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Elmer István

Aki nem szeret, az nincs is
Jelenits István piarista pap, 

szerzetes és tanár születésnapjára

Kissé mindig félrehajtott fej, a törékeny alkathoz mérten súlyos aktatáska a 

kézben, siet�s, mégis meggondolt léptek, a vékony keretes, kerek szemüveg 

mögül örök-gyermeki mosollyal tekint föl – a világra. És rácsodálkozik. Halk 

hangon. Egyszer elmesélte, fi atal tanárként a nagykamasz-osztályban kel-

lett helyettesítenie. Amelynek híre volt a piarista gimnáziumban. S valóban: 

amikor belépett a testi érettségük teljessége felé tör� diákok közé, azok alig 

akartak tudomást venni a tanár úrról. Nem ült el a zaj, mintha… mintha � ott 

sem lett volna. Rendet teremteni – nem a rendért önmagában, hanem mert el 

kívánt mondani nekik valamit, közölni valamit a fi úkkal a tananyag segítségé-

vel, ami után okosabban, jobban, szebben élhetnek. Egy csipetnyivel hozzá-

segíteni �ket ehhez. Magyaróra, hát persze. Már nem emlékszem, mely költ� 

vagy író szerepelt „terítéken”, de ha a tanár úr kiereszti a hangját (a sztentori 

hang egyáltalán nem jellemz� rá), akkor sem lett volna úrrá a zsivajon. Peda-

gógiai helyzet. Csak egy pillanat, majd odaállt a tábla elé, és csöndes-szelíd 

(ám ha kell, szenvedéllyel szelíd) hangjával belekezdett a m�vész életének 

és m�vének elemzésébe. Amolyan „jelenitses” módon: egyszerre ismere-

tet, tudást és élményt nyújtva. Senki nem fi gyelt, semmi nem hallatszott át 

a hangzavaron. Aztán valakinek felt�nt, hogy nyilván mond valamit, mert 

megpillantotta mozgó száját. De nem értette. Odafi gyelt, akkor se, elnyomta 

az osztályricsaj. Furdalta a kíváncsiság. Megbökte a szomszédját: „Maradj 

csöndben, nem értem!” S szép lassan fülelt az osztály. Fülelt, hogy meghallja, 

amit az a kis ember ott a tábla el�tt mond. Halkan, nagyon halkan, er�lködni 

kellett, hogy értsék. És egy id� után er�lködtek…

Néhány évvel ezel�tt a nyilvánosság el�tt beszélgettem Jelenits tanár úr-

ral. A zsúfolt teremben már az els� perct�l „jó diákok” ültek. Azért jöttek, hogy 

hallják azokat a halkan elhangzó, t�n�d�, olykor felhúzott szemöldökkel, 

a szemüveg fölött kinéz�, kissé mindig csodálkozó – rácsodálkozó – tekintet-

tel elmondott szavakat. Az aznapi, tanár úrnak – és a másik beszélget�part-

nernek, Nádas Péternek – feladott „lecke” a szeretet fogalma volt. Hallgassuk 

csak, mit is mondott Jelenits István.

  

A szeretet azok közé az alaptapasztalatok közé tartozik, amelyekr�l azért 

nehéz beszélni, mert annyira alapvet�ek. Sokféle értelemben használjuk a sze-

retet szót, magát a szeret igét is. És az az érdekes, hogy a sokféle értelem nem 

ok nélkül fakad föl körülötte, mert ezek valahogy összetartoznak, és egyiket 

sem volna jó megtagadni vagy elfelejteni.
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Gyakran eszembe jut az ószövetségi parancsolat: Isten nevét hiába ne 

vedd! – és ezt a zsidók annyira komolyan megfogadják, hogy ki sem ejtik 

Isten nevét. Talán a szeretettel kapcsolatban is jó volna ilyesféleképpen vi-

selkedni. Sokszor érezzük, az lehet az egyedüli helyes magatartás, ha nem 

ejtjük ki a nevét, de akkor is beszélünk róla, foglalkozunk vele, és ha úgy 

beszélünk róla, hogy nem ejtjük ki a nevét, akkor még gazdagabb lesz a róla 

szóló emlékezetünk. Err�l kell most beszélgetnünk, s meglehet�sen nehéz 

a dolgunk.

Lényegbelátónak érzem Kosztolányi egyik kései versét, amelyet feleségé-

hez írt a halála közelében. Azt mondja: „Én nem szerettem önmagamat soha. 

/ De te szerettél. Egyszer� és igaz / jóságod oly gyors, lángoló volt, / hogy 

utolértél.” Tudjuk, hogy Kosztolányinak és feleségének nem volt példaszer� a 

házassága, de ez a szeretet annál érdekesebb, s amikor visszatekint az életére, 

így fogalmazza meg. Azt hiszem, igaz és nagyon mély a szava. Különösen ez: 

„Én nem szerettem önmagamat soha. / De te szerettél.”

A  szeretettel kapcsolatos tapasztalataink valószín�leg azzal kezd�dnek, 

hogy észrevesszük: szeretnek minket. S gondolkodni kezdünk azon, mi vajon 

szeretjük-e magunkat, szeretünk-e mást? Ebb�l ágazik aztán ki az életünk. 

Sok hamis szeretet csapkod körül bennünket, amelyek önmagukkal sincsenek 

egészen tisztában; önmagukat szeretetnek gondolják, de nem egészen azok, 

és mégis – egyszer csak azzá tisztulhatnak.

A  szeretet azért is nehezen határozható meg, mert nevelhet�, alakuló; 

különböz� fajtái, megjelenési formái vannak, és ezek roppant fontosak szá-

munkra.

Mélyen egyetértek azzal, ha a szeretetet részben adottságként, részben 

feladat ként közelítjük meg. Ugyanakkor visszah�kölök attól, hogy a szeretetet 

túlságosan megvalósíthatatlan feladatnak tekintsük. Mert valami hozzátarto-

zik a szeretethez − azt hiszem, eltéphetetlenül. Az örömünk. A  szeretetben 

örömök vannak, még a rosszul sikerült szeretetben is; örömkeresés, öröm-

megosztás, még ha ezeket a feladatokat pillanatnyilag keserveseknek látjuk 

is. A  szeretet olyan feladat, amelynek a megléte és a megkísérlése is öröm 

már. Nem „nemszeretem” feladat, amire valami küls� kényszer kötelez. Maga a 

szeretet kötelez arra, hogy egyre jobban szeressünk, és ennek a bels� izgalma 

is benne van, ami persze elégedetlenséget is hordoz, de az öröm nagyobb az 

elégedetlenség okozta fájdalomnál, nyugtalanságnál.

Azért tartjuk érdemesnek, hogy élünk, mert az életben a szeretetnek 

alapvet� szerepe van; az összes tévútjával, gomolygásával, tökéletlenségével, 

feladatjellegével együtt. S az öröm hozzátartozik, nem érdemes megfeledkez-

ni róla.

Az imént elhangzott a következ� vers Somlyó Györgyt�l:

Mese arról, ki hogyan szeret

Van, aki azt hiszi, tehet, amit akar, hisz szeretik.

Van, aki azt hiszi, tehet, amit akar, hiszen szeret.

Van, aki úgy érzi, minden tettére vigyáznia kell, éppen mert szeret.

Van, aki úgy érzi, minden tettére vigyáznia kell, éppen mert szeretik.
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Van, akinek számára a szerelem határos a gy�lölettel.

Van, akinek számára a szerelem határos a szeretettel.

De van olyan is, aki a szerelmet összetéveszti a szeretettel, s  nem érti, 

hogy mások feleletül a gy�lölettel tévesztik össze a szerelmet.

Van, aki úgy szeret, mint az országútra tévedt nyúl, amely a fénycsóvák 

csapdájába esett.

Van, aki úgy, mint az oroszlán, amely széttépi azt, amit szeret.

Van, aki úgy szeret, mint a pilóta a várost, amelyre bombáit ledobja.

Van, aki úgy, mint a radar, amely a repül�k útját vezeti a leveg�ben.

Van, aki békésen szeret, mint a kecske, amely hagyja, hogy megszopja az 

éhez� kisgyerek.

Van, aki vakon, mint a másikat alaktalanságába nyel� am�ba.

Van, aki esztelenül, mint az éjszakai lepke a lángot.

Van, aki bölcsen, mint a medve a téli álmot.

Van, aki önmagát szereti másban, s van, aki önmagában azt a másikat, 

akivé maga is válik általa.

A versben el�fordul egy olyan fordulat, amelyben nem hiszek. Nem hiszem, 

hogy a pilóta szereti azt a várost, amelyet lebombáz. Azt el tudom képzelni, 

hogy vannak olyan emberek, akik a szeretetükkel tönkreteszik azt, akit sze-

retnek, de a pilóta nem tartozik ezek közé. A pilóta nem azért bombázza le 

a várost, mert szereti, vagy amikor éppen bombázza, nem szereti, éppen el-

lenkez�leg: ha valami szeretet van benne, azt tagadja meg, amikor a városra 

bombákat dob.

A szeretet lehet néha pusztító, és akkor baj van vele, de akkor is felismerhe-

t� benne valami csodálatos. Valószín�leg a rím kedvéért tette bele ezt a részt a 

költ�, hogy még blikkfangosabb legyen a vers. Azt hiszem, pici fogyatékossága 

ez az egyébként nagyon jó versnek.

Az újabb idézet, amelyet hallottunk, Szent Pál Szeretethimnusza:

„Ha szeretet nincs bennem,

Mit sem érek.

Osszam el bár egész vagyonomat a szegényeknek,

S vessem oda testemet, hogy elégessenek,

Ha szeretet nincs bennem,

Mit sem használ nekem.

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,

A szeretet nem féltékeny,

Nem kérkedik, nem g�gösködik,

Nem tapintatlan, nem keresi a magáét,

Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója,

Nem örül a gonoszságnak,

De együtt örül az igazsággal.

Mindent elt�r, mindent elhisz,

Mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet soha el nem múlik.

(…)
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Most megmarad a hit, remény, szeretet,

Ez a három,

De köztük legnagyobb a szeretet.” (1Kor 13,1 – 14,1)

Azt kérdik t�lem, hogyan értelmezzük ebben az összefüggésben, hogy a 

legnagyobb a szeretet, a hitnél és a reménynél is nagyobb? Végre egy könny� 

kérdés. Erre maga Szent Pál válaszol, mert azt mondja, a hit és a remény elmú-

lik, amikor beteljesedik az életünk, mert akkor a hitet felváltja a színr�l színre 

látás, nincs már miben hinnünk, mert mindent látunk. A reményt is, ha betelje-

sül, nem kell remélnem, hiszen birtokolom. A szeretet pedig megmarad, ezért 

a legnagyobb. Valami olyasmi, ami nemcsak a földi életet teszi értékesebbé, 

hanem hitünk szerint az örökkévalóságot is.

A szeretet nem múlik el soha, ezért a legnagyobb, ezért van az, hogy a földi 

életben mindig elégedetlenek vagyunk vele, és okkal, de ez nem jelenti azt, 

hogy hiába fáradozunk érte. Sokszor szoktam mondani diákjaimnak, hogy em-

bernek lenni nem adottság, hanem feladat. Nem készen születünk embernek, 

hanem azzal a meghívással, hogy ember legyen bel�lünk. Ehhez azt is hozzá 

kell tennem, hogy mi igyekszünk azon, hogy emberré legyünk. Mert például a 

nyúl sok minden veszélyben él, sok mindent�l fél, de attól nem, hogy a háta 

mögött összesúgnak, mondván, „nyúl az ilyen?”. Az ember viszont fél attól, 

hogy a háta mögött összesúgnak, s azt mondják, „ember az ilyen?”. Ez a fé-

lelem késztet bennünket arra, hogy embereljük meg magunkat. A nyúl addig 

nyúl, amíg a talpát fel nem dobja. De az ember nem biztos – biztos, hogy nem 

csak addig ember. A  szeretetünkön múlik, az emberségünk is szeretet, ezt 

mondja Szent Pál, nemcsak azt, hogy az örökkévalóságban beteljesedik a sze-

retet. A szeretet bizonyos mértékig egyetemesebb, mint a hit, a remény, mert 

vannak nem hív�k, vannak reménytelenek, de nem szeret�k talán nincsenek.

Aki nem szeret, az nincs is. Aki semmit sem szeret, az tulajdonképpen 

nincs, s tényleg a megsemmisülést keresi. Az embert az tartja életben, hogy a 

szeretet szikrája valamiképpen fellobban az életében, és akkor annak a nyo-

mán megy tovább, igyekszik valamit kezdeni vele.

Még egy dolog, ugyanis a versbéli bombázó-allegória továbbra is foglal-

koztat, s hogy mit jelent az: a szeretetben tökéletesedni kellene. Mi ennek a 

mutatója? Az egyik az lehet, hogy az oroszlán úgy szereti az antilopot, minden-

féle zsákmányt, hogy széttépi �ket. Van olyan szeretet, amely széttépi azt, akit 

szeret, de szeretetünk tökéletesedése szempontjából fel kell vetnünk a kérdést: 

mit szól az a mi szeretetünkhöz, akit igyekszünk szeretni? És ha azt vesszük 

észre, hogy � ennek nemigen örül, akkor fel kell vetnünk azt a kérdést, hogy 

talán bennünk is hiba van, nemcsak benne. Visszatérve a nyúl-képhez: a nyúl 

szereti a káposztát, de a káposzta ennek nem örül. Jobban örülne, ha a nyúl 

nem szeretné �t.

Ha azt vesszük észre, hogy azok, akiket szeretünk, jobban örülnének, ha 

nem szeretnénk �ket, akkor érdemes elgondolkodnunk, hogy talán bennünk 

van a hiba, mert nem jól szeretjük �ket. És a szeretetünk nem is érdemli meg 

a szeretet nevet. A szeretetnek nagyon füstös, eltorzult formája az, amikor va-

lakit – valamit – úgy szeretünk, hogy az megriad ett�l. Persze vannak lelkileg 

érzékeny emberek, akik minden szeretett�l megijednek.
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Ottlik Géza regényében, az Iskola a határonban olyan légkör uralkodik, 

ahol a szeretetet eléggé szám�zik, de a regényt olvasva mégis kiderül, hogy 

ott rejlik a szeretet sok-sok eleme, csak nem néven nevezhet� módon. Gondo-

lom, még egy depressziós beteg esetében is lehet, hogy szereti a teáját vagy 

a széket, amelyen ül. Szeretet ez is, de más szóhasználatban, mint a nyúlnak 

a káposzta vagy az oroszlánnak az antilop iránti vonzalma. Valamit talán a de-

pressziós ember is szeret – esetleg nem az embereket.

Szent Pál Szeretethimnusza nem a sült hús szeretetér�l, nem az ilyenfajta 

ízlésr�l, hanem az emberek, a  személyek közti kapcsolatra vonatkozó sze-

retetr�l szól. De azért érdekes, hogy a dolgokkal való kapcsolatunk is lehet 

meghatározó és nagyon mély. A dolgok szeretete – a világot ne úgy szeressük, 

hogy elpusztítjuk és feléljük; úgy szeressük, hogy ne mondja: az „ember fáj a 

földnek”, ahogy Vörösmarty írta.

A  szeretet olyan adottság, amely inkább mint képesség adott, de ahhoz 

hogy igazán megjelenjék az életünkben, meg kell tapasztalnunk. Ugyanúgy, 

ahogy valahol olvastam: ha a gyermek nem látná, hogy a feln�ttek két lábon 

járnak, akkor nem jutna eszébe, hogy két lábon járjon, vagy ha eszébe jutna 

is, megpróbálná, s miután fenékre esik, levonná a tanulságot, hogy jobb négy-

kézláb. Egymástól tanuljuk meg, hogy két lábon érdemes járni. A szeretetet is 

egymástól tanuljuk, mert a szeretet kulturális kincs is – etikai feladat is.

Akinek rossz tapasztalatai voltak gyerekkorában, valószín�leg nehezebben 

lel rá, kevésbé hisz benne, vagy kevésbé tudja. Lehet, hogy elementáris, gyö-

nyör� tapasztalatai lesznek kés�bb, de ezek között nehezebben igazodik el, 

mert nincs meg az a neveltetése, amely nem parancsolatokkal, hanem a pél-

dával meg a tapasztalatokkal avatkozik bele az életébe, és teszi azt érzékennyé 

önmaga és életének különböz� vonatkozásai iránt.

Én nemcsak pap vagyok, hanem nevel� is, tanár is, és – az Iskola a hatá-

ron ezért jutott eszembe – a gyerekek, a kölykök világában kialakulhat olyan 

helyzet, ahol eléggé visszataszító a szeretetr�l beszélni. De ott is jelen van a 

szeretet, ott is nevelhet� a gyermek, s meg kell próbálnunk akkor is nevelni, 

ha nem ejtjük is ki a szeretet szót.

Nádas Péter említette az Erósz és a Szeretet kapcsolatát. Érdemes ezen 

elgondolkodni, és lehet, hogy ezen a ponton eltér a felfogásunk egymástól. 

A kett�nek némi köze van egymáshoz, de nem hiszem, hogy szükségképpen 

minden szeretetnek f�ként szexuális jellege van. Kérdés persze, mit nevezünk 

Erósznak, és f�ként Platón mit ért rajta. Platónnál maga az Erósz az istenség 

körüli viszonyt is jelenti, tehát maga az Erósz nagyon fönséges dolog. Platón 

nem mondja, hogy mindenképpen szexuális színezete kell hogy legyen a sze-

retetnek.

Mit értsünk Erószon? Magasztos, ugyanakkor ebben a vonatkozásban a 

szexualitáshoz is kapcsolódó érzések ezek. Azért a szeretet nemcsak a szexua-

litással van ilyen sajátos kapcsolatban. Legyen pénzem, takarékos házam, ez is 

lehet a szeretet megnyilatkozása. Hogy akit szeretünk, azt megetetjük. Lehet, 

hogy valaki a szeretetét nem is annyira szellemi módon fejezi ki, hanem éppen 

azzal, hogy gondoskodik arról, aki éhezik. Kosztolányi idézett versének további 

részében a feleség észreveszi, hogy meg fog fázni az ura, és utánaszól: vegyen 

kabátot. A magasztos szeretet a testben él� ember életében testi vonatkozá-
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sokban is megmutatkozik. De kissé visszaélünk a szavakkal, ha a szeretettel 

egyenrangúnak mondjuk az erotikát, az Erószt. A  szóhasználat, ha a fi lozó-

fi atörténetet nézzük, lehet, hogy alapot ad erre, de azt gondolom, a jelenlegi 

szóhasználat nem egészen ez.

A  szeretet a másikkal szemben valamifajta viszonyt alakít ki, amely jelle-

génél fogva lehet esetleges, de lehet elkötelez� jelleg� is. Tehát, ha szeretünk 

valakit, és ennél a szeretetnél fogva jótékonyságból tör�dünk vele, akkor ezzel 

ígéretet is tettünk ennek folytatására, és ez nemcsak napi jó cselekedet szá-

munkra, hanem kapcsolat, amelyet vállalunk, és ennek megvannak a megfele-

l� társadalmi, erkölcsi keretei. Ez mutatkozik meg a barátságban vagy a házas-

ságban, abban, ha a szül�k vállalják a gyermekeiket; s egyben kötelezettséget 

vállalnak arra is, hogy mondjuk az egyik intézetben kifi zetik a tandíjat, ahol 

felnevelik a gyermeket. De arra is, hogy szeretik �t. Ilyen értelemben igenis 

konkrétan tartozunk egyes embereknek, nem csak általában azzal, hogy igyek-

szünk �ket szeretni.

Egy tanár is arra törekszik, hogy szeretettel közeledjen azok felé, akiket 

rábíztak; ez nem sikerül egyformán, mert vannak, akiket könnyebben befogad 

a szeretetével, vannak, akiket nehezebben. Ebben az esetben nem az a meg-

oldás, hogy megpróbálunk úgy tenni, mintha szeretnénk, hanem igyekszünk 

megkeresni a fi atal azon tulajdonságait, azokat a vonatkozásokat, amelyekkel 

csakugyan kapcsolatot tudunk kialakítani vele, és ezt tartalommal töltjük meg.

Mélyen egyetértek azzal, hogy az igazi szeretet igényes. A szeretet nem azt 

jelenti, hogy állandóan kedvében járok annak, akit szeretek. Alkalomadtán a 

gyermeket is úgy szeretjük, hogy ráripakodunk, ne tegyen olyat, ami neki rossz. 

Akkor össze kell szednie magát. Ugyanakkor nem fosztjuk meg a szeretett�l 

akkor se, ha azért büntetjük, mert valamiben nem úgy cselekedett, ahogy neki 

valójában jó volna.

A szeretetben szigorúság is megnyilvánul. Egy szül�, ha látja a gyermekét, 

hogy az úttesten hempereg, rákiált: „Vigyázz, mert elüt az autó!” Ha másvalaki 

megy arra, kedvesen elnézi, milyen jóíz�en játszik a gyermek. Aki szereti, az 

bezzeg nem gyönyörködik abban, hogy éppen ott játszik, ahol egy arra téved� 

autó elgázolhatja, hanem rászól: „Ne tedd ezt!”

Idézni szeretném a híres bibliai történet a tékozló fi úról. Ezt a fi út nagyon 

szereti az apja, de ez nemigen derül ki, csak akkor, amikor a történet végén a 

tékozló fi ú visszatér apjához. Nem azzal a reménnyel, hogy szeretni fogja, ha-

nem hogy a béresek közé mégis befogadja, mert itt a béreseknek is jobb dolga 

van, mint ott, ahol � a béresek sorsára jutott. S akkor döbbent rá, hogy az apja 

mennyire szereti �t. Az otthon maradt testvér nem azért maradt otthon, mert 

tapasztalja az apai szeretetet, hanem azt gondolja: ha meghal az öreg, övé lesz 

a birtok, és nem akarja vállalni azt a kockázatot, amelyet a másik vállalt. Amikor 

az apja visszafogadja a tékozló fi át, felháborodik: „Ha tudom, én is tékozoltam 

volna, hiszen te egy rossz kecskét sem adtál, hogy a barátaimmal mulassak.” 

Ha mégis észreveszi, hogy az apja nem azért fogadta vissza a testvérét, mert 

azt szerette, �t meg nem, hanem mert „ez az öreg mégis szeret minket, akkor 

is, ha nem tudja jól kimutatni a szeretetét” – ebb�l � is tanul: „Én is megmond-

tam neki nagy kínnal, hogy szerettem volna mulatni a barátaimmal. Az öcsém-

r�l meg kiderült, hogy hazajött, akkor mostantól kezdve szerethetjük egymást 
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azzal a szeretettel, amely titokban mindig benne volt az apámban, és akkor 

mutatkozott meg, amikor visszafogadta a fi át.”

És az öreg is magához térhet: „talán nemcsak a fi ú volt hibás, hogy kiköve-

telte az örökségét, mert lám, a másik is szeretett volna mulatni, csak én nem 

vettem észre. Valamennyire én is vak voltam a szeretetemmel együtt.” Ett�l 

kezdve jobban szerethetik egymást. S azt hiszem, ez is hozzátartozik, olykor 

fájdalmak árán eszmélünk rá arra: rosszul szerettük azt, akit nagyon szeret-

tünk. Attól kezdve megpróbáljuk jobban szeretni �t is, meg mást is.

Valahogy így történik ez. Ennek az útján haladunk el�re, sebeket ütünk és 

sebeket hordozunk akaratlanul is; ezt tesszük kínunkban vagy az ügyetlen sze-

retetünkkel. Mi, keresztények, azt reméljük, Isten oltotta belénk a szeretetet, és 

azért fohászkodunk hozzá, hogy tökéletesítse szeretetünket; vagy hozzá mér-

jük a magunk szeretetét. Aztán kérjük, hogy a tanulságokat segítse levonni az 

életünkb�l. S másoknak azért bocsátunk meg, mert magunkról is tudjuk már, 

hogy mekkorákat hibáztunk, többé-kevésbé akaratlanul.

A Szent Pál-i szövegb�l azt emelném ki, hogy a szeretet türelmes, önmaga 

iránt is. Aki szeret, az nem nagyon igyekszik ennek a szeretetnek a feltárására. 

Nyilván erre is számítani kell, és akkor a sors, tehát az életünk hoz olyan al-

kalmakat, amikor váratlanul, utólag derül ki valakir�l, hogy mennyire szeretett. 

De ez is megnyugtató! Ha már kés� viszonozni, akkor is óriási ajándék, hogy 

egyszer csak kiderül: „nem is gondoltam, hogy ilyen jó vagy.”

Efféle tapasztalatok között élünk! Nemcsak felszínes reakciókra kell hagyat-

koznunk, mint egy tömegben, amelyben el�bbre igyekszünk, és azon vagyunk, 

hogy oldalra taszítsuk azt, aki az utunkban áll, hanem fi gyelmesen kell élnünk, 

és akkor esélyünk van arra, hogy ebben a szeretet-dologban valamelyest tény-

leg el�bbre jussunk. Akkor is, ha közben megkopunk.


