
ténetében, hogy szentmíse alatt
egy csomo harmonika szolgáltatta
a kisérő zenét, Az esemény színhe
lye a párisi Notre Dame volt, ahol
nászmise keretében kötött házas
ságot Nicole Rioufrey kisasszony,
a párisi vásárcsarnokok mult évi
"királynője". A zenészek hivatásos
harmonika-művészek vobtak, köz
tük egy világhírű hármas, amely
"F,renda harmonika-klubnak" ne
vezi magát. Szereplésükhöz külön
egyházi engedélyt kellett kérni, azt
azonban nem mondja meg az Uni
verse, hogy ki adta meg az enge
délyt.

Brigid de Vine írja, hogy a hí
vek részéről megkeresték az angol
püspöki kart: tegye megfontolás
tárgyává. nem leheíme-e bevezetni
a rosszul hallók vagy egyáltaltán
nem hallók érdekében a templo
mokba is azt a legujabb technikai
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berendezést, amelyet egyes színhá
zakban és gyűléstermetkben már si
kerrel kipróbáltak. A találmány
lényege az, hogy a fulakra körben
antennát húznak, amelyet egy
szabványos rádióerősítőből táplál
nak. Ennek az antennának a kisu
gárzása elég erős ahhoz, hogy olyan
mágneses > teret Iétesítsen, amely
működésbe tud hozni egy töltőtoll

nagyságú, zsebben tartható vevő

készüléket. Ez a készülék a fülben
elhelyezett parányi hallgatóhoz
kapcsolódik. A vevőkészüléket szá
rázeleme 60 órán át folyamatosan
működésben tudja tartani. A belső

berendezés költségei mínímáűísak,

az üzemeltetés pedig alig jelent kü
lön kiadást. A találmány megbe
csülhetetlen értéke, hogy a rosszul
hallók is teljesen szabadon mozog
hatnak és helyezkedhetnelk el a
templomban.

Istent szeretni kell minden képességünkkel, embertársunkat pedig
úgy, mint önmagunkat. Ez az Isten parancsa. De mi a szeretet? Eddig
azt hittem, hogy a szeretet az, ami hozzánk lelkileg közelállókkal össze
kapcsol. Jó vele együttlenni, érdekel minden, ami vele történik, szere
tünk vele beszélni. De hogyan parancsolhatja ezt Jézus az ellenségeink
kel szemben kötelezánek ? Érzéseinket nem lehet szabályozni, Lehetet
len bebeszélni magamnak, hogy jó volt ellenségeimmel együtt lenni. Mi
hát a szeretet?

Elsőnek egy meldékrnondatra vá
laszolunk: "ÉrZJéseinket nem lehet
szabályozní". De igenis lehet. Min
denkí tudja, hogy lehet magunkat
valamibe "belelovalni", vagyis le
het valamit a lelkünkben forgatni,
felmelegíteni, mínden oldalról kö
rüljárni, gondosan becsomagolnd,
"hogy Iki ne hűljőn bennünk". Le
het magunkban rneghányrií-vetni,
másoknak elmondani. És lehet egy
dolgot szándékosan elutasítani ma
gunktól: mással foglaíkozni, gon
-dolanainkból loívetní, mint ahogyan
egy bűnös gondolattal tesseük, és
rájövünk, hogy "másnap már nem

is fáj olyan nagyon". És lehet az
is, hogy a bennünket ért ellenséges
magatartást felajánljuk elégtételül
azokért a sértésekért, meg nem ér
téselkért, amelyeket mi követünk el
másoldcal szemben, és amiket talán
észre sem vettünk. Próbálja csak
meg, és Iátni fogja, hogy igenis le
het érzéseinket szabályozni.

De. hogya lényegre térjünk: "Mi
tehát a szerétet ?" Sokszor volt már
erről szó a Vigilia hasábiaín, de
talán elkerülte fígyelmét, vagy ta
lán mint újabb előfizető, nem is
meri a régebbi számok taetalmát,

A magver "szeretet" szó külön-
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böző fogalrrmkait fed. A szeretet
egyik faja a vágy, a szeretet, Vála
mi "jónak" megszerezní akarása.
llgy szeretem az ízes gyümölcsöt, a
nyugalmas környezetet, a megbíz
ható jóbaráltot, míndent és mín
denkit, aki, vagy ami egy hiány
érzésemet betölti, aki, vagy ami ne
kem jó.

Ez nagyon tennészetes formája a
szeIretetnek és nem csupán önzés,
mert a há!lánaJk egy neme kapcso
lódík bele, és hiánya az etikának
igen alacsony fokán állónak mu
tatja az illetőt. "Mondj velakit há
látlannak, és mánden rosszat el
mondtál róla" - mondja a latin
közmondás. És természetes, hogy
azt, aki hozzám nem jó, hanem
rossz, azt ezzel a szerétettel nem
szerethetem.

Egy másik fogalom, amit a ma
gyar nyelv a "szeretet" szóval fejez
ki, az értékekhez fűződik. Az isteni
szikra, amely lelkünkben világol,
megnyilvánul abban is, hogy arné
örök isteni - a Szépség, a Jóság és
az Igazság -, visszhangot vált ki
lelkünkből. Ha szépet, jót, és iga
zat látunk, "repesni ikezd lelkünk
ben" valami, örülünk neki, ha sem
mi ezvéní hasznunk, javunk nincs
is belőle. Szeretem a művészet tár
gyait, a természet szépségeít, sze
retem a tudósokat, müvészeket, a
jellemes és jó embereket, a gondol
kodókat és alkotókat, a nagyokat,
hősöket és szenteket, azokat, akik
megtestesítenek egy eszmét. Ennek
a szerétet-fajtának neve tetszés
szerétet. Lehet, hogy ellenfeleim
mel szemben érezhetek tiszteletet
és nagvrabecsülést. ha látom, hogy
őszíntén hiszik azt, amit hirdetnek,
még akkor is, ha ez számomra áIl-
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dozatot, sőt kárt jelent. A nemes.
ellenféllel szemben lehetséges az
őszilllte kézfogás, ha állnak is fenn
bizonyos ellentétek. Világos azon
ban, hogy azokat, aJkliket mint tu
datos rosszakaróimat ismerrtem
meg, mint rossz embereket, azokat
nem szerethetem a "tetszés-szere
tettel".

Marad a szerétetnek egy harma
dik faja, a patronádó, védelmező;

jóakaró magatartás. Ez a nagykorú
sodásí folyamactal jár együtt. A
kisgyermek még csak rombolni,
megkaparintani, elfogyasztani, száj
bavenni akar. A megóvó. adni tu
dó, másra irányuló lelki beállító
dás színte észrevétlenül keletkezik
az emberben, de minél jobban gya
koroljuk, annál jobban növekszik
bennünk. Minél többet gondozunk.
ápolunk, szelgálunk valakit vagy
valamit, annál jobban szeretjük,
annál jobban ragaszkodunk hozzá,
anná'! jobban növekszík szerete
tünk, amelyért nem várunk viszon
zást. Ez a [óakaró szeretet, ame
lyet Krísztus Urunk gyógyításban
és oktatásban eltöltött élet végén
még a keresztfán is gyakorolt.
"Atyám, bocsáss meg nekik, mert
nem tudják, mít cselekszenek." Ez
az a szeretet, amelyet ellenségeink
kel szemben is megkíván tőlünk az
Úr. KeH jót cselekednünk minden
emberrel, ellenségeinkkel is, iken
imádkoznunk érettük, ken segíte
nünk, ha betegség; vagy más baj
éri öket. Ha ezt következetesen ke
resztülvisszük, egy idő múíva ;ta
pasztalní fogjuk, hogy a fili szí
vünkben is enyíhülnd fo.g a (külön
ben talán igazán [oaos) fájdalom,
sőt harag is, amelyről pedig az Ür
Jézus azt mondia, "ne nyugodjék
le a nap a ti haragotok felett". F..


