
0- és Uj szövetségnek az emberről

való tudásával. Az az orvos, aki
nem merít újból és újból ezekből

a forrásokból, ki van téve a vesze
delemnek, hogy hajótörést szenved
olyan esetekben, amikor a beteg a
maga személyi létének egyszerisé
gében támaszt vele szemben köve
telményeket. Minthogy azonban a
legtöbb betegség az embert a koz
moszba való beillesztettsége folytán
az animalitásában rohanja meg, az
orvos elsősorban az ember anima
litásának. tehát testi jólétének gon
dozója, amilyennek már az ókori
ak és a középkor egyetemel mond
ták. Következik, hogy az orvosnak
a 'lehető legnagyobb teljességgel is
mernie kell a természettudomá
nyokat.

Az orvos a teremtett világ rend
jében áll. A betegnek is csak e
rend alapján nyujthat segítséget és
pedig akként, hogy azokat a ter
mészeti erőket, amelyeket a tudá
sával csak irányíthat - nem pe
dig varázsló módjára előidézhet -

KIS ÚT

a beteg javára hatni készteti. Csak
a pap járhat el Krisztushoz hason
lóan a beteggel, mínthogy a szent
ségek ilyen helyettesítő működésre

képesítik. A betegnek eszerint nem
pap-orvosra van szüksége, hanem
papra és orvosra. A teremtett világ
rendjében maradva a betegség jele
lehet az orvos szemében egy olyan
mindenségnek, amelyben a test mí
ként a fű s az ember minden di
csősége' miként e füvek elmúló vi
rága. Ugyanúgy azonban az általa
irányított gyógyító erők képvisel
hetik szemében azt a míndenséget
is, amelynek élő és élettelen léte
zőivel a maga, emberi egyszerisége
ellenére egyetlen nagy egységnek
érezheti magát. Alázatossága és ne
messége az, hogy természeti gyó
gyító erők közvetítője, nem pedig
gyógyulásnak hozója, s ehhez kell
még járulnia a szeretetnek, hogy
assisi Szent Ferenc szellemében az
összes teremtett dolgokat fivérének
és nővérének tekintse, különösen a
betegeit.

.Életem egyik legnagyobb problémája, hogy mi a szeretet?.. Egy
kilencven éves anyóka ... én bizony nagyon sokszor tiszteletben voltam
vele szemben ... Türelmesnele és alázatosnak kellene lennem; de hogyan,
mikor legtöbbször ki nem állhatom határtalan önzése miatt. Beszélni
sem tud, csak sír, de úgy, hogy az ember szíve belesajog. Sajnálom, de
mégsem szeretem ... Ugy-e, bennem a hiba? De mikor lesz az én tö
rekvéseimből erény? Ugy-e, ha nem leszek gőgös ?"

Levelének első kérdésére már
többször adott választ a Kis Út,
hangsúlyozva, hogy meg kell kü
lönböztetni a szerétet erényét és a
szeretet érzelmét. Leveléből látszik,
hogy olvasta is és elvben el is fo ..
gacÜa ezeket a fejtegetéseket, de a
gyakorlatban mégis kellemesebbnek
találná, ha a szeretet érzelme is ve
zetné cselekvésében. Higgye el,
mindnyájan úgy vagyunk, hogy
könnyebben tesszük a jót. ha eré
nyes cselekedetünk édességét érez-

zük is. De Isten időnkint elvonja
ezt tőlünk, hogy hűséget gyakorol
tasson velünk. Az u. n. lelki szá
razságnak egy neme ez.

A második mondat, amelyet ki
emeltünk leveléből az öreg anyó
kára vonatkozik. Ugyebár, amikor
így kinyomatva látja, maga is ér
zi, milyen groteszk gondolat egy
kilencven éves emberi romnak
rossznéven venni, hogy "határtala
nul önző." Hiszen szegénynek a lel

ke már régesrégen egy elmeszese-
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dett agyvelőn keresztül kapja be
nyomásait és azon keresztül kell ki
fejeznie, ami benne végbemegy.
Hiszen szegény már régesrégen sze
nilis: úgy kell felfogni, mint egy
súlyos beteget, aki semmiért sem
felelős. Szándékosan nem mondom,
"olyan, mint egy gyermek", mert a
gyermek a maga tehetetlenségében
bájos, komíkus, aranyosan derűs.

Az öreg ember bezzeg nem az!
Nem, nem tekinthetünk reá "tet
szés-szeretettel", se "vágyszeretet
tel" ... De a sajnálat már maga is
egy neme a szeretetnek, mert hiszen
együttérzés a szenvedővel. Ha eh
hez segítőkészség és tényleges se
gítés is járul, már meg is valósult
a "jóakaró szeretet." Ennél többet
nem igen lehet kívánni az átlag
lelkektől. De ennek a levélnek író
ja nem átlaglélek, hanem olyan va
laki, aki komolyan igyekszik a lel
kében végbemenőknekmélyére lát
ni, és a hibákat becsületesen meg
akarja javítani... Nézzünk hát a
dolog mélyére,

Mindenkinek a cselekedeteiben
két tényező érvényesül: a tudatos,
elhatározó akarat és az ember tény
legesen meglévő "struktúrája", al
kata, - a magyar ember egyszerű

nyelvén: a természete. Ha valaki
- ahogyan levelében írja - arra
határozza el magát, hogy szegények
látogatásával, betegek ápolásával,
ügyes-bajos dolgaik elvégzésével,
szóval karitászmunkaval akarja az
úristent szolgálni - Istennek tet
sző nemes, szép elhatározásán kívül
- "struktúrája", természete is ve
zeti. Ez esetben valószínűleg erős

akaratú, cselekedni tudó és akaró,
gyors meglátású, gyakorlati, ügyes,
a véghezviteire elszánt, tehát pa
rancsolni tudó és akaró, kitartó, ta
lán szinte erőszakos egyéniségről

van szó, aki szó szerint átéli, hogy .
"jobb adni, mint kapni."

Mármost: az úr Istennek felaján
lott szép, tudatos elhatározás nem
kíván semmiféle viszonzást. Teszi a
szeretet cselekedeteit, és nem vár
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a pártfogolttól semmit, sem hálát,
sem kedvességet, de még azt sem,
hogy meg tudja mutatni örömét 
sőt még az úr Istentől sem vár lel
ki vigasztalást.

A struktúránk azonban, (amelyet
nem lehet cselekedeteinkből kikap
csolni, mint ahogyan "senki sem
tehet hozzá egy könyöknyit sem
magasságához") - a struktúránk
csak a neki megfdelő struktúrával
fog harmonizálni, vagyis magát
kellemesen érezni, kielégülrit. Je
len esetben a gyenge, félénk, szelíd,
szende, reánk feltekintő, tőlünk (ha
méltatlanul és érdemtelenül is, de
mégis) segítséget váró egyéniségek
lesznek azok, akikkel a lelkünk
harmonizál. Nem mintha hálát vár
nánk vagy hízelgést, tömjénezést 
de egyszerűen ; az ilyenféle st ruktú
rák felelnek meg a mienknek. Az
ilyen emberek kellemesek nekünk,
úgy érezzük, hogy ezeket szeretjük.

Családunkban azonban és párt
fogoltjaink között is, nemcsak ilyen
emberek vannak. Nekik is lehet
erős akaratuk és ezt az akaratot
esetleg rajtunk akarják érvényesí
teni: ők akarják meghatározni a se
gítés módját, mennyíségét, milyen
ségét. Ilyenkor úgy látszik nekünk,
hogy tolakodók, szerénytelenek. Ok
is gyors rneglátásúak, ügyesek, áll
hatatosak, - mi úgy érezzük, hogy
ravaszok, erőszakosak, szerénytele
nek, igényesek, hogy visszaélnek
[óságunkkal, kihasználnak bennün
ket. Az úr Isten előtt tett szép el
határozásunkat folytatj uk ugyan, de
a lelkünk legmélyén van egy sértő

döttség, egy - a kettőnk természe
téből fakadó - diszharmónía. Va
lahogyan úgy érezzük a lelkünk
mélyén, hogy ha már én vagyok
az, aki ad, aki fárad, aki segít, ak
kor én akarok lenni az is, aki kez
deményez, aki dirigál, - aki felül
van. (Ez persze legtöbbször nem
lesz tudatossá bennünk.)

És itt következik az, amit Ön
nagyon helyesen megérzett és leve
lében kétszer is említ, mint köve-


