
A KIS ur
HÚ3Z éve házas ember vagyok, már nem vagyunk fiatalok. Gyermekeink

is jócskán felnőttek. Igazán nem panaszkodhatom, hogy valamilyen különös
bajunk lenne, életünk mostanában símán, jól kiegyensúlyozottan folyik. Én is,
feleségem is, gyakorló katolikusok vagyunk. A gyerekekkel sincs probléma.
Valamiképpen mégsem értjük meg egymást. Nem sziklákon, apró köveken bot
lunk, sokat veszekedünk a feleségemmel. Engem ez nagyon bánt, tudom őt is,
de mintha átok alatt lennénk; naponta szó-szót követ és már gyermekeink
kérlelnek, hogy ne csatázzunk folyton. Jól értsenek meg: szere~jük egymást, de
apróságokon - nem védem magam - olyan ingerültté válunk, hogy a leggo
n08zabb indulatok támadnak fel bennem. Az is előfordult, hogy mérgemben
elrohantam hazulról. Egyszóval: az élet hétköznapjaiban nincs közöttünk bé
kesség. Két világban élünk ... Van-e valamilyen lehetőség, hogy azt a harmó
niát, amit annyira óhajtunk, meg is tudjuk valósítani? Alapjában hala baj?
Kortánaím közül sokan elváltak - nem találtak más kiutat. Mi ezt nem akar
juk, de akkor mit teg1lünk ?

Bocsásson meg a levélíró, de annyi
ra közérdekű problémájára először

egy gyermekkorunkban hallott kis
versikét idézek a távolészekí halász
ról, aki a tündérnek panaszkodik:
"Ember, ember, emberke, kárás1lhal a
tengerbe. .. feleségem EIlzikém, mín
dég mást akar, mint én ..;" A nép me
semondó képessége, a folklór mély
bölcsessége világosan beszél a kÖ11Y
nyed, tarka szavak köntösében. A
férfi és a nő természete annyira kü
lönböző, hogy szinte két emberfajtá
ról beszélhetnénk,ha nem olvasnánk
a szeritírás első lapjain: "Teremtette
tehát az Isten az embert az ó képére,
Isten képére teremté őt, férfiúvá és
asszonnyá teremté őket." (Mózes 1, 27.
Krisztus Urunk idézi: Máté 19, 4,
Márk 10, 6-ban.) Ennek alapján sza
bad azt mondanunk, hogy az "ember
ség" lényegében a férfi és a női elv
egysége. A férfi és a nő teljesen
egyenrangú, de nem egyforma: egy
mást kiegészítők. Vakmerőség nélkül
mondhatjuk, hogy egyík sem egész
ember a másik nélkül, Még a coelábá
tusban élő legszágorúbb- szerzetesren
deknek is jórészt két ága van: a férfi
és a női rend. (Karmelitálk, ference
sek, domonkosok, stb.) Nemcsak a
férfi, ~ női psziché is érvényesül, igy
alakulhat 'ki az egész. Teljesen feles
leges lenne azon vitatkozni, vajon Ke
resztes Szent János, vagy Avilai Szent
Teréz, vagy Lisieuxi Szent Teréz ját
szott-e fontosabb szerepet a karmelita
szellern kíalakításában. Ck együtt ad
ják a teljes képet, kiegészítik egy
mást. A férfi és a nő természetének
egymás mellé rendeltsége a házasság-

ban a Iegnydlvánvalóbb, A kettójükból
álló kőzösség Isten rendelése szerint
nemcsak az élet forrása, hanem a köl
csönös segítés és - tegyük hozzá 
a kölcsönös tökéletesítés leghatéko
nyabb eszköze is. Szent Pál nagy ti
tokról beszél, arnikor a lelki élet for
rását, az Anyaszentegyházat a házas
sággal hasonlítja össze. Az Anyaszént
egyház Knísztus jegyese, Kmsmus sze
retí az egyházát, az egyház engedel
meskedik Krisztusnak. Szent Pál sze
rínt ennek a példának keH megvaló
sulnia a természetes életben is. "Fér
jek, szeressétek feleségeiteket, mint
Krisztus szeretd E.gylházát", asszonyok,
engedelmeskedjetek férjeite'knek, mint
az egyház e'lI1gedeImeskedJik Krtsztus
nak. Nem valami elavult ókori felfo
gás ez, hanem világos utalás arra,
hogy a férfi lényege szerint hajlamos
az öncélú. önző, uralkodni vágyó zsar
nokoskodásra - ezért a parancs: sze
ressétek tehát hozzatok áldozatot 
a nő p~~e; l!:va óta lázadásra hajla
mos - ,tehát engedel1rmeskedjetek - s
ez a kettő SZOTo~;an összefügg,

Persze a gyakorlati életben a kér
dés nem ilyen egyszerű. Szent Páilel
mondía az igazságot és kitűzi a köve
tendő ideált. A megvalósitás útja
azonban rögös, "A házasság nagy szer
zet" - írja Pázmány Péter -. s va
lóban az is. Emberi természetünk 
mondhatiuk az áteredő bún következ
tében vélünkszületett emberi jtren{.(e
ségünk - okozza, hogy míndnváían
önérvényesítésre törekszünk, sokszor
bizony az igazság rovására is. Az lis
sajátos tulajdonságunk, hogy az önér
vényesítésben a súlyérzékünk könnyen
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megbomlik, vadul harcolunk teljesen
jelentéktelen apróságok mdatt, s ha
ilyen apró kérdésekben győzünk, nem
vesszük észre, mennyit vesztettünk a
szeretetben. "Leinyeljük a tevét", mert
míndenáron ,M akartuk szűrná a szú
nyogot, Az ilyen önérvényesítö har
cokra pedig alig van alkalmasabb em
beri együttélés, rndnt az évek hosszú
során egymásgyengéit és bosszantó
apró gyarlóságait megismerő házas
feleké. Ezért nagy szerzet a házasság,
A házasfelek "hal'lIIlinc éves háború
jában" - mint egyszer valaki rossz
májúan megjegyezte - a férfiak rend
szerint logíkájuk kardját forgatják, a
nák pedig finom intuiciójukkal élnek.
Anélkül, hogy a üevélíröt és bárme
lyik férfitársamat sérteni akarnám,
azt kell rnondanom, hogy tapasztala
tom ,szerint a női intuició bíztosabb
irán§murotó, rnint a férfiIogika, s ha
nem is csalhatatlan, mégis legalább
a házasság harmóniája érdekében na
gyon hasznos, ha a férfi figyelembe
vesmés megszívlelí felesége ,;megér
zéseit".

"Egymás terhét viseljétek" - fi
gyelrneztet Szent Pál, s nem azt
mondja, hogy "egymást neveljétek". A

'legtöbb házastársi civakodás mélyén
az önérvényesítés óhaja mellett az el
nem viselés terhelése lappang. Mind
a két fél szeretné a másikat "megne
velrri" , persze a saját képére és ha
sonlatosságára. Reménytelen feladat,
mert a nő sohasem 'lesz férfi és for
dítva sem. Bűn nélkül való apró szo
kások - sokszor bizony bosszantóak
- sem küzdhetők le egykönnyen, egy
más terhét viselnünk kell. Tegyük
hozzá még azt is, hogy évek múltával
kifejlődhetnek olyan "bogarak", ami
ket színtén csak a szeretetből való el
viselés tud áthidalni.

"Haragudjatok, de ne vétkezzetek"
- kommentálja Szent Pál az evangé
liumi igazságot: "Ne szálljon le a nap
a te haragodon." S talán ez a legfon
tosabb. Akármi is történhet: egyik
nap sérülését soha ne vigyük át a má
sik napra. tgy az apró karcolások nem
mélyecLhetnek sebekké. A haragos vi
tatkozás perceiben hajlamos az em
beri természet - IS itt a nőket több
veszedelem fenyegeti - esetleg évek
re visszamenő sérelmeket is felhány
torgatní, AkIikgyakorló katolikusok és
naponta imádkozzák aMiatyánkot,
azoknak sohasem szabad elfelejtkez-
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niök az oly sokszor kiejtett kőnyör

gésről: "Bocsásd meg a mi vétkein
ket, máképpen rod is megbocsátunk az
ellenünk vétkezőknek." Sajnos nagyon
sokszor hallott és nagyon igaztalan
rnondás: "Megbocsá>tani tudok, de fe
lecLni nem." Húsz esztendő alatt bi
zony sok minden történhet a legjobb
körü[mények között is, fl 'ha egyik fél
sem tud "felejteni", s sok kis feszült
ség, kisebb vagy talán súlyosabb bot
lás idővel elviselhetetlen teherré nö
vekedhet.

Van ennél azonban még szomorúbb
lehetőség is. Sajnos, éppen a húsz év
körüli házasságok lazulnak meg a leg
könnyebben s ebben közreíátszík egy
sajátos korjelenség is. Megnőtt az em
beri. életkor, rohamosan növekedik az
emberi lehetőségek szfnvonala, a mai
negyvenévesek életerős fiatalok az egy
századdal ezelőtt éltekhez képest. A
[ófogú, frdssen borotvált, kisportolt
mai férfi ésa kozmetikázott, ápolt,
nylonharisnyás mai nő, a negyvenes
éveken túl is fiatal még a nagy gye
rekek vagy esetleg unokák ellenére.
Szirrte komikus, ha a családi fényké
pek nézése közben előkerülnek nagy
apáink és nagyanyáink képei, s kide
rül, hogy a pocakos, harcsabajszú, ke
ménykalapos tisztes polgár és a nyak
ig gombolt, fűzőscípős néni - még
negyven évesek sem voltak A válá
sok hátterében ezt is meg 'kell lát
nunk: a korjelenséget, hogy még fia
talok, még újra kezdihetik. AITa ke
vesen gondolnak, hogy az ápolt és
egészségben tartott test rnellett 
aminek következtében az anya színte
a 'leányával vetélkedhetik nincs
már meg a húszévesek üde naívsága
és optimizmusa, nincs, hiszen 'a lélek
már érettebb, az egyéniség 'kiforrot
tabb, az újra-összecsiszolódásnak le
hetősége megfogyatkozott. Eltekintve
a házasság felibonthatatlanságától és a
holtomiglan tett eskü feloldhatatlan
ságától, pusztán természetes emberi
szempontból is reménytelen másik há
zasságban keresni a ",boldogságot".
Akiben nincs meg az "egymás terhé
nek viselésére" való jóakaratú türe
lem, hiába váltogatja élettársát, olyat
sohasem talál, a,lcit ne kelíene elvi
selnie.

Hanmóniát szeretne a levélíró, azt
szeretné a felesége is. Mit tegyenek ?
Az eddigiekben, amennyire lehetett,
próbáltam rámutatni a harmóniátlan-



ság főbb alapjaira. Ezeknek belátása
- azt gondolom - márís sokban se
gít. Talán még csak annyit: Mark
Twain dolgozta fel humoreszkjében
azt az alapjában keleti eredetű mesét,
hogy az első ember e1ment az Úrhoz
és panaszosan így szólt: Uram, vedd
vissza azt a lényt, akit nekem adtál,
azt a hosszúbajút. Fiigefaleveleként
küldöz, a töbsn nézegeti álló nap ön
magát és a kígyóval kacérkodak. Nem
tudok vele élni. Az Úr visszavette a
"Lényt" és kisvártatva megint felbúk
kant az ember: Umm, add vissza, mert
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nem tudok nélküle élni. Azután har
madszor is jött: Uram, csinálj vala
mit rnert se vele, se nélküle nem tu
dok élni! Az nr nem tett semmit: a
se vele, se nélküle élet mellett a har
madikat csak együtt tudják meg
oldani, keressék a szeretet útján a
harmadik lehetőséget. Nekünk kato
likusoknak - hitünk szerínt - ez
méI1hetetlenü1 könnyebb, de nagyobb
is a felelősségünk. A szentségí házas
ság kegyelme és az Oltáriszentségen
táplálkozó és nevelődő lélek elég ke
gyelmet ad a jóakaratunkhoz,

Eglis István

AZ EGYETEMES ZSINATON. Ott állottam a Szent Péter bamU'ka roppant
terén az oszlopcsarnokok tetején berendezett erkélyen. A teliiholdat szinte elho
mályosította a k~világítás tündéri fénye, lent a téren a lobogó fáklyák eleven tü
zébál hatalmas kereszt rajzolódott ki. A Szeritatya tiszteletére ragyogott ez az
eleven kereszt; mí éppen a pápa ablakai alatt állottunk és hangszérók közvetí
tették teljes tisztasággal Péter utódának cseppet sem öreges, hanem fiatalosan
érces hangját. A tér fekete volt az óriási embertömegtől.

Október tizenegyedikének estéje volt, történelmi esemény napja: délelőtt ki
lenc órakor nyitotta meg XXIII. János pápa a huszonegyedik egyetemes zsina
tot. ott voltam azon a reggelen, édes napfényben lent a téren, akkor színtén
egészen elborította az embertömeg. Onnan néztem végtig a zsinati atyák felvo
nulását, majd a pápai udvarét, hogy utána 'bent a 'bazilikában, előnyös helyzet
ben, különböző helyekről résztvehessek a zsinat ünnepélyes megnyitásán.

Ha megkérdeznének. rni hatott reám a legjobban, azt kell rnondanom, hogy
a zsinat egyetemes voltát leginkább éppen a püspökökben éreztem meg. Amidőn
a harangok zúgása mellett a hatos sorban, hófehér pluviáléban. egyszerű fe
hér m1tráJban, összetett 'kezekkel vonuló testületet megláttuk, mindenki el
hallgatott egy percre. Utána. énekkar irányítása mellett az egész tér közönsége
énekelte a latin Credot és más, közismert latin himnuszokat. Negyven percig
tartott, amí-g a püspökök eltüntek a 'baziHkafőkapuján keresztül. A sajtó
irodában reggel még kétezerszáz püspököt tartottak nyilván. A később lajst
romozottakkal együtt, mínt megtudtuk másnap, kétezerötszáz főpásztor vett
részt a menetben és a bazilikában a megnyitásen. A bazilika főhajójában két
oldalt felállított óriási tríbünök tizenkét emeletén ülőknek fehéren virí,tó mit
raerdeje hirdette az egyház egyetemes voltát.

Kétezerötszáz püspök. Ennyii. még soha, egyetlen egyetemes zsinaton sem
jelent meg, sőt, továbbmehetünk: soha, sehol a világon eddig a napig nem
gyűlt össze ilyen számban a világegyház főpásztori kara. Egyetemes zsinato
kon sem, Niceában a legelső egyetemes zsinaton, 325-'Oen Krisztus után, büsz
kék voltak, hogy a "nagy és szent" zsinaton 318 püspök vett részt. A kalcedoní
zsinaton, 451-ben, már hatszázan vettek részt, de utána hosszú ideig nem érték
el ezt a számot. A középkor legnagyobb egyetemes zsínatán, a IV. 'Lateráni
zsinaton is csak 404 püspök vett részt, igaz, hogy ekkor, 1215~0en, ehihez a
számhoz, mint résztvevő, a középkor szokása szerIint, 800 szerzetesapát is csat
lakozott. A Tridenti zsinaton, amely négyszáz évre hatáa:"ozta meg az egyház
fej lődését, az első ülésen, 1545-ben :mindössze 31 püspök vett részt. Tizennyolc
esztendő elmúltával, mikor a. viharos sorsú zsinatot sikerűlt végre befejezni,
már 199 püspök, hét szerzetesapát.és hét rendfőnök volt jelen az okményok
alá:frásánál. Más volt a helyzet az első Vatikáni zsínatnál.ezen 1869. decem
ber 8-án, a megnyitáskor az akkor kereken 1050 püspö~ől 774 vo1,t jelen.
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