton halad, de az em
ber maga míndíq ugyanaz marad." Mit használ. ha a tároadalom külsö
keretei meqúíulnak, de a szívek tömegében ott marad a nunden áron
való meggazdagodás váqya. az aranyra való szenvedélyes vadászat, az
önzés, az irígység? Az emberben magában kell meglennie a szociális
ioezsáaok: által iránnitott lelkiségnek, minden szocielis reform sikere
nek elepia önmagunk reform;a.

Csakhogy a jellemeket nem könnyű mcqváltoztatni. A jóakaratú
lelkület, a mindenkihen testvértlátás. a mindenki felé táruló sziv a leq
nagyobb doloq a világon: ennek továbbadása lélektől-lélekig: Jézus rnun
kája marad. S amikor Jézus az egyént átnernesiti. a leg-nag-yobb szo
ciális közjót nyujtja a világnak. Pcrlaky Lajos

MILYEN LEGYEN A PAP 1 - A modern világban egyre gyak~

rabban és _egyre' több oldalról merül fel a kérdés: milyennek kell lennie
a modern papnak? Az "O'servatore Romano" 1949 április 14-i számá
ban érdekes cikket szentel a problémának. Igen sokan illetékesek és
illetéktelenek egyaránt készek a válaszra és tanácsadásra. de leqfökép-
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pen a bírálatra - mondja. - Ezek a bírálatok és tanácsok azonban
igen gyakran homlokegyenest ellenkeznek egymással s a legjobb szán
dékú papot is megzavarják, ha eleget akar tenni e különbözö kívánsá
goknak. A pap határmesqyén jár; az isteni és az emberi határmesqyé
jén. Az átlagos szemlélö, úgy látja, se ide, se oda nem tartozik, hanem
mint közvetítő Isten és ember között, tulajdonképpen külön kategóriát
képvisel. A mindennapi életben viszont számtalan olyan probléma merül
fel, amelyben a papnak döntenie kell magatartásáról. Ha egyedül csak
a természetfölöttit tartja szeme előtt, menthetetlenül elveszti a kapcso
latot az emberekkel; ha pedig míndkét lábával a földön áll, akkor el
veszti tisztaságát míndaz, amit az isteniből az emberhez közvetít. Mely
határig szabad tehát kivonnia magát az emberi társadalom köréből és
mely határig szabad abba belemerülnrie? Mennyi fáradságot fordíthat
anyagi javakra, hogy magát és a rábízott intézményeket fenntarthassa?
Meddig mehet el a lemondásban és áldozatosságban anélkül, hogy em
beri életének: fenntartását és zavartalan munkáját veszélyeztetné?

A "Humanitas" című folyóíratban Gíulío Bevilacqua "A pap vivi
sectíója" című cikkében arra a végső következtetésre jut, hogya pap
nak. a földiben és a földöntúliban egyaránt teljesen benne kell élnie.
egészen addig a határig, amig a földöntúli szempont egyenesen lehetet
lenné nem teszi számára a földi szempontot. Ilyen esetben természete
sen a földöntúli az, amelyhez alkalmazkodnia kell. A pap élete valóban
n<l9Y ellentmondásra épül fel: arra, amely az isteni és az emberi szem
pont között szűkséqképpen fennáll. De ezt az ellentmondást csak azok
használják ki a papság rovására, akik nem tudván a Mestert vádolni,
szolgáit vádolják és támadják. Aki viszont tárgyilagosan. nézi, az egye
nesen szükséqszerűnek és termékenynek fogja látni ezt az antaqonizrnust.

A pap nem lehet "angyal", ahogy igen sokan kívánnák tőle s ami
lyennek igen sokan rajzolják. Ha angyal lenne, ki kellene lépnie termé
szetéből, elvesztené a kapcsolatot az emberekkel, elvesztené a lélek
ismeret és az érzékenység nélkülözhetetlen erényét, amely lehetövé
teszi. hogy testvéreinek minden lelki rezdülése visszhangot keltsen
benne, ami nélkül nem tudná teljesíteni közvetítő hivatását az Úr és
az emberek között. Aki csak az Úr hangját hallja, a feladatnak csak
egyik részét teljesíthetné: Istent közvetítené az emberekhez. De nem
tudná teljesíteni másik feladatát: hogy az ernbereket Istenhez vezesse.
Ehhez ugyanis az kell, hogy ismerje az embereket, együtt érezzen.
együtt szenvedjen és együtt vágyakozzék velük. A jó pap nem angyal,
nem emberfölötti ember, hanem olyan húsból és vérből való lény, aki
nek testiségét megtisztítja a Szeritlélek lehellete, de aki mégis test ma
rad, hogy fönntarthassa a kapcsolatot a hozzá hasonlókkal. Egyensúlyát
állandóan meg akarja bontani emberi mivolta; és nagyon gyakran nem
is sikerül az egyensúlyt meqöríznie. De Istenhez a szeretet egy fellán
golásán át mindíg újra eljuthat s ilyenkor gyakran elérkezik oda, ahol
az Isten szerctete hamuva porlasztja a testet, ahol a gyarló ember Isten
szószólójává válik s megtisztul az emberi természetében fészkelő szenny
től. A pap olyan feladatokat vállal, aminöket más halandó. más területen
soha nem tüz maga elé. Vállalja, hogy olyan csúcsokat ér el, melyek
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szinte járhatatlanok, Nem retteghet állandóan a szakadékba zuhanástól,
de meg sem feledkezhetik róla. Megváltó és megváltandó egyben: ami
kor másokat az üdvösség fdé vezet, még ő maga is csak útban van
a cél felé.

A szeretet a rideg racionalista szemében őrület. Valóban maga
sabbrendű őrület ez, amely felkavar és megbolygat mínden logikát,
minden tervet. Csak ennek az őrületnek a jegyében lehet megérteni
azokat, akiket állandóan a szeretet örvénye háborgat. Erejük kimerül,
az emberek támadják, Isten ostorozza őket, vergődnek az isteni és az
emberi közott. Ilyenek az igazi papok, telve emberivel és telve Krísz
tussal. Elbukhatnak, lehetnek legyőzöttek, elveszettek, de sohasem le
hetnek hitványak. mert a szakadékba is csak azért zuhannak, mert
erejüket olyan magasságok elérésére feszítették, amelyek felé bírálóik
még csak nézni sem mernek. S ezt talán öntudatlanul még ellenségeik
is elismerik, amikor a legnehezebbet követelik tőlük: a teljes tísztasáqot,
teljes szeretetet, önátadást és önfeláldozásig menő hősiességet.

A pap - fejezi be cikkét az író, - bármikor alávetheti magát
bármilyen viviszekciónak. amennyiben az áldozatot, belenyugvást, em
beriességet nem csak prédikálja, hanem hallgatagon és munkásan meg
is osztja e szavak mély és szörnyű jelentőségét azokkal, akikhez irá
nyitja őket. fgy bátran állhat az emberek ítélőszéke elé, mert így tuda
tában lehet annak, hogy valóban tagja az Egyháznak, amelynek Krisz
tus hányattatásokon és szenvedéseken át igérte meg az örökkévalóságot.

A SZERETET-ENERGIA. - A harmincas években naponta vé
gígolvastam a Paris Solr-ban egy különös rovatot, amelynek Chainc
d'amour (Szeretetlánc) volt a neve. Ebben a rovatban díjtalan hirdeté
seket közölt a lap, azoknak a hirdetéseit, akik adni (nem eladnil ] akar
tak. Különös dolog ez, sztnte hihetetlen, de hát nagy a világ, s úqylát
szik, hogy hihetetlen dolgok is meqesnek benne. Ezek az adók azonban
nem voltak adakozók. Nem adtak akárkinek és alapjában véve nem
adtak ingyen, bár adományaikért .ők maguk nem fogadtak el semmit.
De aki kapott tőlük valamit, annak fizetnie kellett másnak. persze nem
pénzzel, hanem amivel éppen tudott, munkával is, természetesen; fizet
nie kellett olyannak, aki rászorult arra, amit kapott, s akí majd ugyan
csak másnak fog érte valamit adni és így tovább, hogy lánc keletkez
zék. amelyben a láncszemek jobbkeze ad, a balkeze meg kap, s amely
Illek a vége, ha nem szakít juk meg a láncot, visszatér az elejéhez. Ilyen
formán mindenki aki ad, kap is. Azt adja. amit tud, s azt kapja, amire
szüksége van.

A hirdetések ilyenek voltak:
Ingyen adok egy öltözet ruhát annak. aki a ruha értékét tetszés

szerinti formában másnak adja tovább.
Vagy: Minden csütörtókön ingyen gépelek azoknak. akik ezt máis

nak fizetik vissza valamivel.
Vagy: Belgyógyász minden szedán ingyen rendel azoknak. akik stb.
Vagy: A Dubois-űzemben ötvenkét munkás egy hónapig naponta

egy túlórát Végez ingyen. s az üzem ezért naponta több kiló cukrot oszt
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szét olyan gyermekek közt, kiknek sziilei ezt bármilyen formában to
uább edják.

Nem kell megköszönni! Tovább kell adni! Ne szakitsuk meg a
Szcretet-Iáncot! - bíztatott közben a rovatvezető.

A Szerecet-láncba pedig egyre hullottak az adományok: liszt. tű

zelöanyaq, hálószoba-szekrény. vér, lakás. söteqy egész családi házról
is -olvastamegyszer. Szerelök, foqorvosok. könyvelők. sirszterek és
szűlésznök pedig munkájukat ajánlották fel. Párizsi ismerőseimtől tu
dom, hogy a Szetetet-Iánc bevalt. A nyomor gyökerét vette célba. az
önzést. Világos ugyanis. ha a társadalomban az öncetlcnséq lenne az
uralkodó elv az önzés helyett, ha mindcnkí adni akarna, nem elvenni.
akkor míndenkí kapna is és meg tudna élni.

Elméletileg.
Mert ugyan van-e vagy volt-c valaha olyan hely a világon. ahol

gyakorlatilag is. mcqprobelte a tersedelom. hogy mit tesz az: adni?
Ezen a kérdésen döl el az én megmondandóm értelme', s most sze

retném megmutatni: Igenis Folt ilyen hely! Igenis Folt ilyen társadalom!

Az Úr 1917. esztendejének 1918-ba húzódó telén a krasznaja-rjecs
kai hadífoqolytábomak voltam a lakója Keletszibériában. Körülbelül
kétezren voltunk ott magy.arok és osztrákok. A cári birodalom felbom
lóban volt, őreínk, míután felszólítottak. hogy menjünk dolgozni, vagy
álljunk be a hadseregbe, faképnél hagytak bennünket. A harmadik al
ternatíva a Gondviseles volt, a negyedik az éhhalál. - mi azonban
addíq is (hadifogoly szokás szerint) gyülöltük és marcangoltuk egy
mást veszettül. Ennivalónk meg nem volt. Dohányunk se volt, pedig
a dohány hatalmas vígasztaló, míndjárt a remény után következik.
Két kiló krumplim volt, azt megosztottam eqy ezredtársammel, aki es
ténként levest Iözött egy darab burgonyából kettőnk számára. A sót ő

adta hozzá. Négy héten át életben tudtunk maradni emellett a táplál
kozás mellett. Egész nap a jéghideg szobában feküdtem' vagy ültem.
nehogy a sok mozgástól még éhesebb legyek.

Egy vasárnap délután a komoly Beermann százados rohant hozzám.
s elmondta, hogy Csálínqer őrnagy feketét ivott a kávéházban és egy
kanál cukrot tett a kávéjabal Azonfelül cigarettázott! "Mondd", szi
szegte a százados, .mcm kéne agyonütni ezt a disznót?" (A "kávéház"
egy asztalból és két padból állt a bejárat lépcsője alatt. a kávé égetett
kenyérhéjból készült.) Az a hír járta. hogy vannak köztünk sötét és el
vetemült gazfickók, akik - esznek. Sőt léteznek társaságok. amelyek
titko, búvóhelyeken orgiákat ülnek, Chabarovszkból kapják .a karrne
nádiit és Mandzsúriából a szeszt. Az ilyen hírektől aztán mindenki ölni
akart. (Gondol.atbam egyébként már régen kiirtottuk egymást.)

Ebbe az aqyonkoplalt, gyülölettöl meg szállt és a nemi ösztöntől

csikart tömegbe egy szép napon aztán lec-sapott a spanyol influenza.
A tábor háromnegyed részeágynak esett és a zörgőcsontú testeket dur
ván rázta a láz. Se orvosság, se orvos.

S ekkor törté.nt valami furcsa.
Ezek .az elvadult emberek egyszerre csak... szeretní kezdték egy-
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mást. Szeretní kezdtük e'gymást, és az egészségesek olyan önfeláldozás
sal láttak a betegek ápolásához. mintha a testvéreik lettek volna. Beer
mann százados éjjelenként a szemét se húnyta le, Csálínqer örnaqynak az
ágya mellett (ahelyett, hogy agyonütötte volna). sőt hírtelen eszébe
jutott, hogy van még három amerikai tejkonzerve eldugva az egyik
árnyékszék elfalazott kérnényében. - s elő is kaparta őket. A lihegő

Csálinger cukros tejet kapott.
Senki se gondolt magára, csak a másikra. Amíg magára gondolt,

elduqta, amije volt és éhezett, amint azonban a másikra gondolt, elő

adta kincseit és jóllakott.
Míntha .a sors keze círóqatní is tudna, a görbe hátak kíeqyenesed

tek és kísímultak a gyülöletmarta arcok.
A betegek egymásután gyógyultak meg és ápolni kezdték ápolói

kat, akik viszont meqbeteqedtek. Szép idők. Mintha kicseréltek volna
bennünket, könnyűek voltunk és tiszták.

Aztán meggyógyult az utolsó beteg is. A krasznaja-rjecskaí hadi
fogolytáborban elszigetelt kétezer koldus közül egyetlenegy se halt meg
,!spanyo/ban", amely másutt ezrével szedte áldozatait.

S ugyan ki vagy mi cselekedte meg ezt a csodát? Egy gadag ban
kár talán, egy ügyes orvos, vagy egy bölcs politikus? Nem. Mínket nem
pénzelt, nem gyógyitott és nem szervezett meg senki, - csak a Szerétet.

Mínt megrögzött racionalista Ihs szerény zászlóvívője az utilítariz
musnak, sokat gondolkoztam én ezen a dolgon, s fejtöréseim eredmé
nyét röviden és nyersen így fogLalhatnám össze:

A tábor azért menekűlt meg a pusztulástól. mert az életveszély kö
zeledtére a tisztánlátó önfenntartás! ösztön egy célszerűbb magatartást
parancsolt ránk, mint az előbbi volt. Ez a célszerű magatartás nagyon
hasonlít ahhoz, amit általában erkölcsös magatartásnak hívnak. A tábor
lakói se az erkölcsöt példázták viselkedésükkel; hanem igenis csak cél
szerűen viselkedtek, míkor szűntelenül adtak és önfeláldozó módon ápol
ták eqymást. Nem cselekedtek erkölcsösen. azaz nem javultak meg.
Eszűkbe se jutott, hogy jobbak legyenek. Éppen csak úgy tettek, minthe
jók lennének. Meg kell azonban adni, hogy a jó embert tehetségesen és
hiba nélkül "markírozták" -- amig erre szükséqük volt. De egy perccel
se tovább. Amint megszűnt a közvetlen életveszély, a réqí farkascsorda
lett belőlük megint.

Nos, ez az 'a megállapítás, ami a szeretet-enerqia racionalista vizs
gálatánál újat és meglepőt jelent. Ez az, ami tulajdonképpen megenged
hetövé teszi. hogy most már csakugyan mint energiáról szóljunk a sze
retetről, vagyis mínt eszközről nyílatkozhassunk róla, amelynek megfe
lelő alkalmazásával végre leigázhatjuk! a kissé makrancos természetet.

S most már, úgy-e, az is világos, hogy mért nem lett a Földből

máig sem El Dorádó? Azért nem lett, mert az emberek eddig nem tud
ták, hogya szerétetnek már a színlelése, a jó embernek csupán külső

séqes (de okos és tehetséqesl ) utánzása is hasonló hatásokat vált ki a
társadalomban, mint amelyeket a belülről. a szívböl, vagy a negyedik
-dímenzíóból a világba ömló szeretet. Azt hitték, hogy a csontjuk ve-
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Fodor Béla

Jejéig jónak kell lenniök, ha jutalmat akarnak kapni érte s tisztában
voltak vele, hogy erre képtelenek. Érezték. hogy nem birják azt az
embertársuikat sceretní, akit útálnak. Pedig a jólét csodájának a létre
hozásához nem szükséqes a sz injósáq, elég hozzá a talmijóság is.
Elég csak mímelni a szeretetet, elég csak úgy tenni, mintha az ember
szeretné felebarátját. S a hatás ugyanaz. A teljesítmény uqyan
akkora lesz, mintha szinjó volna, mintha igazán szeretné embertársát.
Ezt mí, krasznája rjecskai hadifoglyok, bebizonyítottuk. Ez nem holmi
testetlen teória. Maqától értetődik, hogy ezt a szerepet, mint már emlí
tettem, jól és odaadással kell eljátszani, úgy, ahogy egy jó színész játszik,
aki átéli a szerepet. Szinlelni kell ugyan, de ebben a színlelésben nem
lehet csalni, nem lehet rípacskodní. nem lehet színlelm a színlelést.

Abban, hogy a csupán kézzel, de nem szivvel végrehajtott jótett, a
csak. önzetlennek látszó, de azért mégsem hamispénzt osztogató jóság is
elképzelhetetlenül magas kamatokat hoz, van valami törvényszerűség.

Lehetséges, hogy erre a becsületes látszatra egyelőre még szükséqünk
van, amíg esetleg a testi-lelki párhuzamosság hajtóereje a kultürában
majd magasabbra juttat bennünket .egy fokkal. Mert lám, ha valaki ma
kacsul úgy tesz, mintha nevetne és nevetésre húzza szét az arcizmait ,
belsőleg is földerül és csakugyan jókedve lesz egy idő mulva, Valószinű

hát, hogy abban, aki megpróbálja a másik ember felé hajlítani a kezét s
kitartóan ismétli ezt a mozdulatot. a- belső jóság, az igazi önzetlenség is
meg fog szűletní egy bizonyos idő mulva.
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