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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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nyugodni, hogy aza bizonyos "Va
laki" mínt házi dzsinn valóban léte
zik, és láthatatlanul ide-oda járkálva
keveri a bajokat. Azt rnondanunk
sem kell, hogy egy otthonban mínél
többen vannak együtt,a "Valaki" an
nál jobban garázdálkodik.

Azt is meg kell érteni, hogy mível
minden nevelés elsősorban és szinte
kizárólag példamutatás, a családfő

rossz példája ragadósabb lesz, mint
ellenkező irányú szavai és figyelmez
tetéseí, A szenvedő fél pedig végül is
a háziasszony, az édesanya, különő

sen, ha "második műszakként" kell
rendet teremtenie. Nem vehetjük
többé kícsínyeskedésnek, hanem a ko
moly szeretet elleni vétket kimerítő
érzéketlenségnek kell mínősítenünk

más munkájának tönkretételét. Né
melyik lakás reggelenként, amikor
már míndenkí elviharzott, tatárdúlás
képét mutatja. A háziasszonyok pa
nasza szerint ez a mindennapos, újra
és újra megújuló küzdelem a rend
érdekében, a legfárasztóbb és a legel
keserítöbb. hiszen ami a család tag
jainak talán csak egy-két mozdula
tába került volna, az most már fá
rasztó rnunkává vált. Nem helyes, de
nem csodálható, hogy a názíasszo
nyok - feleségek és anyák, vagy eset
leg testvérek - válnak a legkönnyeb
ben házsértossá és morcossá. Ebből a
szempontból a rendetlenség már a
szeretet elleni vétek, azonfelül, !ha
valakiben meggyökeresedik az, hogy
másokkal könnyedén kiszolgáltassa
magát, könnyen válik minden szem
pontból antíszocíálissá. Hogy ez a má
sik ~n a feleség vagy az édesanya,
legfeljebb csak ront a dolgon, és egy
általában nem jelent mentséget,

Valamennyiünk tapasztalata az is,
hogy otthon rendetlen emberek ide
genben, látogatóban vagy - ha gye
rekekről van szó - intézetben mílyan
könnyen válnak dolgaikat rendben
tartókká, sőt példamutatóan rende
sekké. S ez sem valami szép jellem
vonás. Az idegenben az ilyen ember
nem akarja, hogy .,megszólják", tehát
végeredményben a hiúság és ennek
következtében az emberfélelem moz
gátja őket. Otthon a ..családban ma
rad" a hiba, nem kel! félniük egy
mástól. Viszont annál jobban kellene
a szerétetnek és egymás iránti figyel
mességnek olyan hatóerőnek lennie,
íhogy félelem nélkül is megmaradjon
a rend. Aki csak félelemből tud he
lyesen cselekedni. a saját szabadságát
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rombolja, valósággal kényszeríti kör
nyezetét, hogy "más nyelvet" hasz
náljanak vele szemben.

A lelki életben komolyságra törek
vőknek a hétköznapi pongyolaságokon
túlmenően is érdemes a "rend" fogal
mába elmerülniük. Bizonyára sok új
szempontot ad, gazdagítja az életről

való felfogásunkat és esetleg világo
gosabbá teszi rejtett híbáírrkat is. A
rend bölcseleti megfogalmazása
szerint - nem más, mint egység a
sokféleségben. A rendezendő sokaság
ba valamilyen szempont és a rendező

akarat visz egységet. Ilyen egység
sokirányú lehet, logikai és reális, ter
mészetes vagy természetfeletti, fizi
kai vagy metafizikai stb. A világ leg
főbb rendezője a teremtő lsten, tőle

származík a dolgok természetébe ül
tetett bonyolult és mégis állandó, vál
tozatos és mégis összhangzatos, célirá
nyos rend. Az értelmetlen lények
rendszerében ez a rend mint megfel
lebbezhetetlen törvény és kényszer
jelentkezik. Az értelmes lényeknek
önként és szabadon kell a rendet fel
ismerniük és követniük. Helyes a tö
rekvésünk, ha a legkisebben is törek
szünk erre.

A családi rend elsősorban a szeretet
közösségének íratlan szabályok nélkül
is megnyilvánuló egysége a sokféleség
ben. S ezen érdemes elmélkednünk.
mert a családi életekből nő ki a tár
sadalom nagyobb és szabadabb rend
jének lehetősége. Önmagában ez a
rend lehet természetes, de lehet en
nél több is: terrmészetfeletti. Mint ír
tuk. ez szempont kérdése elsősorban.

A természetes családi egységben még
sok az önzés, a szerétetben sok az ön
szeretet, holott a családi életben
megtalálható örömök és biztonságér
zet kívánatossá teszik az egység rnű

velését és egymás sokféleségének el
viselését. Ha a rend természetfeletti
szempontú is, akkor sokkal könnyebb
az áldozatvállalás, akkor világosabb.
hogy még a családi közösség sem el
sősorban arra való, hogy csak boldo
gítson, hanem még elsőbben arra is,
hogy tökéletesebbé váljunk.

Igaz, hogy a családi életben az egy
ség nem írott szabályok alapján és
nem azok betartásával valósul meg,
de mégis vannak íratlan szabályok,
családi hagyományok, szokások, amik
eligazítanak a bonyolultabb helyze
tekben. Az értékek rangsorán lefelé
menve találjuk meg azután azoknaJk
az apróságoknak összefüggését az



őrölk értékekkel, ami apróságok így
.a szeretettel való Ö88zefüggésnk míatt
- rnér nem is kicsinységek, hanem a
harmonikus együttélésnek mintegy
építőkövei.

Mindezt összefoglalva,azt tudjuk
tanácsolni: a nagyöbb rendre, akár
csak külső rendre való törekvés is,
összefügg a krisztusibb emberkiala
kitásával, tehát méltó tárgya a törek
vő jóakaratnak. Persze, nézzünk túl
Iróasztalunkon, lássunk meg mást is.
Lehet, hogy dolgozó ember számára
önmagában Ioglkátlan, Iha napokig
vagy hetekig tartó folyamatos mun
káját naponta pepecselő rendezgetés
sei fejezi be. A fentiekben elemzett
összefüggések miatt mégis egy· másik
rendben, a teI1Il1észetfelettien gondol
kodó szeretet rendjében lehet, hogy
nagyon is fontos. S ha a családi élet
ben mosolyogva veszünk tudomást
olyan túlzásokról, amikor az apa még
gyermekei játékrendjét is irásba fog
lalva ftiggesztette ki, mégsem tarthat
juk feleslegesnek azokat a családi
"gentleman agreement"-eket, amik
egységesitenek a sokféleségben. Gya-
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korlatilag úgy festenek ezek, hogy
nem rádiózik az egyik, amikor a rná-

. siknak pihenésre van szüksége, a
nagylány nem húzza fel mínden meg
kérdezés nélkül édesanyja clp6jét.
vagy a fiúk nem hordják szét apjuk
szerszámaít, vagy... de ki gyl5zné
felsorolni azt a sok kis hétköznapi ap
róságot, amelyekben mégis mindig
ugyanaz érvényesül: a szeretet vagy
az önzés.

Január hónapban a liturgia előteré

ben a Szent Család áll. Menekülésük,
zarándoklasuk a templomba, Jézus
engedelmessége, a Szűzanya közben
járása a kánai menyegzőn: mind
mind ugyanazt a harmonikus rendet
sugározza. S ennek a rendnek fénylő

:kőzéppontja Jézus, aki "erat subditus
iilis" - engedelmes volt nekik. Le
gyünk egymásnak "subditusai" jó 'é_
lekkel. akkor bizonyos, hogy mínden
irányban rend lesz az életünkben, és
ami a legfontosabb: akár "rendesen",
akár "rendetlenül" is viselkedünk, a

. legszükségesebb rendet rnárís megtar
tottuk.

Eglis István

-
VALÖSAGltR~K ss ,FELELOssltGTUDAT. Amikor egyik esztendőből

a másikba fordulunk, nem valószínű, hogy bárki közülünk gondolattalanul,
mindennemű elképzelések nélkül cserélné ki asztalán vagy zsebében a naptárt.
Még ha nem lennének: is mohó vágyaink, valami óhajunk rendszerint akad;
eszünkbe jutnak dolgok, amiknek hiányát éreztük eddig, amiknek kipótolását
reméljük. Mert nemcsak a modern társadalom, az egyén is örökké tervez. Az
élet természetes menete ez. Csak azt nem szabad felejtenünk, hogy egyénnek
is, társadalomnak is a lehet6ségek és ésszerüségek határán belül kell mozog
nia, amikor akar és tervez. Azért adatott meg az ember számára az értelem,
hogy felismerje a korlátokat, amelyeket helyzete és képességei szabnak elébe.
Boldogság és boldogulás feltételeként méltán kivánhatjuk tehát az új esztendő

kezdetén a bölcsességet is egymásnak, amely ott kezdődik, amikor különbsé
get tudunk tenni a jogos várakozások ésa fantázia csapongása között.

Lényeges eleme ez a bölcsesség annak a valóságérzéknek is, amelynek
szükséges voltára legutóbb is felhivták figyelmünket azok a komoly politikai
megnyilatkozások, amelyek államunk több vezető személyísége részéről a
közelmúltban hangzottak el. Az alapvető tény, amelyet nem téveszthetünk
szem elől, hogy a mí társadalmi-gazdasági rendszerünk, amelyben a nemzet
minden fiának meg kell találnia helyét, visszavonhatatlanul szocialista rend
szer, az a berendezkedés és elrendeződés, amelyről az ország lakosainak egyre
nagyobb többsége meggyőződéssel vallja, hogy nemcsak elgondolásban, de
gyakorlatilag is különb a magunk rnögött hagyott feudál..,kapitalista rendszer
nél. Különb és jobb, rnert sokkal humánusabb emberközti és termelési viszo
nyokat, nagyobb rnűvelődési lehetőségeket, tartalmasabb életformákat, egyen
letesebb és kielégítőbb anyagi ellátottságot tud biztosítaní. Hogy azonban
Kádár János kormányelnök december 8~i beszédét idézzük, a' szocializmus
-építését sem "féliStenek" intézik, hanem ,,földönjáró emberek", akikkel szem
ben éppen ezért ,.csak olyan követelményeket támaszthatunk, amilyeneket
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