
Sík Sándor

~,MINT TENMAGADAT"

Aki a felebaráti szeretetről akar elmélkedni, szükséges, hogy elmél
kedjék előbb az önszeretetről, mert az Úr Jézus ezt szabja meg a fele
baráti szeretet míntájául. Hogy a dologról magáról szólhassunk, előbb is
mernünk kell a mintát.

Az önszeretetet az Úr Jézus nem parancsolja, hanem föltételezi. Nincs
szükség rá, hogy parancsolja; anélkül is megvan míndenkiben. Nincs em
ber, aki ne szeretné magát. Ez bele is van oltva természetünkbe. Magában
az Úr Jézusban is megvolt., hiszen tudjuk, hogy nundenben hasonló voilt
hozzánk, a bűnt kivéve. Ezt tehát parancsolni nem kellett, mondja Szent
Agoston, de meg kellett parancsolni a módját; annál is inkább, mert min
den bűnnek végső oka a rendetlen, a helytelen önszeretet. Ha elvonul
tatjuk magunk előtt az emberiség történetér, Adám és Éva szerencsétlen
önszeretetétőlkezdve, amellyel bennünket a bűnbe, és annak következmé
nyeibe döntöttek, egészen a mai emberig, az önszeretetnek mennyi sze
rencsétlen. melankőlikus, tragikus példáját láthatjuk! A nagy költészet
nek is mindenkor egyik legtermékenyebb tárgya ez. Hogy csak a legna
gyebbak közül említsek néhányat: Ady lírája (A magunk szerelme), Ibsen
Peer Gyntje.

Az önszeretet alapvető kérdése: mi az az én, amit magamban szere
tek? Erre nézve mindenkinek Baját lelke adja meg la goethei választ:
"Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust ..." Még az Úr Jézus is meg
érezte ezt; halljuk Getszemániban 'a keserű szót: a lélek kész, de a test
erőtlen. Az apostol is a testi ember és a lelki ember formulájában szeretí
az emberi lelket jellemezni. A lelki ember a lélek cselekedeteit cselekszi,
a testi a test cselekedeteit. A Galatákhoz írt levélben olvassuk: "Nyilván
valók a test cselekedetei, melyek : paráznaság, tisztátalanság, szemérmet
lenség, bujaság, bálványozás, bűbájosság, ellenségeskedések, viszályko
dások, versengések, harag, veszekedések. visszavonások, szakadások, írígy
kedések, gyilkosságok, részegeskedések, tobzódások, és Ilyesmik ... A lé
lek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, nyájasság, jóság,
hosszútűrés. szelídség, ihit, szerénység, rnegtartóztatás, tisztaság." (Gal. 5,
19-23.) Ime a kétféle ember! De tévedésbe ne essünk: itt nem az anyagi
test van szembeállítva a tőle külöriböző szellemi lélekkel. Míkor az úr
Jézus rámutat a test cselekedeteire, azt mondja, hogya szívből erednek
a gonosz gondolatok, paráznaságok, gyilkosságok, házasságtörések, stb. Az
újszövetség nyelvhasználata szerínt arról van itt szó, amí az ernberben
alacsonyrendű,arról az énről, a!llelylböl a bűnök következnek. És szemibe
állítva ezzel az .a magasabb én, amely ezekkel szembe tud szállni, ezeket
le tudja győzni. A modern lélektan sokat tud nekünk beszélni 'a külön
böző én-ekről, amelyek bennünk vannak. Lényegében ugyanazt mondja
ő is, amit Szerit Pál, és amit mindenkínek a sajáttapaszta1ata. Ki ne
mondta vagy gondolta volna még: nem értem, hogy tehettem. nem is tu
dom, hova lett az eszem, míkor eet tettem. Ez az egyik tény: az én
kettőssége,

A másik tény, hogy az ,~ti bűn óta az ember bensejébe betört
az összhangtalanság, la megzavarodás. A két én nem szövetségese, hanem
ellensége egymásnak. Ugyanott, ahonnan az előbbi idézetet vettük, foly
tatja Szent Pál: "Azt rnondom tehát: Lélek szerínt járjatok, és nem fog
játok véghezvinni a test kívánságait. Mert a test a lélek ellen vágyakozik,
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a Iélek pedig a test ellen; ezek ugyanis egymással ellenikeznek . .. Akik
pedig Krísztuséi, megfeszítették testüket a vétkekkel és kívánságokkal
együtt" (Gal. 5, 16-17, 24). Legklasszikusabb kifejezése ennek a római
Ievélben: "Magam sem értem, mit cselekszem. Meet nem cselekszem a
jót, <amelyet akarok, hanern a rosszat, amelyet gyűlölök, azt teszem ...
Mert belső emeerí voltom szerirrt gyönyörűségemet találom az Lsten tör
vényében, de más törvényt látok tagjaímban, ez küzd értelmem törvénye
e1len s ,a bűn törvényének foglyává tesz, amely Itagj1aimban Vian" (7, 15;
22-24).

Két törvény, kettős én, amely harcban áll egymással, Ebből követ
kezik, hogy az önszeretet, ha túljut a naivitáson,aza:z azösztönös naív
ság kiskorú fokán, akkor drámai. Szakítás, ellentét él az ériben - fölve
tődik a kérdés: melyikkel azonosítja magát az ember.

Az öns!&eretet három fajtája

Minthogy a szeretet kétféle : természetes és természetfölötti, azért két
féle istenszeretettel kellett foglalkoznunk. Önszeretet azonban nem két
féle VIan, hanem háromféle; a természetes önszeretet már maga is két
féle: egyik a testi emberé, másik a lelki emberé; és csak a harmadik a
természetfölötti, a keresztény önszeretet. Három rétege Vian tehát, mint
egy három síkja az önszeretetnek. Az egyik az ösztönös, testi embere,
amely belé van oltva mindnyájunklba, az ember éníségének természetes,
ösztönös megnyilatkozása, A másik, a szellemi, a szellemnek szavát jut
tatja érvényre a természetes síkon. A harmadik a hitből fakadó indíté
kokhoz igazodik. Ez 'a három tartalmilag nem is nagyon különbözik. Hi
szen az ösztönös öns2Jeretettárgy:a Istentől belJénlk OI1totttesti javak,
tehát ezeket a szellem is jónak fogj1atalálni; ennek a természetes, ösz_·
tönös önszeretetnek tárgyai a másik kettőben is o1Jtlesznek és érvénye
sülnek a maguk módján, A szellemi önszeretet azonban újabb motívu
mokat hoz fel, amelyek a természetfölötti önszeretetben csakúgy ott WlITI

nak, A természetfölötti önszeretet megint újabb motívumokae hoz létre.
Ilymódon gazdagodik fölfelé az önszeretet. Nem más tehát az egyes fo
kokon a tárgya, 'hanem egyre finomodik.

Az ösztönös önszeretet adott, Istentől belérik oltott ösztönökIkel dol
gozik. Ebben az értelemben igaza van a Babits-versnek: "Minden vágyad
az Isten szava benned." De 'az eredeti bűn következtében laz ember termé
szete -ösztönvilága ÍIS- hajljk a rosszra, azért az ösztönös önszeretet
írányításra, fékre szorul, Az ösztönös önszeretetet tehát korrigáilini kell,
megdolgozní, meghamisítani. Itt egy új motívum 1ép be: az értelem. A
szellemi önszeretetet rnemaz ösztön vezeti, hanem a természetes értelem.
Vezérli mírst önismeret: a szellem megtanít engem korűátaímra, megtanít
gyengeségeirnre, megtanít arra, hogyajkaímazkodnom kell ösztöneimmel
sok dologhoz, külső és belső korlátokhoz. Az értelem miJnt valóságismeret
lép fel az ösztönökkel szemben. Meglátja más ember gondolatait, megis
meri a közösség, a társadalom érdekeit. Az értékek rendjének ismeretével
iga:zgatjia laz ösztönt és megtanít arra, hogy a szenem ,több, mint a test,
.a kőzösség java előbbrevaló, mint az egyeseké; elő1Ybrevalópéldáulaz

egészség, mint ;az élvezet.
Ugyancsak az értelem 'az, amely fölismerve magában a "két lelket",

kell, hogy állást foglaljon a kettőnek egymáshoz való viszonya dolgá
ban. Ment az ember egyikkel vagy másikkal öntudatilia:nul azonosítja ma
gát. A tapasztalat - a saját egyéni megtapasztalás és a történelmi: a fi
lozófia és a vallás élményein keresztül megnyilvárurló tapasztalat - az;t.:
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tanítja, hogya !két érmek egymáshoz való viszonya tekinte1Jében három
féle módon szoktak az embereik állást foglJa1ni. Egyik la naív optimista ál
lásfoglalás. Ez nem vesz tudomást a kettősségröl, ez az önismeret híján
érvényesülő önszeretet. Van aztán olyan is, ,a!ki látja, de nem veszi tekin
tetbe énje kettősséget, hanem míndkettőt természetnek érzi, amely jo
gosult és önmagában jó. "Ez a természetem" - szeretík mondaní. - "Az
ösztönöket ki kell élni" - mínt a reneszánsz tartotta. "A természet, jó"
- mint Rousseau mondta; ami rO&SZ, azt a társadalom hozta létre.

A harmadik állásfoglalás a pesszimisták felfogása, a!ki!k laz ösztöll1Jt
romlottnak és emberi erővel legyözhetetlenneik: valdják (régí eretneksé
gek, manicheusok, gnosztikusok). Belopózik, finom uta!kon és forrnákban
egyes keresztény felekezetekbe is ez a felfogás: ,az ember magáiban egész
rossz és nem képes semmi jóra. De az Egyházon ibe1ül itt is, ott is bele
kerültek ebbe a felfogásba egyes sőtéten látó lelkek ("az Isten minden,
az ember semmi"), Pedig az Isten nem semminek !teremtette az embert,
hanem Isten megismerésére és bírására.

A harmadik fajta szeretet, a természetfölötti önszeretet, az előbbiek

hez a hitetés a hitből fakadó tudást 'adja hozzá. Megvilágosított, fölemelt
értelmet és kimeríthetetlen erőforrást: a kegyelmet,

Vegyük példának laz édesanyának gyermekéhez való viszonyát; azért
éppen eat, mert az anya önszeretete elsősorbana gyermekhez való szere
tetében valósul meg, és igy nagyon világosan mutaJtja meg természetét,
Az anyát ösztönös szeretete készteti, hogy táplálja, dédelgesse, mínden
jóval elhalmozaagyermekét, mert ez - akár tudatosan, akár öntudatla
nul - neki magának is jó. Amelyik anyában él a szellemi önszeretet, an
nak gyermeke iránti szeretete is szellemivé finomu1 és gazdagodik. Ennek
a szerétetnek szellemi munkája már a pólyás korban kezdődák és folytató
dik a nevelésben, amikor példáu1 rá.SzokJ1Jatja, hogy sivalkodással nem ví
heti !keresztül ,atlmmtált, hanem bele kell igazodnia az evésnek, alvásnak,
stb.~nek idejébe. Ez az anya már szellemiileg is szeréti gyermekét, és mi
kor igy szeret, talán rá sem ébred, hogy önmaga iránti szeretetét, a maga
boldogságát is szolgálja, mert ezzel magát és gyermekét is előkészíti arra
az időre, amilkor nem az ösztön fogja összekötni őket, hanem a bennük.
élő szellemi értékek tisztelete és szeretete,

Ez a természetes szerétet -az ÖSZtöll1Ö1S is, ésa szellemi is - két
ponton is belenő la természetfölötti világba: a szeretet arraösztön:zi, hogy
gyermekének rnínden jót biztosítson, amit csak lehet, azért, amilyen
korán csak lehet, iparkodik megnyitni előtte a természetfölö1Jtiek világát.
Ez a természetfölötti neveres megkezdődik a keresztéléssel és folytatódik
példával, tanítással, imával rníndaddíg, ameddig a neveles rtart. De hogy
ezt szíve szerdnt megtehesse. ahhoz - minél [obban szeréti gyerme!két,
annál jobban érzi - természetfölötti segítségre van szü!kSlége:az isteni
kegyelem erejére.

Így nemcsak Iéi keresztény nevelés tartaímét.hatja át a természetfö
lötti szeretet, hanem magát 'a nevelőt, a keresztény anyát is,aktool ez a
természetfölötti szerétet kisugárzik a gyermekre.

A keresztény elvi állásfoglalást az önszeretet tekill1tetében ezekben
a tételekben lehet megadni:

Az első tétel: az egymással harcoló két lélek közül az ember igazi
énje, amellyel azonosítani Ikell magát, a lelki, a szellemi ember. Második
tétel: a testi ember sem ellenség, a testi embert mem elpusztítani akarom,
nem megfojtani - ez lehetetlen -, hanem átjárni 'szellemmel, átjárni
természetfölötti erőkkel, fölemelni, megnemesíteni és így helyreállítani
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az egyensúlyt. És ehhez - ez a harmadik tétel - nem vagyok magamra
hagyva, hanem az Isten kegyelme segít. .

Igy áttekintve a ta1ajt, amelyből laz önszeretet fakad, vegyük szem
ügyre az önszeretet motívumait.

Az öszlönös önszeretel

A testi ember önszeretetének főirányairól Szent János így szól: "Min
den, ami a világon Vian, a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet
kevélysége." Pensze laz ösztön is Istenakarata, tehát nemrossz - csak ha
visszaélünk vele. A test kívánsága: az önfenntartó és a fajfenntar-tó ösz
tön. Önfenntartás: étel, ital, pihenés, élvezet, egészség. Fajfenntartás: la
nemi ösztön és annak érvényesülése. A szemek kívánsága: a bírás vágya,
a tulajdon alapja, a gyűjtésnek. kaparásnak ösztöne. Az élet kevélysége:
az önérvényesűlésnek alJapösztöne, amely szintén bele VIan oltva az ember
lelkébe.

Ez .a háromöszrtön adva Vian az ember számára. Mindez jó, de mér
tékkel, korlátok közé szorítva, önkritikával, a másiké:nt segítve, a másik
értékeihez igazodva. Ra korlátlanul átadjuk magunkat ezeknek az ösztö
nöíonek, romlásba visznek. Aki korlátlanul átadja magát evésnek-ivásnak,
oda jut - a Filippi-levél moridja -, hogy "istenüik a has, végűk pusz
tulás" (3, 12). Aki a nemi ösztönnek korlát nélkül odaadja magát, elsza
Ikítva istenakarta céljától, rosszabbá lesz az állatnál; az állat nem él
vissza ősztőnével. Aki korlát nélkül átadja magát a bírvágynak, a Har
pagonok közé jut - az emberi közösséget elviszi a kapzslsághoz, irnpe
rialízmushoz, háborúkhoz. És a kevélység, ha míndenestül átadjuk ma
giankat neki, odavisz, hogy fejlődésképtelennéleszünk, mert nem látjuk,
hogy fejlődni kellene. A kevély 'ember olyan beteg, aki azt hiszi, hogy
egészséges és nem használ orvosságot. Hány embert ismerek, akit a ke
vélység számalmasan elbutított ! Ezért lép fel az ösztönnek ezzel a három
irányzatával szemben a szellem - a természetes szellem -, mondván,
hogy mindez jó, csak értelmesen kell gyakorolni, mértékkel aJJkalmaznd,
erkölcshöz, társadalmi rendhez Önuralomra van szükség.

Irbt mutatkozik meg, hogy a természetes szellemi önszeretet nem lehet
a végső szó, Hiszen éppen ez az önuralom a nagy és nehéz dolog. Honnan
vegyem az önunalmat ? Azt mondja erre a természetes önszeretet, leg
magasabb fokán, a sztoikusoknál: abból, hogy belátod, hogy jó, hogy he
lyes. És csakugyan, szerenesés adottségú embereknél ez sokszor elég. Be
látni a jót elég arra, hogy tegye is. De mikor jönnek a nehéz kísértések,
mfkor fölébred a szenvedély forgószele, aikkor bizony sokszor azt kér
dezi az ember: miért mondjak le erről, mikor olyan jólesik? Miért ne
tegyem meg, mikor nem juttat veszedelembe? Miért ne vegyem el a
másét, úgysem jönnek rá? Kell ide egy még felsőbb szabályozás: a ter
mészetfölötti ember önszeretete. Ez bíztosítja a három ösztön egyensúlyát:
a természetfölötti önszeretet.

A keresztény ember is értéknek vallja és szeretí magában az ősz

tönös önszeretet három alapalakját. Test és nemiség Isten gondolatai. Sőt

a keresztény gondolat többet mond róla és jobban megvilágítja, mint a
csak természetes felfogás. A tiszta test az Apostol szerint az Isten temp
loma. A nemiség Isten iakarata az ember kíegészülésére, boldogságára, a
társadalomnak, de ,az Isten országának fönnmaradására is. Isten munká
sává, a teremtés részesévé avatja az embert. A keresztény gondolat na
gyobb értéket tulajdonít a nemiségnek, mint amennyit a természetfölötti
motívumok nélkül lehetne. - A tulajdon a természeti önszeretetnek is
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tárgya, de a keresztény ember a hit motívumaiból megtanulja, hogy csak
sáfára a vagyonnak, Megtanulja. hogy a fölösleg nem azöVlé, hogy adni
kell a szegényeknek, alamizsnálkodni, hogy ,,!könnyebb a teVlénelk átmen
ni a tű fokán, rnirut-a gazdagnak bejutni az Isten országába", hogy ,tehát
lelki szegénységre V1aII1 szüksége, - A:z "élet kevélysége" helyett la termé
szetfölötti önszeretet az Isten itainak öntudatát hordja magában.

A szellemi önszeretet

így a szellemi önszeretet a szellemi értékeket szeréti magában és
azokna törekszik. Vegyünk szemügyre néhányat a fontosabbak közül.
Ilyen értétic az emberméltóság. A szellemi ember tisztában van és egyet
ért azzal, amit a szocíalízmus hirdet, hogy legfőbb érték: la földön az em
ber. Előtte csakugyan ,az ember a legfőbb érték. Elvben ezt mindenütt
és mindig vallották és vallják, ahol nemes emberség és szellem van; csak
aztán fölébrednek az emberi gyengeségek, az előítéletek, faji, vallási, po
litik.ai, családi és egyéb előítéletek, és a valóságban bizony a legtöbbször
osak annak adjuk meg ,az emberméltósághoz illő bánásmódot, aki míhoz
zánk hasonló. A Gondolatok a könyvtárban több mint százéves nagy mon
datai esengenek vissza bennem: "Még alig bír a föld egy zugot, ahol az
embert emberként becsülik - kivéve ha feketén született ..." Igen, a ke
reszténység előtt a legmagasabb természetes filozófiák, még a sztoikusok
sem találtak például a rabszolgaság ellen elítélő szót. Az emberi méltó
sághoz, hogy teljes és biztos legyen, legtöbbször nem elég a természletes
önszeretet, hanem a természetfölötti kell, amely megtanít. hogy minden
ember Isten képe, Isten .gyermeke, és hogy - amírit Szent Pál mondja
- itt már nincsen zsidó és pogány, körülmetélt és körülmetéletlen, barbár
és szkíta, csak Krisztus van és mindnyáj an egyek vagyunk Krísztusban.

A szellemi önszeretet másik nagy értéke a szabadság. Ahol szellem
van, ott szabadságnak kell lennie - így érzi a szellemi ember. Míndenkí
megérzi ezt is, ,aki nemesen gondolkozík, a természetes ember is, és la
szabadságot az élet legfőbb, Vlagy egyik legfőbb [avámak tartja, KOI'láJtja
egyedül a mások szabadsága. Elvileg nincs is nehézség: filozófusok, poli
tikusok, moralisták mind tisztában vannak a szabadság nagy, kívánatos
emberi értékével. De ha végignézünk a történelmen: a szabadságért mín
dig harcolni kellett. Szabadságharcok, forradalmak állandóan ismétlőd

nek. A szabadságot le lehet igázni, meg lehet semmisíteni: és ha meg is
szerzi az ember, hol van még a kűlső szabadságtól a belső szabadság !
Nem vagyok szabad ember, ha rab]'a vagyok ősztőneimnek. Az i~azi S2Ja
badság is keresztény érték: "Bármit beszéljetek, Krísztus a szabadság !"
- énekli száz évvel ezelőtt Mindszenty Gedeon. Krísztus az, aki az CS
szabadságát adja nekünk, ez megtanít la belső egyenetlenségek legyözésé
re és ezzel szabaddá teszi az akaratot, Szent Bétel' figyelmeztet: ,,~risz

tus drága véren vagytok megváltva, Ille legyetek emberek rabjai." Az ó
belső szabadsága állandó ösztönzés ·a külső szabadság megszerzésére is.

A szellemi önszeretet értékeinek 'harmadik területe ta kulturális javak:
a karatkrter, az egyéniség; személyiség kifejtlődése, a művelödés, tudomány,
művészet, társadalmi fejlődés, az igazságosság érvényesülése, a technikai
fejlődés, - míndaz, amit a szellern alkot. Óriási terület. De mindezek a
nagyszerű értékek megrendülnek, amikor jön la nagy szenvedés, A filo
zófia tud erről mondaní egy-két hideg szót: mi a szenvedés, de éppen ha
a legnagyobbakat hall.lga.tjUJk, akkor látjuk, hogy a legnagyszerűbb tudo
mányos munka és müvészí alkotás sem ad magában végső feleletet és
végső kíelégülést, Faust mdnd a négy egyetemi faku1tást végígtanulrná-

5



nyozta, és: "Da ste!h ich jetzt, ich arrner Tor, und bin 00 klug, als wie
zuvor." Nem tud megnyugvást daláíru, valami töblbet akar. Hogy mit,
tudju!k Szent Agoston formulájából: "NyugrtJalJan la rni szívűnk, núg meg
nem nyugszik benned, Uram." - Ehhez az értékhez ds odahajlik a ter
mészetfölötti önszeretet. Megtanít: mánden kultúrjavunk arra való, hogy
Istennek rávonatkozó gondolatát, mint egy műalkotást, kidolgozzam ma
garnban, és Istennek az embertségről elgodolt nagy gondolatait, az igaz,
a jó, a szép érvényesülését segítsem elő az emberek között. Ra ezzel la
gondolattal lépek művészet, tudomány, stb, elé, akkor végső igent tu
dok mondaní rájuk és megtalálom bennük a lélek l1ci.eJJégü1ésát.

A szellemi értekelk negyedik csoportja a kedélyi értékek. Ezek a gya
korlatban nagyobb értéket jelentenek, mínt az értelmlek. Erzelem, humor
iránti érzék, rugalmasság - és a legfőbb kedélyi és érzelmi érték: a
szerétet. A természetes szellemi önszeretet, az értelem belátja, hogy ezek
adják savát-borsát az életnek, hogy a boldogság, ha nem osak ezekből, de
elsősorban ezekből kerülhet kii. Am megint felmerül a kérdés: Honnan
vegyem ezeket az értékeket, ha nincsenek ? A sokszor idézett német ver
sike: Hab' Sonne im Herzen ! - napsugár- legyen la szívedben - nagyon
szép és kellemes olvasmány: de egyszer egy ágyhoz kötött nagybeteg em
ber azt mondta: "S:z;ép, szép, de honnan vegyem ?" Eppen arra van szük
ségem, mikor felhős az élet. Megfeilel rá atermészetfölötij önszeretet, a
hitből való motívum: "Szeressétek az Istent és akkor 1el1ketek földerül"
(Sir. 2, IO). A derű is ezeretetből származik, vagyis olyan ér1Jéíkből, amely
több, mint a természetes szellemi érték. Morus Szent 'Damás, ez a ru:l:gy
humanista, a természetes szellemi és értelmi életnek nagy képviselője,

egyszersmind szent és vértanú, így imádkozik:

Uram, add meg testem egészségét és a képességet, hogya tőled kapott testi
erő ajándékát lehető j6 állapotban megőrizzem.

Adj nekem j6ra hajl6 lelket, amely meglássa azt, ami j6 és tiszta, ne ijed
jen meg a bűn láttán, hanem inkább találja meg a m6dokat a bűn okozta
bajok rendbehozására.

Adj nekem olyan kedélyt, mely ne ismerje az unalmat, de éppúgy idegen
maradjon számára az elégedetlenség, a s6hajtozás és a panasz; és ne engedd,
hogy túlságosan belemerüljek okvetetlenkedő énem gondjaiba.

Uram, adj nekem humorérzéket. A kegyelmet, hogy megértsem a tréfát, s
így megismerhessem azt az örömet, amit az élet .nyújt és azt továbbadhas
sam másoknak is. Amen.

Ebből a kis imádságiból megérezhetjük, núlyen gazdag a keresztény
önszeretet és mennyáre nem hJiányzik !belőle egyetlen érteke sem az ön
szeretetnek - az ösztönös és oa természetes értélkek sem -, de rnindez
fölemelve egy magasabib síkra.•

További értékei oa szellemi önszeretetnek la hivatás és a munka. A
szeliern belátja, hogy az ember kiteljesedéséhez szükséges a munka, A
munka teszi emberré az embert. A hivatás kell ahhoz, hogy megtalálja
helyét az ernIberi közösségben; ennek öntudata a ooídogsághoe is szüksé
ges, Sajnos nem nundenkinek jut osztályrészül olyan munka, amely a neki
megfelelő tevékenységgel tölti be életét. Hogy mínden ember hozzájusson
a munkához, éspedig a neki való munkáhoe, ezt -a szocíálís fej:Lőcléstöl vár
juk. Ma még a mumka sokszor úgy jelentkezik, hogy elsodorja az embert,
eltemeti, nem is engedi lélekzetet venni. A természetföllötti önszeretet a

6



hitből vett indítékokkal ennek az orvosságát is megadja, Hitünk szermt a
rnunka Isten akarata. "Az Isten, az én Atyám, mindezideig munkállkodJik,
én is munkálkodom" - mondja az Úr Jézus. Neked is munkálkodnod
kell: "Hajtsátok uralmatok ,aJ.á a földet" - parancsolja Isten az első em
berpárnak. Azt a sokszor idézett mondatot: "Aki nem dolgozik (ponto
sabban: aki nem akar dolgozni), ne is egyék", Szent Pál fogalmazta meg
először. A hivatás keresztény gondolat, Az ókorban nem is találkozunk
vele. Szerit Pál leveleiben bukkan fel először, amikor a különböző isteni
ajándékokról. hivatásokról ír, Mi a hivatás? Korunlk egyik IIlIag.y gondol
kodójának, Guardininek gondolatát ídézem: "A hiv,atás laz egyes ember
számára az ő gondviselésszerű helyzete, Isten világtervében való jelentő

.ségének összefoglalása. Ebben jut kifejezésre, hogy minden más, viiág és
emberiség, az ő számára azért van, hogy az által, arnire hivatva vanvaz ő
hivatásbeli teljesítményével, a maga részéről hozzájáruljon a közös cél
eléréséhez."

Végül a vallási értékeknek lis megvan a természetes területük is. Az
önszeretethez a természetes istenszeretet is hozzátartozik. A katolikus fel
fogás szerint a vallási érték néÍkül az ember nem egész ember. Meglátta
ezt a nagy pogány gondolkodó, Marcus Aurelius is: "Ahogy az orvosok
mindig készenlétben-tartjákazokat a műszereket, melyekre egy váratlan
műtétnél szükségük lehet, éppúgy áílandóan ia kezed ügyében legyenek
neked is azok az elvek, melyeknek segitségével rábapírrthatsz a dolgok
isteni Lényegére és emberi mivcltára: míndenben, amit teszel, még a leg
kisebben is, tartsd szem előtt, hogy e kettő kapcsolatban Vian egymással.
Mert az istenek figyelembevétele nélkül emberi szempontból nem in1Jéz
hetsz el jól semmit, s ugyanez áll megforditva is."

A természelfölö,iti önszeretet

A természetföíöttd önszeretet tárgya az, ami bennem természetfölötti
- amit a hit mond számomra és a hitből való élet hoz létre bennem. A
természetfölötti önszeretet tárgya, amit Isten szeret bennem. Ama törek
.szem, amire az Isten akarja, hogy törekedjem : arról tardom, hogy a leg
jobb számomra. Mindazt, amit leíkemtől kíván: bűntől való tisztaság; sze
retet Krisztus iránt, az üdvösség munkálásának módja, a szeretet életfor
mái -c- ezt szeretem magamban: ennek kidolgozáséra adja nekem a ke
gyelem természetfölötti valóságát, Ebből következék, hogy a természet
fölötti önszeretet voltaképpen sohasem kész, hanem feladat; bdoWgozása
megmutatja az Istennek rólam elgondolt képét. Szerit Pál meglkapóarn fe
jezi ki ezt a Filippi levélben: "Testvérek, nem képzelern magamról, hogy
már magamhoz ragadtam, de azt az egyet igen, hogy elfelejtem, ami mö
göttem Vian, és nekifeszülök annak, amí előttem van, s így törtetek a
célra, annak a hivatásnak pályabérére, amelyet az Isten onnan felülről

adott Krisztus Jézusban" (Fil. 3, 13-14). A természetfölötti önszeretet
ilyen dinamikus világ, nekifeszülésannak, amí előttem van. A hivatást
Isten adta Krísztus Jézusban, ő adja hozzá a kegyelmet lis, de nekem Ikell
nekífeszülnöm, hogy meg is szerezzem a magam számára.

Ez ,a természetfölötti önszeretet teljes szeretet, megvan benne a tet
sző, vágyó és adakozó szeretet, Tetszés-szeretet, tetszem önmagamnak ab
ban, amiben az Istenhez hasonlatani tudoile Amit Isten belém adott, la
maga képére alkotott, az tetszik nekem; ez az emberméltóság keresztény
formája. - Vágyó szeretet: vágyódom ama, ami nekem jó, és 'arra a leg,
[obbra, amelyet ,a természetfölötti javak szereznek meg. - És adakozó
szeretet: szeretem magamat, mert tudok jó lenni és megadom magamnak,

7



ami ehhez szűkséges, így elérem a magam számára bízonyos fokig itt a
földön is a boldogságet. Itt látszik meg a természetfölötti önszeretet lé
nyege. Mert boldogságót nem elsősorban ,a szerettetés ad, hanem a szere
tés, nem a v:ágyó, hanem az adakozó szeretet. De adakozó szeretettel el
sősorban nem magamat tudom szeretni, hanem Istent és az ernbereket.
Vagyis bámulatosan egyszerű módon az iJgazi önszeretet istenszeretetbe
és felebaráta szeretetbe olvad át, úgyhogy voltaképpen önszeretet, elvá
lasztva a mások szeretésétől nincs is. Ha egészséges vagyok, akkor nem
problémám, hogyan ikell egészségesnek lenni. Probléma akkor van, ha
beteg vagyok. Az egészséges ember nem egészséges akar lenni, hanem éli
az egészséges ember életét. így a keresztény ember ds nem önmagát akar
jla szeretni, hanem Istent és felebarátját, és éppen ezzel szereti magát leg
jobban. Azért mély bölcsesség van abban, hogy az Úr Jézus nem paran
csolja az önszeretetet. Erre nincs szükség, magától adódik. Gyermekko
rom emléketből fölJmerülegy ifjúsági regény; abban olvastam ezt a mon
datot - nem ,az író találta ki, 'régi bölcsesség, de az éngyermeklelkemre
akkor nagyon hatott: "Boldognak lenni? Tévedés! Boldoggá tenni, ez az
igazi." Azóta megtanrultam az evangéliumból: boldog akkor leszek, ha
boldogrtaniekerok másokat. "AkA elveszti életét, megtalálja azt." Egyszó
val: a természetfölő'tti vönszeretet lényegében istenszeretetben és feleba
ráti szerétetben valósul.

És ez a gondolat tanít meg az önzés helyesértékelésére is. Az önzés
olyan önszeretet, amely nincs termékeny kapcsolatban Istennel és fele
baráetal. Az Isten nem fontos az önzőnek, ő a maga istene. Számára az
Isten annyiban jelent valamit, amennyiben őt szolgálja, amennyiben le
het tőle kéI1I1.i, várni, esetleg megharagudni, ha nem teljesíti, amit kérek.
Az önző úgy fogja föl, hogy az Isten tartozik neki, az élettől neki jár ez
meg az. Naiv, de gyilkos gondolat, Az önző vallásos is tud lenni: a vallás
hozzátartozik a boldogsághoz. tehát azt is felhasználja. Csakhogy az ilyen
vallásosság nem tesz boldoggá. A vallást azért kell gyakorolni, mert igaz,
mert jó, mert szép, mert Isten van és szeret, Én is szeretem őt és ezzel
boldoggá is Ieszek, De az, alki "keresi életét, elveszti azt".

Az önzés egyilk megnyilvánulása a kapzsiság, igényesség. Az önző

ember mindennek utánakap: hogy "nekem legyen", ez a fontos. Másik
megnyí.lvánulása az önzésnek ez érzékenység, sértődékenység, a sértesek
felejteni nem tudása, hanem fölraktározása a lélekben. Az önző a maga
gondolatának imádója, Nek.i mindig föltétlenül igaza van. A más gondo
latait meg sem hallgatja, illetve nem is hallgat rá, míalatt beszél. Egyik
szomorú fajtája az önzésnek a "ressentiment" embere, aki keserű basz
szúval fordul az élete felé: úgy érzi, az ígazsagtalan hozzá és ezért bosz
szút alk,al' állni: "rokk,anjon más is, pusztuljon más is" (Ady). Ide tartozik
az ún. "Minderwiirtigkeítkomplexus", a csekélyértékűség: állandó aggo
dalom, hogy másdk nem tartanak annyira, mint én szeretném. Közben
az a titkos érzés, hogy csakugyan nem is vagyok olyan értékes. Azért az
ilyen ember vagy félénk és félszeg, vagy ami még rosszabb: hangosságá
val, kihívó viselkedésével próbálja rekompenzálni magát. - Egy másik
önző megnyilV1ánulás: a pedáns ember, akinek egyedül az ő dolgai és
céljai fontosak. Akkor és úgy teszi a dolgát, ahogyan előírányozta; dül
jön bár össze a viLág, de ezen nem szabad változásnak lenni. - Az önzés
egy flajáIn alapszik a nyárspolgárlelkület is, amely be van zárva egy kis:
szűk keretbe, és az áldozatnak, még a gondolata is idegen tőle; a jövő

értékeket feláldozza a pillanat értékénék. Közben egyre hűl körülötte a
világ. A szeretet csak szeretésnek lehet a jutalma. Ö egyre jobban el:vesz'-
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ti az embereket és végül magá~a marad. Végül is minden őnzőn betelik
Eötvös mondása: "Csak az önzőnek nincs vigasztalása a földön."

Mi az önzés orvossága ? Ha az önszeretet tabban ikillörnlbözik az ön
zéstől, hogya helyes önszeretet termékeny és helyes kapcsolat Istennel és
felebaráttalés ebben valósul, akkor egyszeru az orvosság: fel kell venni
a kapcsolatot Istennel és laz emiberekkel. Kezdj el szeretní - éspedig a
mindenkimek és mindig lehetséges adó szerétettel - Istent és embereket;
és jól fogod szeretni magadat, "és Ielked földerül". Egy nagy magvar ön
zetlennek, Széchenyi Istvánnak naplójában olvassuk em az imádságot 
a legmagasabb rendű önszeretetnek ezt a nagyszeru tÜlkrét:

Mindenható Isten, hallgasd meg mindennapi, minden órai imámat. Töltsd
be szivemet angyal'i tiszta ezeretettet irántad s hazám, embertársaim s hon
fitársaim iránt. Világosíts fel engem egy kerub lángszellemével, erős eszé
vel. Engedj a jövőbe pillantanom s megkülönböztetni a jónak magvát a
gonosztól. Add tudtomra, mit tegyek s miként kezdjem, hogy Neked egykor
a rám bízott tőkéről besztimolnaesak:

Gondolkodni akarok és dolgozni, éjjel és nappal, egész életemen át. Segítsd
sikerre azt, ami jó, tipord el csírájában azt, aminek rossz gyümölcse lehet
ne. Nyújtsd segélyedet, hogy minden heves indulatot elnyomhassak magam
ban. Engedd, hogy igazi lelki alázattal tekintsek mindent a világon s 'Úgy

fogjak hozzá akármihez.

Egész imám pedig necsak szóval legyen elmondva, hanem tetteimben nyil
vánuljon s legyen sziinteleti az éghez bocsátva. Amen.------_.__..

RÓNAY GYÖRGY VERSEI
EGY HETITA DOMBORMŰRE

Négyezer éve vágtat a ló
négyezer éve áll a harcos harckocsiján
négyezer éve pendül a húr pattan a nyíl
s a paták alatt négyezer éve
fölemelt karral meztelenül hanyatt
a földre gázolt asszír
szakállas embrió
hogy fejjel előre a Halál kő-anyaméhe

a semmibe köpje -
ez a perc míelőtt ágyékába tipornak
a perc mielőtt bordái recsegve betörnek
egymás után a kerék alatt ez a perc
négyezer éve
a dobhártyák döbbent dobaja mögött
a gyerek-sírás asszony-zokogás
négyezer éve
fölemelt karral meztelenül hanyatt
a megadás örök mozdulatával
négyezer éve
csecsemő-meztelenül szőrös kicsi magzat
öklével már csák kihült halántéka mellett
négyezer éve -
s egy néma kiáltás néma kősikoly

négyezer.éven ~t

paták alól kerék alól
a Halál méhburokfalán keresztül 
miért kell ölni ölni ölni ölni
négyezer éven át ?




