
A KIS ÚT
" •.• Lányom többgyermekes családanya ... Evek óta dolgozik. Amig

.otthon volt, minden rendben ment. A férje nem szólt bele a dolgaiba.
Nem segített neki, de lányom úgy vezette háztartását, ahogy jónak látta.
Most azonban ... Naponta tíz-tizenkét órát tölt távol otthonról. És mégis
minden háztartási munka, a gyermekneveléssel kapcsolatos minden kér
.dés reá vár. A férj lein a megterített asztalhoz, lefekszik a megvetett
.ágyba, szabad idejében olvas, vagy a maga játékaival - lombfűrész, bé
Jyeggyüjtés - foglalkozik... Lányom naponta tizennyolc-húsz órát van
talpon. Tudom, mindent a szeretet felindításával végez. Azt mondja,
szolgálni akarja férjét, gyermekeit utolsó csepp erejéig. De én megkér
dezem: Van-e önvédelmi határ a szeretetben? Mert ez így az ideg
gyógyintézetbe vezet . . ."

A szeretet a maga természete
szerint nem igen keresi, van-e "ön
védelmi határa", és hol van az.
Abban a csodálatos himnuszban,
rnelyben Szent Pál apostol megfo
galmazta lényegét, valóban olvas
.suk leánya [elszavát: "A szeretet
türelmes, nyájas; a szeretet nem
féltékeny, nem cselekszik rosszat,
nem fuvalkodik fel, nem nagyra
vágyó, nem keresi a magáét, nem
gerjed haragra, nem gondol rosz
szat, nem örvend a gonoszságnak,
dc együtt örvend az igazsággal,
mindent eltűr, mindent elhisz, mín

·dent remél, mindent elvisel."
(I. Kor. 13, 4-B.)

Mégis azt kell mondanunk, hogy
a szeretetnek van "önvédelmi ha
tára", Nem tehet olyasmit, ami
magára a szeretetre nézve vesze
delmes. Az áldozatosság, ha oly
rnértékű, hogy az áldozathozó bele
betegszik, többé nem nevezhető tö
kéletes szeretetnek. Ha a külső

körűlmények nem engedik, hogy
tökéletesen lássa el állapotbeli kö
telességeit, bele kell nyugodnia,
hogy tökéletlenül végzi dolgait csak
annyira, amennyi erejéből telik.

Aki tulságba viszi az áldozat
készséget, azt az a veszedelem fe
nyegeti, hogy egy idő mulva nem
tudja ellátni a legelemibb kötetes
ségeit sem, s megutál mindent: ál
-dozatot, szeretetet, kötelességet,
meg azokat is, akik miatt minden
tulzását vállalta.

A szerétetnek nem csupán "ön
védelmi határai" vannak, hanem
tilalomfái is. Nem tehet olyasmit,
amivel szellemileg, erkölcsileg árt
a másiknak, elsősorban éppen an
nak, akire szeretete irányul. Ezért
nem tökéletes szerétet az, amely
férj et és gyermeket elkényeztet,
növeli lustaságukat, kényelmessé
güket, önzésüket. A szeretetnek
nem csupán az áldozat a tartalma
és megnyilatkozása, hanem - töb
bek közt - a másik nevelése, sze
mének nyitogatása is. Az elkériyez
tetett férj ből és gyermekből a meg
gondolatlan és oktalan szeretet
szörnyeket nevelhet. Igy éppen az
zal boríthatja fel a házasságot, csa
ládi életet, ezek egyensúlyát, ami
vel erősíteni, fenntartani kívánja.
A bálvánnyá torzított imádott csak
addig tűri meg maga körül az írná
dóját, amíg szeszélye, vagy vala
milyen alkalom el nem fordítja tő

le. Mennyi ilyen bálvány terpesz
kedik családiaínkban: bálvánnyá
torzított férjek, gyermekek, akiket
a végig nem gondolt szeretet tett
ilyenekké !

A baj az, hogy a bálványok ész
revétlenül püffednek nagyra. S ha
Ieldagadtak, nehéz értelmes, erköl
csileg felelős emberekké visszava
rázsolni őket. A gyermek sorsa a
bölcsőben, az első napokban dől el:
aszerint, van-e, vagy nincs ereje,
önuralma az anyának, hogy ne
törjön meg a gyermek követelő si-
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valkodása előtt, szabályosan etes
se, aszerint, amíkor kell. Ott kez
di meg tanulni a gyermek, hogy
nem az ő szubjektív kívánsága a
lét mértéke, hanem valami más, .e
rajta kívül eső törvény, amelynek"
engedelmeskedni kell. A legtöbb
anya a bölcső felett veszti el a csa
tát gyermekével szemben.

Ugyanígy, a sok feleség már há
zasság előtt veszti el a csatát fér
jével szemben. ott és akkor kell
tisztába jönni vele: tud-e az a má-

. sik áldozatot hozni, vagy önző em
berállat.

A házasságon belül aztán, míkor
kiderül, liogy a másik nem vállal
ja az áldozatot, kérdés, hogy osto
baságból. vagy tudatos gonoszság
ból cselekszik-e így a dolog köny
nyebb végét választó fél. Ahol az
önzés tudatos, hideg, kiszámított,
ott igen nehéz a megoldás. Ott bi
zony az áldozatot a másik félnek
kell inkább viselnie - nem a há
zasfélért, hanem a gyermekekért.
(Természetesen itt is a felsorolt
határok között.)

Legtöbbször azonban - különö
sen a férfiak - azért hanyagolják
el az áldozatot, és sokszor akö-

. telességüket is, rnert nem gondol
koznak. Lefoglalhatja őket a bé
Iyeggyüjtés, a lombfűrésszel, játék
készítéssei való pepecselés, a kár
tya, a korcsma, a sport. Nem go
noszok, csak nem gondolkoznak,
nem ocsudnak fel.

Pedig bizonyos tényeket egyszer
már véglegesen tudomásul kell ven
ni minden férfinak. A házasságban
nincsenek külön jogok és köteles
ségek. Nem lehet azt mondani, hogy
ez a munkakör csak a férfié, az
meg csak nőé. Ha az asszony kény
telen beállni kenyérkeresőnek, a '
férfi nem kegyet gyakorol, míkor
beáll takarítani és mosogatní, ha
nem kötelességét teljesíti. Nincse
nek külön méltóságok: hogy ez "il
lik a férfinak", az meg nem. A
férfi nem mondhatja, hogy állásá
val, foglalkozásával nem fér össze
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a mosogatás vagy a takarítás. A'k
kor se mondhatja, ha mégoly ma
gasrendű szellemi munkát végez a
maga hivatásában és állásában. A
jelen sorok írója ujságíró, Nem dí
esekvésből mondja, hanem azért..
mert gyakorlatból beszél. Padlót,
törölgetve éppen olyan fenkölt gon
dolatai lehetnek az embernek, mint.
a legméltóságteljesebb pózban az.
íróasztal mellett.

A legtöbb férfi a- gondolkozás'
hiánya miatt nem veszi észre, ha a
körűlmények fokozottabb áldoza
tosságot kívánnak tőle. Ehhez sok
szor egy bizonyos sajátos gyávaság
is hozzájárul. Amilyen bátor és;
ügyes tud lenni sok férfi házon kí
vül, vagy a maga dolgaiban otthon..
oly ügyetlen a háztartási munkák
ban. Fél tőlük Ezért aztán har-
sány "nem az én dolgom" kiáltás-·
sal bemenekül férfiassága és mél
tésága mögé.

Ezért fontos felvilágosítani az
ilyen férfiakat. Rádöbbenteni őket

arra, hogy mindez így természetes,
így is volt mindig: a házasság min
denkor ennyire teljes közösség és
feloldódás volt. Le kell számolnf
azzal a multszázadí és átmeneti fel
fogással.Ihogy a férfi az erős tölgy,.
az asszony a gyönge folyondár..
mely ráfonódik. Hogy a férfinak
nem illik felesége tudomására hoz

.ni anyagi gondjait, (csak akkor
tudhatta meg, mikor eldörrent a'
pisztoly a férfiszobában). Hogy a
férfinak nem illik a konyhába lép
nie, hogy az otthon semmi más,
mint puha fészek, melyben a fér
fit a csivitelő madárka várja, akit
az 'intézetben ugyancsak arra ne
veltek, hogy a férj körül lábújihe
gyen kell járnia és arcát ki kell
símítania hazaérkezése előtt, ne
hogy az ura megpillantsa rajta a
gond redőit.

Níncs a mai otthonban "úriszo
ba", női "boudoir". Szorosabbarr
élünk, jobban egybe kell olvad
nunk: áldozatban és szeretetben is.
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