
A KIS ÚT

Legjobban az fáj, hogy nehéz helyzetünkön már többször lehetett
volna segíteni, de férjem nem moztlul, Minden jó aLkaLmat eLmulaszt,
nincsen benne semmi LeLemény. Ha bármennyit is pörölök vele, egyre
arra hivatkozik, hogy ez az Isten akarata, ebbe beie keli nyugodni.
Azért is [ortiulo}: most Önökhöz. Mert én nagyon szépen köszönöm az
olyan vallásosságot, ameLy ilyen tutyi-mutyi embereket neveL ...

Itt annyiféle a probléma, ahány
a szó:

Első. "Nehéz helyzet." Minden
vallástól függetlenül másként értik
ezt a szót a férfiak, és másként a
nők. Az anya megszólal: "Péter
kének nincs cipője". Az apa cso
dálkozva néz fel ujságjából: mikor
vacsorához ültek, még volt rajta
cipő! Az asszony felfogja a kérdő

pillantást: "Ami a lábán van, az
egy rongy!" A férfi szemügyre ve
szi: felső bőre nem lyukas, talpa is
ép. Az asszony: "Ugyan az Isten
áldjon meg, ez egy vékony elnyűtt

nyári szandál, hogy indítsam neki
a télnek a gyereket ezzel l"~ - Az
asszony: "Csupa rongy a szőnye

günk, maholnap fel sem teríthetem
már i"~ - A férj: "Az nagyon jó
lesz, úgyis folyton belebotlottak a
gyerekek l"~ - Az asszony: "Nin
csen zsírunk télire !" A férfi ki
megy az éléskamrába, és mit lát?
Rengeteg zsírt... Lehet akár más
fél kiló is!

Egy szóval: a hiányokat, szükség
leteket. nehézségeket a nők sokkal
reálisabban, intenzivebben, követ
kezményeikben súlyosabban látják
meg, mint a férfiak. Ez nem az Ön
privát szerencsétlcnsége, ilyen a vi
lág valamennyi férfia, ebbe bele
kell törődnie!

Második. "Lehetett volna segíte
ni." Ön látja, hogy lehet, és azt is
látja, hogyan lehet. Azért látja,
mert Ön nő, és mint ilyen gyakor
latibb, gyorsabb, leleményesebb az
életlehetőségek felfedezésében, fel
használásában, sőt néha kihaszná
lásában. Előre nem látott baj ese
tén a legtöbb férfi tanácstalanul
áll. megdöbbenten töpreng. Ha van
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elég ideje, átgondolja, megfontolja
a dolgot és áldozatos nckiszánással.
kítartó munkával, hősies lemondá
sokkal előteremti azt, amire csa
ládjának, vagy egy jó ügynek szük
sége van.

Itt már más szerep jut a feleség
nek, m int az egyszerű belenyugvás.
Gyorsan működő, sokirányú, gya
korlatiakra irányuló f'antáziájával
legyen a begyújtó láng férje lelki
motorjához. Villantassa fel, boncol
gassa, részletezze a saját ötletét.
mintegy szoktassa hozzá, barátkoz
tassa meg vele a férjét. Egy idős

hölgytől hallottam, hogy kis gye
rekek és komoly férfiak nem szere
tik a váratlan helyzeteket. Nem
,.Döröléssel", hanem a dolog megkí
vántatásával lehet "megmozdítani"
valakit.

Harmadik. "Nem mozdul." Úgy
látszik, passzív természet!! Ez már
nem a férfi és nő közötti különb
ségen, hanem ember és ember kö
zöttí kü lőnbségen alapul. Vannak
emberek, akik mindig tesznek-vesz
nek, dolgoznak, fáradnak, sietnek,
el intéznek, elfelejtenek, bocsánatot
kérnek, jóvátesznek, nyernek, vesz
tenek. ráfizetnek, ujrakezdenek,
stb. Aktiv emberek. És vannak má
sok, akik nem kerülnek szembe
senkivel, mert nem is kerülnek ösz
sze senkivel. Nem várják el, hogy
valaki segítsen rajtuk, de ők sem
avatkoznak senki ügyeibe, annyira
sem, hogy felemeljék, aki az utcán
elbotlott. Nem panaszkodnak, nem
mozgósítanak bajaikban senkit,
mert egyrészt az ő bajaikon úgy
sem lehet segíteni, másrészt nin
csen is senki, aki akarna segíteni.
Passzív emberek.



Ez alaptermészet, és ezen lénye
gében nem lehet változtatni, de fel
ismerni, és vele szemben elhelyez
kedni kell is, és lehet is. Csakhogy
ez az elhelyezkedés más annak a
részéről, akinek ilyen a természete
és más annak a részéről, aki ilyen
természetű emberrel él együtt.

Az előbbi nem nyugodhat bele,
hanem állandóan meg kell vele
k üzdcnie, - de erről később, 
az utóbbinak állandóan számolnia
kell azzal a ténnyel, hogy társának
ilyen súlyos teherrel kell éltét jár
nia, és nem haragudni kell reá, ha
nem segiteni neki ezt a terhet ci
pelni. Ez nem könnyű feladat, de
a házastársnak már a házasság
megkötése előtt is le kellett ezzel
a ténnyel számolnia. Az ő számára
sohasem hangozhatik a mondat
így, hogy "Eredj, és fogj hozzá !",
hanem mindig így: "Gyere és fog
junk hozzá !" Azok között a titkok
között, amelyeket most meg-meg
fe.itenek a mélypszichológusok, van
olyan tétel is, hogy a párválasztás
egyik titkos rugója az ilyen értel
mű k icgószü lés vágya is. Népiesen
és kissé triviálisan így hangzik ez
a tétel: "A zsák megtalálja folt
ját."

ön - leveléből úgy tetszik 
eléggé aktiv tipus. Vállalja hát sze
retet tel és segítő készséggel férje
,.megmozdításának" fárasztó, de
oly hálás rnunkáját ! Ez távolról
sem jelent papucskonnányt, hanem
igen sok és szép alkalmat ad a
diszkrét, tapintatos szeretetszolgá
latra a férj jel és családapával szem
ben.

Amiben azonban mindenestül az
ön oldalán állunk, az a negyedik
pont. Nem, az Isten akaratának el
fogadását semmiképen sem gondol
juk úgy, ahogyan ön férjéről irja.

Csak az állat veszi az életet úgy.
ahogy van, az ember nem.

Az ember nem nyugszik bele a
természetadta mibenlétbe. Felássa.
megtrágyázza, kapálja, öntözi a
földet, megnemesíti a magot, meg
főzi és megízesíti az ételt, megfon
ja és megszövi a gyapjút és a ros
tokat, leszáll a bánya mélyébe tü
zelőanyagért, kerekeket köt a ter
hek alá, hogy könnyebben szállít
hassa és ha kedve tartja, fellép a
gépjére és felszáll a felhők fölé.

Isten a madárnak azért adott
szárnyat, hogy repüljön vele, és az
embernek azért adott értelmet.
hogy felhasználja a saját, a csa
ládja és az egész emberiség sorsá
nak javítására, életszínvonalának
emelésére. Minden ember köteles
mindent megtonní, hogy előbbre vi
gye a maga, a családja és közvet
ve, vagy közvetlenül az egész em
beriség sorsát. A "NEM"-et az Úr
Istentől kell várnia, aki ezzel feje
zi ki akaratát, hogy más irányú te
vékenységet kíván tőlünk.

Van, aki nem óhajtja magát kö
rülvenni a civilizáció ezer vívrná
nyával, mert keményebb életben
jobban véli szolgální az Úr Istent
és az embertestvéreket. Szerit és
célravezető életfelfogás, de nem a
családapa ideálja. Aki a családi
életet vállalta, egyben azt is vál
lalta, hogy tisztességben látja el
családját. Lehet, hogy tudatosan
puritán életmódot választ... Igen
figyelemreméltó eljárás! De min
denesetre: előbbre vinni, előbbre

vinni az emberiséget!
Utolsó mondatára azonban en

gedjen meg egy szelid megjegyzést:
nagyon kell ügyelni arra, hogy fér
je aktiválásáért folytatott küzdel
me agresszivitássá ne legyen, ez
éppen az ellenkező eredményre ve
zetne, amitől Isten mentsen! F.


