
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Az. új esztendő kezdetére keresve
sem találhattam volna alkalmasabb
témát, mint Francois Mautiac előadá

sát, amely a Jtöze1lIIlúlt napokban tel
jes szövegében is elébem került. A
Nobel-díjas író és gondolkodó a fran
cia katolikus értelmiségtek tanulmányi
hetén tartotta ezt az előadást és a
Témoignage Chrétien tette közzé. Azt
a fölöttébb időszerű és sokfelé vitatott
kérdést taglalja benne, hogy milyen
szemmal nézzük a "tradicionalisták" és
az újítók harcát a 'katolikus táboron
belül, továbbá a katolikusok víszonyu
lását egyfelől egymáshoz, másfelől a
nem-katolikus kortársakhoz. Lényegé
ben hasonló probléma ez, rnínt ame
lyet a Teilhard de Chardin-üggyel
kapcsolatban a legutóbb én is felve
tettem, s talán nem szerénytelenség
részemről, ha úgy vélem, hogy Mau
ríac fejtegetései sokban alátámasztják
és kiegészítik az akkor mondottakat.

Mauriac, mínt bevezetőben előrebo

csátja, nem maga választotta meg elő

adásának tárgyát : 'a tanulmányi hét
rendezői kérték fel, hogy beszéljen
róla. Nyilván azért. mert az ő megíté
lésük szerint is ezek a kérdések nyug
talanítják és osztják meg leginkább a
katolikus gondolkodókat és a gondol
kodó katolikusokat, egyháziakat és vi
lágiakat egyaránt, s ezekben a kérdé-
sekben kell vagy kellene elsősorban

világosan látnunk. Igen, de micsoda
szerepet vihet ebben egy író, aki rnin
dig távol állott a teológiai vitáktól?
.,lCissé zavarban is voltam" - vallja
Mauri~. Különösen ami a tradícíona
Iísták és az újítók tusakodását illeti.
Csakhamar rájött azonban, hogy való
jában arról az ellentétről van itt szó,
amely rnindíg megvolt az egyházban,
ugyanazon család két szellemi körének
szembenállásáról. amelyeknek ellenté
tesek, de mégsem ellentmondóak a kö
vetelései.

*
Két szóval jellemezhetjük Mauriac

szerínt a kétféle igényeket: az egyik
a "letétemény", a másik az "üzenet".
),legvan a kinyilatkoztatott igazság,
amelyet a Credo meghatározott és a
dogmák rögzítettek, s amelynek az
egyház az őre, s megvan a "jó hír",
amelynek elvitelére küldte Krisztus az
övéit a nemzetek közé. S ha és arneny
nyi'ben Krisztuséi vagyunk és a ka-
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tolikus, apostoli és római egYlhá2:hoz
tartozunk, mindannyian tudjuk és
érezzük, hogy vagy az egyik, vagy a
másik irányban hajlunk el inkább.
Mauriac azzal magyarázza ezt, hogy
kétségtelenül létezik egy szélső jobb
oldal, "szemöldökráncoló" teológusok
kal, akik az agresszív ortodoxiát kép
viselik. Ezek lepecsételt edényben
tartják a kinyilatkoztatás letéteményét
s nincs egyéb vágyuk, mint úgy adni
tovább, ahogyan kapták, megóva tehát
az ateista rnarxízmus dominálta· kor
nak bármiféle ráhatásától. S az is na
gyon igaz - folytatja Mauriac -,
hogy ezek a szellemek természettől

fogva bizalmatlanek és ellenségesek
mindannak irányában, amivel az el
lentétes oldal szellemei próbálkoznak,
azok, akiket kevésbé a letétemény esz
méje, mint az üzenet eszméje irányít.
Utóbbiak nem a definícíókra fektetik
a hangsúlyt, sem a ,hagyományokra és
szokásokra, amelyeket tiszteletremél
tóvá patiriázott az idő, hanem azt hi
szik, hogy minden történelmi kor, s a
rníénk talán jobban, mint eddig bár
melyik, várja az üzenetet, áhítozik az
üzenetre. Nekik meggyőződésük, hogy
az evangélium sajátosan forradalmi
és újító ereje 1900 év múltán is ugyan
az maradt.

Az egyházon belül a letétemény őr

zői ilyen módon többé-kevésbé szem
behelyezkednek az üzenet hirdetőivel.

Mauriac azonban nem hiszi, ihogy ez
az ellentét alkotja az igazi problé
mát s hogy ez lenne az, ami valóban
fenyegeti az egyház egységét. A Ikét
irányzat ugyanis egyformán jogos s
míndkettő megfelel a látható egyház
hivatásának Mauriac szerint nem vi
tás, hogy az üzenetet olykor feláldoz
ták a letéteménynek. Az is igaz, hogy
az egyház tekintélye bizonyos körül
mények között jobban megnyilatkozik,
mínt az új idők apostolai kívánnák,
megnyilatkozik a fékek hatalmával.
amelyek blokálják ezeknek lendületét.
Az egyház élete azonban éppen ebből a
kettős mozgásból áll: a tágulásból kife
lé és a visszakanyarodásból a Credohoz
és a dogmához. "Jusson eszünkbe a pél
dabeszéd magvetője- mondja Mauriac
-, aki a magot, amelyet szétszór,
előbb szorosra markolt tenyerében
tartotta. :Én nem látok semmi ellent
mondást abban, hogy a kéz kinyílik
míndannyíszor, amikor ki kell nyílnía,
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egyébként pedig féltékenyen rácsukó
dik erre a végtelenűl értékes magra."

Mauriac nem titkolja, hogy egész
szívével és lelkével azoknak oldalán
áll, akik Krísztus üzenetét a mai idők
höz igazodva szeretnék alkalmazni
mindenben és mindenütt. Ugyanakkor
azonban hangsúlyosan kiemeli azt a
meggyőzödéset is, hogya krísztusí ta
nítás csak azért juthatott el hozzánk
kétezer év mesazeségéből is változat
lanul, mert az egyház hajthatatlan és
megközelíthetetlen a reá bízott leté
temény dolgában. Ha a szentségí élet
két igéje: "Bűneid meg lesznek bo
csátva", és "Ez az én testem", még ma
is végbeviszi számunkra és végbe
fogja vinni az idők végezetéig a kö
nyörületnek és szeretetnek ezt a cso
dáját, csak azért van így, mert akik
az igéket őrzik, sohasem engedték,
hogy változtatás történjék rajtuk.
"Igy egyeztetem én össze magamban
a két irányzatot - hangoztatja Mau
riac -, mint ahogy meg is férnek egy
mással minden buzgó katolikus lélek
ben." De mi akkor a probléma? Mert
hogy van probléma, az bizonyos, és
nem is szabad gondolnunk arra, hogy
kitérjünk előle.

•
Az igazi problémát Mauriac szerint

az az ellentét, vagy helyesebben az a
leküzdhetetlen ellenségesség veti fel,
amely nem is csupán a különböző hit
vallású keresztényeket, hanem magán
az egyházon belül a katolikusokat a
katolikusokkal állítja szeinbe. .,Nem
teológiai vítákra és a teológiai irány
zatok vetélkedésére gondolok itt 
emeli ki Mauriac. - Személyes ta
pasztalataimból indulok ki, az öreg
ember és az öreg keresztény újságíró
megfigyeléseiből, amelyeket nem aka
rok véka alá rejteni. Eleve megenge
dem, hogy amiket mondok, csupán
számomra érvényesek. Azt is feltéte
lezhetik, hogy nehézségeim egyszeruen
a saját fogyatékosságaimat nyilvánít
ják meg. De talán némelyek mégis
hasznot meríthetnek abból, hogy egy
magamfajta író rniként látja az egy
ségnek és a különbözőségnek ezt a
problémáját az egyházban."

Ime az első megállapítás, amelyet
Mauriac, mint rnondja, hosszas elmél
kedéseiből szűrt le: "Megtörténik,
hogyannál közelebb érzem magamat
valamely hivőhöz vagy jámbor ember
hez, minél távolabb áll az én saját
egyházamtól. Ellentmondásos ez, de
csak látszólag az. Egy muzulmánról
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vagy egy zsidóról, ha tartja a vallását.
előre tudom, még mielőtt szólásra
nyitná a száját, hogy mi választ el
tőle. A szakadék köztünk valami mo
don természetes, méghítt. Nem érbet
semmi meglepetés. Ami azonban el
búvöl,amikor felfedezem, az áhitat
nak az a szava, amelyet a magamé
nak ismerek fel, az imádság, amely a
saját szívemből is fakadhatna, annak
az Atyának szeretete, aki a mennyek
ben van, s olykor, még egyes zsidók
nál is, a vonzódás KrisztuSIhoz. Máig
sem felejtettem el azt a fiatal zsidó
asszonyt, aki szomszédcm volt egyszer
az asztalnál, s amikor ezekről a kér
désekről beszélgettünk, nyiltan kije
lentette, hogy nem tudna hinni Krísz
tus istenségében; azután váratlanul,
valami egészen más és mély hangsúly
lyal, rníntegy bizalmas vallomásként.
amelyet nem tud magába fojtani, ez
zel fordult hozzám: ,Nem hiszem,
hogy van Isten, de szeretem!' Előtle

is, azóta is, arnikor nagyritkán talál
kozhatom egy igaz izraelitával, egy
misztikus muzulmánnal, végtelen há
lával gondolok mindazokra az összes
hajlékokra, amelyek az Atya házában
vannak. S talán mondanom sem kell,
hogy amit Izrael egy fia vagy a Pro
féta egy fia irányában érzek, még in
kább érzem a tőlem eltérő hitvallású,
de Krisztusból élő keresztények irá
nyában. De ezt érzern nem egyBzer
olyan lelkek irányában is, akik nem
tartoznak bele semmiféle meghatáro
zott hítvallásba, vagy akik az egyház
szélén élnek, mínt élt Simone Weil; a
fény, amely belőlük árad. talán azért
is erősebben világit meg engem, mert
töréseket szenved, míután nem a ha
gyományos formulákban fejeződik ki.
A kegyelem itt nyers állapotban jele
nik meg, kívüle az összes eszközök
nek, amelyek megazokottan közvetítik
nekünk. Úgy vagyunk kissé ezzel,
mint amikor felfedezzürk, hogy idege
nek is járják és szeretik az erdőnek

azt a rejtett zugát, amely magányos
sétáink célja volt. Csodálkozunk, hogy
ők más és olyan utakon jutottak el
oda, amelyeknek létét rní magunk nem
is sejtettük."

Egy teológus, a misztikus élet egy
történésze, talán meg tudná mutatni
és határozni azt a végpontot, ahol fl

kiinduló pontok távolsága ellenére ta
lálkozhatnak mindazok, akik szemlé
lődésükben készek a dolgok mélyére
hatolni. Amire ő maga hivatkozhat 
- mondja Mauriac -, csak "félma-



gasságban" történt találkozások mín
den Iajú és hitvallású emberekkel,
olykor még nyílt és harcos ateisták
kal is, akik múló egyéni érdekeken
felül . az igazságosságot keresték s
akiknél felismerte Krisztus szereteté
nek összes jeleit, azét a Krisztusét,
akit ők nem ismertek. ,,8 most már
bizonyára meg fogják érteni - foly
tatja Mauriac -, mit akartam én ki
fejezni lelkemnek azzal a törvényével,
hogyannál közelebb érzem magamat
egy hívőhöz; mínél távolabb áll a lát
ható egyháztól, amelyhez magam tar
tozom. És megsejtik ennek a törvény
nek félelmes ellenoldalát is: annál
idegenebbül, sőt ellenségesen érzek
bizonyos emberek irányában, minél
inkább tudom, hogy ugyanazt a ere
dót vallják, rnint én, ugyanahhoz az
oltárhoz térdelnek, ugyanabban a Ke
nyérben osztoznak. 8 itt korántsem a
csupán szokásból katolikusokról be
szélek, akik tesznek bizonyos gesztu
sokat, de nincs semmi autentikus val
lási életük; akikre gondolok itt, na
gyon is gyakorló, sőt ájtatos hivők. s
mégis ..."

Konkrét példával is megvilágítja
Mauriac, amelyet az algériai rémsé
gekből vesz. "Ha egy katonatiszt, aki
egész héten át bizonyos eljárásokhoz
folyamodott, hogy szólásra bírja a
gyanúsftottakat, vasárnap gyermekek
közepette áhitattal áldozik, akkor ép
pen ez, az áldozás az, amí szédülete
sen elválaszt tőle s ami idegenné és
ellenségge teszi előttem." Ez persze
szélsőséges eset - fűzi hozzá Mau
riac -, de meg kellett említenie. hogy
jól megértsük szavait. Mert ha arra
gondolnunk sem szabad, hogy sok
gyakorló katolíkus lenne, aki a tor
túrát kedveli, igenis ezrek és milliók
vannak, akik, ha nem is helyeslik, de
legalább is ,.megértik", legalább is
mentséget találnak rá. Ezrek és mil
Iiók vannak még a "jámborok" kö
zött is, akik nem vállalnák. hogy gyű

lölik vagy megvetik a zsidókat, s va
lójában talán nem is gyűlölik vagy
vetik meg. de mint zsidókat legalább
is gyanús fajnak tekintik őket, és
ugyanígy nagyon gyakran az arabokat
is, rnínt arabokat. "Pedig az a nacio
nalizmus, amelyet ezek a kereszté
nyek vallanak, egyáltalán nem fér
össze a keresztény lelkiismerettel 
szőgezi le Mauriac. - Nem lepne meg
és egyáltalán nem háborítana fel, ha
olyan agnosztikusokról vagy ateisták
ról lenne S7..ó, amilyen egy Barres

vagy egy Maurras lehetett. Előttem ra
botrány csak ott kezdődik, amíkor
ez a nacionalizmus azzal a hi tgyakor
lással párosul, amelyet az egyház ke
belében olyan keresztények végeznek.
akik még hűségesebbek is, mint ami
lyen én vagyok, és - ahogyan gyak
ran méltán szememre hányják - sze
retőbbek, odaadóbbak az egyházi in
tézmények iránt, mint amilyen én va
gyok. Ez sokkal, de sokkal nagyobb
súllyal esik latba előttem, mint a tra
dicionalisták és újítók viszálykódása
a katoltcizmuson belül. Itt egy abszo
lút, egy feloldhatatlan ellentmondás
ról van szó, legalább is olyan lélek

.számára, amilyen az enyém."

*
Kedvünket veszítsük-e tehát annak

az egységnek késlekedése és nehézsé
gei miatt, amelynek megvalósulásáért
az Ember Fia imádkozott Atyjához?
- kérdi Mauriac, s tagadóari válaszol
reá. ,.Azt azonban hiszem - fűzi

hozzá mindjárt -, hogy ennek az
egységnek okából az egyház látható
határain túlra kell törekednünk." S
igen figyelemreméltónak vélem mind-:
azt, amit Mauriac ezzel kapcsolatban
előad.

Az egyházon belül bizonyos módon
valóságga vált az egység, hála az
együtt imádkozott Cred6nak, az együtt
tört Kenyérnek; az ellenséges testvé
rek, ha nem is engesztelődtek ki, leg
alább egymás oldalán térdelnek egy
fajta állandó "Isten békéjében",
amelynek templomaink még a legza
varosabb korokban is kíváltságos he
lyei. Mi már annyira megszoktuk,
,hogy észre sem vesszük ezt. Túl
mindazon, ami megoszt minket a föl
dön, összetalálkozunk Abban, aki ma
gunk ellenére is egyesít minket az ó
szeretetében...Ha az ember már évek
óta járt ugyanabba a kápolnába,
ugyanarra a misére - mondja Mau
ri ac , barátokat szeréz anélkül,
hogy valamit is tudna róluk; figyel
mesek leszünk egy gyermekre, aki an
gyalként áldozik a közelünkben. lát
juk őt növekedni, if júvá serdüln i s
azután egyszerre csak eltűnik az éle
tünkből, amelyben csak annyi szere
pet vitt, hogy angyal volt jobbra vagy
balra tőlünk az áldozás pillanatában.
S felrémlik magamban olykor, hogy
ez az angyal, akivel soha nem beszél
tem. de akihez ragaszkodtam és aki
ért imádkoztam is, talán plasztíkbom
bás lovag lett azóta. De ez nem vál-
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toztat azon, hogy éveken keresztül
együtt törtük a Kenyeret. az Úrral
köztünk és bennünk. Nem vánhatunk
mást, nem remélhetünk mást, mint
azt, hogy antagonisztikus lelkek is
egymás mellett tudjanak térdelni s
így mégis résztvegyenek, mindegyik a
maga oldalárólvaz isteni életben. Mert
minden lehetséges Istennek, még az
is, hogy miután ő a Szeretet, ne
tartsa számon a hivőben azt, ami bál
ványimádás benne, hívják bár fajnak
vagy akár nemzetnek a bálványt."

Ez az egészen külsőséges egység bi
zonnyal megvan az egyházban, más
kérdés azonban, hogy beérhetjük-e
vele? "Én mindenesetre azok között
vagyok - jelenti ki Mauriac -, akik
hiszik, hogy az egység túl fekszik a
szent egyház látható határain. Éspe
dig azon az eszményi ponton, amelyet
maga az Úr határozott meg, amikor a
kút szélén ülve a rosszéletű asszony
nyal beszélgetett, aki vizet jött merí
teni: .Eljön az óra, sőt már itt is van,
amikor az igazi imádók lélekben és
igazságban imádják az Atyát.' Lélek
ben és igazságban imádók rnínden fe
lekezetben és valamennyi egyház
ban vannak. s arról ismerhetők meg.
hogy szeretik egymást. Szeretik, hogy
úgy mondjam. nem annak ellenére.
ami elválasztja őket, de bizonyos mó
don annak okából, ami elválasztja
őket. rnert így jönnek rá arra, hogy
noha nem egy dologban másként vé
lekednek, mégis ugyanabból a lélek
ből valók."

"Hogy jól megértsenek - emeli ki
Mauriac , nem kevésbé hiszem
egész szívemből, hogya katolikus
anyaszentegyház az igazi egyház. De
hiszem, hogy a lélek, amelyben túl
áradóan bővelkedik, átcsap a látható
határain, s hogy ő maga is felismeri
magát a más nyájakhoz. más aklokba
tartozó imádkozókban." Nekünk hin
nünk kell azt is, hogy bármilyenek
legyenek politikai állásfoglalásaink.
megvan az a kötelességünk, hogy sze
ressük egymást Istenben. Nem len
nénk keresztények, ha vísszautasíta
nók az Úrnak ezt az abszolút paran
csát. Az akarattal kell tehát kezde
nünk. Az első követelmény itt, hogy
akaratunk erősségét mint kegyelmet
kérjük az Úrtól, a második, hogy
akaratunk hatályosságát mi magunk
igyekezzünk emberi eszközökkel biz
tositani.

•

36

"Van egy nagyon vigasztaló igaz
ság, amelyet az ember az én korom
ban fedez fel - mondja tovább Mau
riac -, még ha olyan harcos is volt,
amilyen én, még ha oly hevesen fog
lalt is gyakran állást, ahogyan én ma
is cselekszem: felfedezzük. hogy való
jában nem vetjük el és nem vetjük
meg mí azokat az embereket, akiket
elvetni és megvetni hiszünk, mert az
ellenkezője igaz. Nagyon gyakran ösz
szetévesztjük mi a gyűlöletet és az
elkeseredést, holott két különböző ál
lapot ez. Nekikéseredünk és másokat
~s elkeserítünk egész életünk alatt. ez
Igaz, mert nem vesszük számításba a
kölcsönös érveket. S azután az élet
estéjén, amikor a régi harcok pora
leszállt. rnegtörténik, hogy találko
zunk a hajdani ellenféllel. Egyszeri
ben csak azon kapjuk magunkat.
hogy bizonyos örömet érzünk. amiért
együtt lehetünk, beszélhetünk az el
múlt küzdelmekről, ifjúkorunk bará
tairól vagy ellenségeiről. akik már
nincsenek. Akkor úgy tűnik, hogy
maga az Úr súgia nekünk: .Látjátok,
szegény gyermekeim, hogy nem gyű

lölitek egymást. Nem értettétek meg
egymást. s ez szószerint így volt: rnert
süketek voltatok egymás érvei szá
mára. A gyűlöletet, az igazit talán so
hasem éreztétek.' Egyik jótéteménye
ez az öregségnek s még az olyan har
cias öregségnek is, amilyen az enyém,
hogy rányitja szemünket arra. aminek
előttünk, 'keresztények előtt a legvi
gasztalóbb nyilvánvalóságnak kellene
lennie: hogy az ingerültség, a nekilee
seredés nem gyűlölet, és ha agvűlö

let, az igazi, szinte mindig kiolthatat
lan és leküzdhetetlen, nem áll ugyan
ez a mi érzelmi hullámzásainkra, A
módszert kellene tehát megtalálni ar
ra. hogy megértessük magunkat az
ellenféllel, hogy lecsendesítsük és íg,
azután ő is meghallgasson minket."

Pascal ajánl erre egy módszert :
..Ha sikerrel kívánunk válaszolni . s
meg akarjuk mutatni a másiknak,
hogy tévedésben leledzik, figyeljük
meg, hogy mely oldaláról nézi ő a
dolgot, mert a dolog rendesen igaz er
1'61 az oldaláról, és meg kell valla
nunk előtte ezt az igazságot: uavan
akkor azonban fel kell fednünk azt az
oldalt, ahonnan nézve ítélete harnis.
Akkor a másik meg lesz elégedve,
mert látja, hogy nem tévedett, csu
pán elmulasztotta, hogy minden olda
láról szemügyre vegye a dolgot. Mert
senki sem veszi zokon. hogy nem lá-
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tott meg mindent, csak azt nem akar
ja, hogy tévedésben marasztaljuk el."
Nem kell sokat elmélkedni - jegyzi
meg Mauriac -, hogy észrevegyük
Pascal szellemi vértezetén a csorbát,
a hibát. Pascal megengedi, hogy van
'egyoldal, ahonnan az ellenfélnek iga
za van, de elképzelni sem tudja, hogy
akadhat egy oldal, ahonnan neki ma
gának sincsen igaza. Már pedig, ha
nem csak azt engedjük meg, hogy az
ellenfélnek igaza lehet a maga néző

pontjából, hanem azt is, hogy mí ma
gunk is tévedhetünk, csak akkor te
szünk valóban egy lépést feléje és fog
majd ő is hajlani arra, hogy felénk
tegyen egy lépést.

A jelenlegi francia drámára utalva,
Mauriac bizonyosnak vélí, hogy az
ilyen keresztény humanizmus doku
mentálása "tenger vért takarított vol
na meg, rengeteg bűncselekménynek

vette volna elejét, s megóvta volna
Franciaországot a szégyentől, amely
nek súlya alatt olykor összeroskadnak
legjobb fiai". A borzalom, amely nem
ritkán torkát szorítja el az ember-
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nek - mondja Mauriac -, azt az ér
zést kelti benne, hogy a nyugati civi
lizáció alkonyának lett a tanúja. S
neki nincs is kétsége arról, hogy a
keresztény Nyugat nem tett eleget hi
vatásának. "Ime, ez az igazság! - ál
lapítja meg Mauriac. - Nagy szeren
csétlenség. hogy nem evangelizált
vagy csupán félig evangelizált. Isten
nek szüksége volt az emberekre, az
emberek azonban Istent használták
eszközül, s ez mindent megmond."
Nem olyan történet ez persze, ame
lyet felületesen lehetne tárgyalni,
sem nem ítélet, amelyet csak úgy röp
tiben meg lehetne hozni. "A mérleg
azonban, amelyet sorsunknak ebben a
pillanatában végül is felállíthatunk 
fejezi be Mauriac -, valóban nem
hagy számunkra más menedéket,
mint a hitet." Ez a hit azonban elég
séges is ahhoz, hogy ne veszítsük el
szívünket, Mi hisszük, hogy Krisztus
jelen van és láthatatlanul működik

ebben a mi vtlágunkban is, hisz
szük, hogy az isteni akarat érvé
nyesül benne.

Sajnos, az úgynevezett "rendetlen" emberek közé tartozom. Ezért vannak
családommal is surl6dásaim. Úgy érzem azonban, hogy bizonyos szempontból
nekem van igazam. Haza is szoktam munkát vinni, önálló ír6asztalomon do l
gozom. A "rendcsinálás" felesleges pepecselésnek tűnik, hiszen másnap újra
szükségem van mindenre, és én magam kiismerem magam, akármilyen "ka
zalban" is hevernek a dolgok. Mivel minden év elején szoktam legalább egy
jófeltételt tenni, hogy valamilyen hibámr6l leszokom, most az lenne a kérdé
sem, hogya lelki élet szempontjából van-e jelentősége annak, hogy nagyobb
rendre szoktassam magam. Nem felesleges kicsinyeskedés lenne-e ez? Altalá
ban az ehhez hasonl6 kérdéseknek van-e szerepiik. a krisztusi ember kialakí
tásában, vagy inkább a belső restelkedés és emberi hiúságok a mozgató rugók?

A kérdés jelentősége természetesen
elsősorban azon múlik, hogy "rendet
lenségének" milyen összefüggése van
a felebaráti szeretettel. Ez teljesen el
vontan nem állapítható meg, a lehe
tőségek skálája túlságosan kiterjedt
itt. A rendetlen természet majdnem
minden esetben fegyelmezetlen em
berre mutat, és feltétlen érdemes, sőt

szűkséges lelki szempontból is az ön
fegyelem nagyobb gyakorlása. Van
nak olyan foglalkozások, ahol látszó
lag kis rendetlenség is súlyos, akár
emberéletre is kiterjedő károkat okoz
hat. Úgy látszik, az Ön esete ennél
sokkal enyhébb, mégis azt kell mon
danunk, hogy a nagyobb rendre való
törekvés rnéltó arra, hogy akár egész

esztendőn át tartó állandó jófeltétel
tárgya legyen.

Tapasztalat szerint a családi viszá
lyoknak - és éppen a családi rossz
hangulatnak - legfőbb forrása a ren
detlenség. A rendetlenségből szárma
zik a házi "kisördög", a "Valaki".
"Valaki" megint eltette azt a bizo
nyos fontos levelet, "Valaki" az, aki
nyitva hagyja az ajtót, nem oltja le a
villanyt, összeforgatja a szekrényt.
Látszólag ugyan kicsinyesség vagy
komikum is mások szemében, de az
eredmény az, hogy bizonyos dolgok
nak nincs gazdájuk, ebből gyanú
sítások, sértődöttségele és apróbb-na
gyobb hazugságok sorozata következ
het, mert abba még sem lehet bele-
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