
A KIS ÚT
Jó katolücu« vagyok, és hű akarok lenni egyházam elóirásaihoz. De

az én esetemben ezt csak lelkem legnemesebb, legbensőbb érzései ellen:
tehetném. En ugyanis nem az én érdekemben egyeznék bele házassá
gunk fe lbontásába, hanem egészen ellenkezőleg. En a férjemet most is
szeretem, de ő kijelentette, hogy csakis azzal a másik asszonnyal lehet
boldog. Es éppen mivel szeretem, és önzetlenül szererem, hát szabadon
engedem. Nem akarok boldogságának útjában állani. De meg legben
sőbb asszonyi büszkeségem is tiltakozik az ellen, hogy olyan szekér után
szaladjak, amelyről letettek engem. Ennyi önérzet már mégiscsak lehet
bennem ...

Kérem, higgye el, hogy őszintén

együttérzünk Önnel, és teljesen
méltányoljuk nobilis gondolkozás
módját . .. amely azonban élénken
mutatja, hogy katolicitásunkat
mennyíre megfertőzte a liberaliz
mus álhumanizmusa. Kérjük, ne
zárja el szívét, amikor - az Ön
érdekében is, de főleg az igazság
érdekében - nemes lelkének né
hány tévedésére mutatunk rá.

Ön önzetlenségbőlnem akar fér
je boldogságának útjában állni. El
ső, nagy tévedés! Önnek sem jo
gában, sem módjában, sem hatal
mában nincs férjének "útjában ál
lania, vagy nem állani". Itt nin
csen szó arról, hogy Ön mit akar.
A katolikus házasság Isten színe
előtt létrejött örökös egyesültség,
amely Önt ugyanúgy köti, mint őt.

Egyiküknek sincs jogában a má
sikat elhagyni, vagy szabadon bo
csátani. A házasság nem' alkalma
zotti viszony, amelyben kölcsönös
megegyezéssel lehetséges a felmon
dás, - sem börtön, amelynek kul
csa a másik fél zsebében van, és
úgy rendelkezik vele, ahogyan jó
nak látja. A házasság egy-testté
levés és éppen úgy nem választha
tó széjjel, mint ahogy a test nem
hasítható ketté és a lélek nem vá
lasztható el a testtől csak a legsú
lyosabb bún, az öngyilkosság árán.

A második tévedés, az ura "bol
dogsága". Fogadjuk el, hogy ő most
boldogtalan. Űzi, nyugtalanítja egy
teljesületlen vágy, rendezetlen kö
rülrnények, lelkiismereti nehézsé-

gek, bizonytalan Jovo. Nézzünk
szembe a boldogsággal, ami reá
vár, ha Ön "szabadon bocsátja". Ön
ma három gyermek anyja, és - bo
csánat - már mégsem bakfis le
ányka, aki úgy gondolja el a há
zasságot, hogy avégre révbejutott
szerelrnesek már most éjjel-nappal
egy mirtuszbokor tövében ülnek és
boldogok. Tovább nincs.

Nem gondolja, hogy férje szé
gyenkezve fog a most tizenkét éves
(és mint irja "apja-büszkesége") fia
szemében egy kérdést olvasni,
amelyre nem mer feleletet adni,
mívelhogy felelősségtudatos férfivé
szeretné nevelni? És a kislány ...
Igazán gondolja, hogy az apa bol
dog lesz abban a tudatban, hogy az
ő kislánya is úgy jár majd egyszer,
ahogyan járt az anyja: fehér sziv
vel és fehér virággal lsten temp
lomában örök frigyre nyujtja ke
zét valakinek (egy olyan férfinak,
amilyen ő, az apa) és az egy szép
napon azt mondja neki: "Belőled

most már elegem volt, most te is,
én is próbálkozzunk mással l"~ És a
pici pólyás, a harmadik... az már
úgy ismeri osak az apját, hogy van
valahol egy idegen úr, akihez időn

kint elviszik, és akit úgy kell szö-:
lítani, hogy "édesapám". Gondolja,
hogy boldog lesz igy a férje?

És gondolja, hogy boldog lesz, ha
gyermekeit vasárnaponkint, vagy
egy havonkint egyszer, szépen ki
mosdatva, kívasalva, ünnepélyes
szorongásban láthatja vendégül ?
Ha új otthonában nem lesznek
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gyermekei. .. nem fog-e abból a
szerelmi garzonlakásból odavágyód
ni az igazi családi otthonba, anol
gyermekei élnek, nevetnek, rosz
szalkodnak, nőnek, fejlődnek, ala
kulnak. .. És ha vannak új gyer
mekek az új otthonban... nem
lesz ebből szükségszerűen félté
kenység, összehasonlítgatás, gya
nakvás, irígység, elhallgatás, titko
lódzás, félreértés, féLremagyarázás,
hazudozás, harag stb? Hogy néz
majd az új mama a régi gyerme
kekre, hogyan néz ő maga a kétféle
gyermekre, és hogy néznek azok
egymásra? Boldog lesz közöttük a
férje? Az az érzéki vonzás, amely
most elragadja őt családjától, elég
lesz-e arra, hogy míndezekkel szem
ben boldoggá tegye ?

Igen, tudjuk, szinte halljuk a
!harmadik tévedést, amit felénk ki
ált: de hiszen nem én hagyom el,
ő választja így, nem futhatok olyan
szekér után stb. Itt a harmadik té
vedés. Nem futhat olyan szekér
után? De igenis futhat. Mert ez
nem egy ilyen-olyan az útfélen vé
letlenül meglátott akárki-szekere.
Ez az öné, és a családjáé. Ezen
rajta van az élete párja eszmélet
len állapotban, rajta a három apró
gyermeke és egy idegen kocsis, a
vak szenvedély suhogtatja az, os
tort fölöttük. Asszonyom, nem fut
a szekér után? Dehogynem, jaj de
hogy is nem! Zakatoló szívvel, li
hegő mellel, megfeszült inakkal ro
han utána és erejének végső meg
feszítésével utol is éri és a tíz kör
mével belekapaszkodik és vissza
szerzi.
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Hosv ezt gyakorlatilag hogyan
viszi keresztül, arra nemcsak azért
nem adhatunk tanácsot, mert nem
ismerjük sem az embereket, sem
a körűlményeket, hanem azért sem,
mert itt nem ésszel kell a dolgokat
megoldani, hanem helyes női ösz
tönnel ... meg kell hódítani (ujra
hódítani) kész asszonyi lelemény
nyel, amely önérzetének biztonsá
gában alázatos tud lennie, hatá
rozottságában tud hallgatni, várni,
türelemmel lenni, megérteni, meg
bocsátani, férjének mcstaní eltéve
lyedését úgy kell tekintenie, mint
egy balesetet, amely neki magának
is fájdalmas, amely talán zúzódá
sokat, töréseket okoz neki, sőt ta
lán meg is nyomorítja, de amelyet
Isten segítségével mégis csak túl
élnek, és ketten együtt a gyógyulás
útjára terelnek.

Egy tanácsot azonban mégis csak
adhatunk: ne vigye ezt az ügvet
emberhez, hanem csakis Istenhez.
Ne panaszkódjék se anyjának, se
testvérnek, se barátnőnek. se szom
szédnak. Igen, amit ura most tenni
akar, az durva hűtlenség. De amit
a nők tesznek, amikor férjük gyen
geségeit, bűneit krteregetík, az is
hűtlenség és nagyon hasonlít Noé
fiainak vétkéhez, akik nem rejtet
ték el atyjuk. részegségét mások
előtt.

Isten elé vigye bánatát, imában
kérjen kegyelmet az ő és önmaga
számára és ne sértett ellenfél, ha
nem jóságos őrzőangyal módjára
álljon férje oldalán és biztosan meg
is tarthatja őt majd gyermekei, ön
maga és az Úristen számára. F.


