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A SZERETET GYAKORLATA
"Csak ahol az embereket a maguk közvetlen összetettségében tapasztaljuk

meg ..., ott lesz a szerétet konkrét, ott érkezik el a valóságos emberség talajára ...
A praxis az az iskola, ahol megtanulhatjuk a szeretetet, nehézségeit éppúgy, mint
minden lehetséges boldogságát, megtapasztalhatjuk keserű és mégis édes ízét"
(Bernhard Welte, Dialektik der Liebe, Frankfurt/M, 1973. 97.). - Miféle praxisról
van itt szó? Milyen utakon jutunk el hozzá? És milyen kapcsolatban van mindez
a szeretettel?

Az embernek míndíg szüksége lesz a szerétet-ajándék befogadására. Csak az
isteni Létteljesség képes az állandóan kiárasztó, viszonzást nem váró szeretetre,
a Karitászra. Az az ember, aki a kíárasztó szeretetre fokozottan törekszik, meg
valósítja önmagában Isten képét. Az ember alaptermészeléből ered, hogy jót te
gyen, jót alkosson, javakat állítson elő. Az egyesek munkájából összegeződő "az
dasági termelés a jót továbbitja, kiárasztja másokra. A praxis mínt a "jó" gya
korlása teszi értelmessé az egyén és a társadalom életét. Ezért csak a praxis
pozitív és építő formáját nevezhetjük humánus tevékenységnek; ami pusztulásra
irányul, eleve embertelen, nem érdemli meg a tevékenység nevét.

Ha evilág értelmes központjából. az emberből indulunk ki (ezt az utat nevezi
Pannenberg "alulról jövő teológiának"), két mozzanat tűnik szembe: az· egyik a
jó elfogadása, a javak szerzése, - a másik az adás-kínálas-ajándékozás öröme.
Hogy azonban a szerzés önzéssé, az adás esztelen tékozlássá ne váljék, a ."Jól ren
dezett szeretet" biztosítja a cselekvés dinamikus egyensúlyát és harmóniáját.
Bernhard Harlng, Heínrich Ott felfogása szerint a szerétet olyan dialektikus sza
bályozó erő, amely a jó megszerzésének vágyát és a másikhoz fordulás alakító
tevékenységét személyes vonatkozásban és társadalmi szinten egyaránt rendezi,
(vö. Teológia 1976/t. 8-14). A tevékeny szerétet ugyanis kettős irányú. magában
foglalja a cselekvés alanyát és átjárja annak tárgyát. A cselekvés 'I'illtch szerint
ilyen értelemben elvezet a szabadság-praxis-szeretet kölcsönösségéhez. A praxis
feltételezi a személyes szabadságot. Mechanikus cselekvéssel vagy külső kényszer
rel előállftható ugyan egy "produktum", de humánus praxlssá csak a szeretet
formálja. Régi mondás, hogy bottal még nem győztek meg senkit, dc igazi erkölcsi
tettet sem lehet senkiből kényszerrel kicsikarni.

A dialógus-filozófusok - F. Ebner, l". Rosenzweig, M. Buber - a szellemi
hatások praxísát a személyes szabadságra és a szeretet kölcsönösségére vezetik
vissza. A szeretetben egymás felé nyitott személyek között lehetséges az együtt
működés, a sikeres, örömszerző alkotás. Heisenberg, Bohr, Pauli csak egymást
segítő barátságából születhetett meg az anyagi. részecskék sokoldalúan átgondolt
elmélete. Ez a korszakalkotó eredmény jól mutatja, hogy a szeretet közösségében
míndenkí egyénit alkot, együttesen pedig az egészet: totalitate eiiectus, sed
pa1'tialitote causae. -

A szeretet gyakorlata egyszerre adást és kölcsönös részesedést jelent, ezért "a
szeretet minden ember (tágabb értelemben minden élőlény) igazi létszükséglete"
- írja Erich Fromm, a pszichológus. Az "öntudatra ébredt élet" - az értelmes
ember. - amikor rádöbben egyetlenségére és egyediségére, ez elviselhetetlen lenne
számára, ha nem kőzölhetné önmagát, mert magára maradtan sorsa fizikai és
szellemi pusztulás lenne. A szerétet feltárja az. embert és képessé teszi arra,
hogy leküzdje eredendő zártsagát és életfeltételeit kifejlessze. Minden szeretetben
egyaránt felrsrnerhető az egyén saját története, de az emberiség fejlődése is. Már a
klsavermeknél tapasztaljuk, hogy az egészséges magzati, később külső testi fej
lődéséhez éppen úgy, mint személyísége kialakulásához szükséges akózvetlen
összetartozás, az elfogadottság korai bizonyossága, amit az empátia, az anyai
szeretet míndig ismétlődő jelei: ölelése, simogatása közvetít a'gyermek számára.
A megtapasztalható szeretet azonban később is, minden életkorban éltetőbb és
gyógyítóbb lehet az orvosságnál, mert az ember. csak az én-te viszonyban, az
adás és elfogadás kölcsönös és kiegészítő valóságában válhat teljessé. Az ön
feltáruló én a szeretett másiknak nem "te6riát" ad, nemcsak mond "valamit",
hanem "azt mondia, amit tesz", - amit a másiknak adni képes és a másikért
felelősen megvalósíthat. Igy [('SZ a másik az én életében nemcsak valami, hanem
Valaki, a Te. Ez a Te kívánja meg a szeretet-cselekvés felelősségvállaló szabad-
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ságát, és csak a szabadon megvalósított tett igazolhatja, hogy egyek és közösek
vagyunk a másikkal. A Te kimondása, a bizalmas megszólítás nem lehet csak
szójáték, hanem a tevékeny cselekvés jele a másik életében, áldozatos és benső

séges részvétel. Az ilyen én-te kapcsolat lesz a míntája a személyközí, a társa
dalmi találkozásnak. A találkozás pedig olyan öröm, amely cselekvésre, jótettre,
ajándékozásra indít. Az egyén akarati szabadsága mindaddig formális, amíg a
közösségi cselekvésben ki ne.n bontakozik, olyan közösségben, amelynek van
ereje a befogadás-szerzés érdekeit szabályozni, a többi, minden egyén javára.
Az így megvalósult társadalmi szabadság veti meg a szociális szeretet bázisát.
"Mi tehát a szeretet?" - kérdi végül Fromm. "A szeretet az emberben működó
aktív erő, olyan erő, amely képes áttörni az embertársakat elválasztó falakat
és egyesíteni egyiket a másikkal" (The art of Loving, New York, 1956. 20-21).

Mivel míndenki magából indul ki, a szerétet szükségletét is a saját bőrén
tapasztalja meg és ebből értheti meg a másik rászorultságát, Ez a tapasztalás
azonban az ellenkezőjére is fordulhat. Van, aki a szeretet hiányában, a másikra
való tekintet nélkül még önzőbbé. zsarolóbbá válik. Az egészséges szeretet azon
ban az önmaga híányán át jobban átéli embertársa hiányait és abból, amije van,
juttat felebarátjának.

De hát ki az én felebarátom? - vetődik fel ma is a bibliai kérdés. A leg
közelebbi-e (mint a latin és a német mond]a: proximus, Niichste), a szorosan
vett hozzátartozónk, vagy minden ember? Csak a kérdés nehézségeinek feltárá
sával juthatunk a megoldáshoz. Heirrrich Ott abban látja a nehézséget. hogy az
első keresztények agapé-élményét, az átélt szeretetet nem lehet egyszeruen ki
terjeszteni az idegen, olykor ellenséges viselkedésű emberekre (vö. Teológia i. h.).
A szabadságból fakadó szerétet természetszerűleg afelé fordul, akivel élete
mélyebb kapcsolatba kerül. A szeretet intim megtapasztalása azonban nem ma
radhat meg privát területnek. Szeretet-gyakorlatunknak emberről emberre kell
vezetnie, másként a távoli rászorultakról való beszédünk csak üres pátosz
marad. Mindezt átgondolva B. WeHe így oldja meg a kérdést: "Bizalmatlannak
kell lennünk mínden szerétetről szóló beszéddel szemben míndaddig, amíg
a beszélő életében és környezetében nem lesz nyilvánvaló a szerétet praxisa.
Ahol ez a konkrét készség hiányzik, ott a világ szenvedéséről szóló informá
ció-áradat inkább a résztvevő érzék eltcrnpulásához, rníntsem a valódi szere-
tet- és áldozatkészség felkeltéséhez vezet" (i. m. 97). .

A szerétet gyakorlata ténylegesen azonban mégsem fejeződhet -be környe
zetünknél. Olyan társadalmi szemléletre kell szert tennünk, amely kifejleszti
érzékünket ahhoz, hogy úgy tudjon mindenkit megajándékozni jó szóval, se
gítséggel, áldozattal, mint a legközelebbit. így lesz lelkületünkben a legközelebbi
felebarát a távollevő, idegen embertársak "reprezentánsa" és arra késztet, hogy
közvetlen szeretteinkkel együtt rnindenkit belefoglaljunk az emberközösség test
vériségébe. A szeretet mércéjével behatolhatunk a társadalom szélesebb réte
geibe. A nagyobb hatáskör és felelősség területén is urrá kell lennie a humánus
szeretetnek mindazon hatalom felett, amit a tudomány és technika rendelkezé
sünkre bocsátott. A mai társadalmi élet lehetősége, a fejlett gazdasági és hír
közlési eszközök a szeretet szolgálatát mérhetetlenül megsokszorozhatjálc. A
technika eszközei kiterjesztik látókörünket, meghosszabbítják segítő karunkat és
érzékelhető közelségbe vonhatják a távolesőket. A saját életünkben is köny
nyeri elfogadjuk a lemondást és az áfdozatot, ha ismertek azok a távoliak,
akikért rnunkafelajánlást, anyagi áldozatot vállalunk. Ugyanakkor meg kell fo
gadnunk Habermas figyelmeztetését is, hogy a tudományok, a technika fel
tárják az eddig ismeretlen összefüggéseket, de nem adhatnak humánus célokat.
Míndvéglg eszközök maradnak, amelyek erkölcsileg közömbösek; használhatok
jóra. szelgálhatják a szeretetet, de a gyűlölet eszközeivé is válhatnak. Ezért a
tudomány és technika felhasználását senki sem bízhatja gondtalanul valami
felsőbb vílágfórumra. Erre döbbentette rá nemrégen a közvéleményt az a hír,
hogy egy közepes felkészültségű egyetemista, tankönyvek és lexikonok se
gítségével szakkörökben előállíthatja az emberiséget megsemmísítö atombombát. Ma
már tehát nem üres szóvlrág, hogy rninden embert lelkiismeretileg kötelez, hogy
a "jót keresse és kerülje a rosszat", aminek konkrét tartaimát józan ítélettel
neki kell felmérnie. Mindannvian az egész emberi közösség egy-eg;y szálát
tartjuk kezünkben. És hogy melyík a vezérszál, csak akkor derülhet ki, ha
egy szem elpattanna a nagy szövedékben és akár egy világrész gombaként
szertefoszlik, vagy ponttá zsugorodna Földünk. Ezért nem alkothatunk az em-
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berekről ábrándokat; úgy kell elfogadnunk, szerétnünk és védelmeznünk. ahogy
korunk tudománya elénk tárja: különféle magatartásával, az erosszal. az
agresszíóval, az ösztönök felszabadításáról vagy éppen szubllmálásáról vallott
felfogásával együtt. "Aki mínden embert úgy szeret, mint felebarátját, annak
gyakorlatilag is foglalkoznia kell sorsukkal. számításba kell vennie eltévelyedé
süket és gyengeségeiket is, és éppen ezért a felelős társadalmi, politikai és
gazdasági kérdések alól sem vonhatja ki magát. Mert az emberiség javát szol
gáló praxis gyümölcseit, a technika és tudomány eredményeit csak a közösség
érdekeit megvédő .társadalmí szeretet' együttes erejével tudja irányítani és
megvédelmezni", (B. Welte, i. m. 99.)

A világ életében felmerülő emberi nyomorúságok mindinkább cselekvésre
sürgetnek. Talán soha nem volt ennyire aktuális a szentírási szó: "Gyermekeim,
ne szetessetek szóval és nyelvvel, hanem tettel és igaz.~ággal!'· (1 Jn 3,18) 
ugyanis bibliai értelemben igaz az az ember, aki hűségesen helytáll abban. amire
elkötelezte magát.

Már az emberi élet legnagyobb tettéről, a felelősségteljes döntésról is el
mondhatjuk, hogy éppen annyira a szeretet müve, mínt az értelemé. Ezt a
tudatot tükrözi az ősegyház hite Szent János apostol szavaival kifejezve:
"Megismertük őt és hittünk a szeretetnek!" (1 Jn 4,16). Ha személyíségünket
teljessé akarjuk tenni, azt kell tennünk, amit Isten akar. ..Ez a megtérés. a
metanoia kötelezettsége, amelynek gyökerében a szeretet működík - írja Blon
-del -. Az igazi megtérés gyakorlat - és a praxis tudománya ebben is meg
mutatja, hogy semmivel sem helyettesíthetjük a gyakorlatot."

A keresztény szeretet tudatosítja bennünk, amit lélektanilag mindenki meg
tapasztalhat: hogy létezésünk fenntartója a szeretet. Mi azt is tudjuk, hogy Létiink
forrása Isten, aki maga a Szeretet. Szeretetünk Istentől ered. ezért keresztény
szerétet-cselekvésünk az emberek iránt nemcsak természetes, hanem vallásos
jellegű: istentisztelet. Szerétetünk "mintája" Jézus Krísztus, Aki életével és
tetteivel Isten irántunk való szerétetének tanúja. Azt kívánja tőlünk: "Úgy
szeressótek egymást, ahogy én szerettelek titeket'" (Jn 13,34).

Az idők jele arra int, hogy az egész keresztény közösség a lehető legjobban
szelgátja a szeretetet. XII. Pius már 1943. évi pünkösdi üzenetében hangsúlyozza:
,.Hogyan lehetne fiainak gondos és szerető anyja az Egyház, ha úgy tenne.
mintha nem látná és nem hallaná azokat a társadalmi helyzeteket. amelyek
.gyakorlattlag lehetetlenné teszik az életet? Úgy tenne. mint az irgalmas szama
ritánus esetében a levita és a pap, akik elmennek mellette és nem hallják
scgélykiáltását!" Ma az evangélium szeretet-üzenetét minden ember számára.
a világ legkülönbözőbb helyén elsősorban az életfeltételek megjavításavai továbbít
hatjuk. Ha ebben nem vettünk részt, könnyen megkapjuk a togos vádat:

"Meddig leszünk még mí, az egyház tagjai hűtlenek Jézus lelkületéhez? -
A fogságban levő brazil keresztények húsvéti kérdése ez, akik vádló és kihívó
módon szólítják fel az egyház tagjait a szocíálís kezdeményezésekre. A hűtlen

ség vádja míndannyiunkat érint. Hűtlenek vagyunk, mert újra és újra elhagyjuk
Jézus útját. O határozta meg a történelem útján az egyház útját. Az egyház
tehát nem úgy ,van', mínt egy erős falú, megmozdíthatatlan épület, hanem
.történik', És ez a karunk egyháza közöttünk történik, mert mindazoknak kö
zössége, akik Krísztus mellett elkötelezték magukat, és egy úton haladnak Vele"
(M. Pirol-s-B. Smítrnans: Kirche für Morgen, Stuttgart, 1972. 4.). - Ebből a
krisztusi elkötelezettségből fakad a keresztény szeretet többlet-ereje, amely egy
séget és egyetértést teremt, mert mindenkivel személyesen találkozik és elfo
gulatlanul szemlél, így lehet a dialógus alapja a pluralízrnus, gyújtópontja üd
vösségünk ígérete és biztosítéka, amely megvédheti Krisztus egyházát minden
széteséstől, pusztulástól, belső atomizálódástól.

A keresztény szeretet Úf5Y egyesít, hogy megtartja a különbözőségeket, és
mégis mindenki egyaránt érték számára: "Az Úr Jézus azért imádkozik az
Atyához, hogy egyek legyenek míndnvájan, amint mi egy vagyunk (Jn 17.21),
és ezzel... valamiféle hasonlóságot sejtet az isteni személyek egysége és Isten
gyermekeinek igazság- és szeretet-egysése között..." (Gaudium et Spes"i24.) A
keresztény szerétet a pluralizmus gyújtópontja, fókusza, egybefoglalja a sva
korlatból eredő különbözőséaeket. Az ellentmondásokban türelmes, mert tudja,
hogy az élet nem a mozdulatlan különféleségek halmaza, hanem magában reiti az
egység felé fejlődés lehetőségeit. A keresztény pluralizmusnak azt az e~ségesftő

iellegét hangsúlyozza, amely a különféle gondolkodású és egyéniségű embert:
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összefűzi. így találhatja meg mindenki a keresztény közösségben a saját helyét.
hogy egymásban elősegítse az isteni igazságosság és élet kibontakozását. Ez a
törekvés megfelel Szent Pál kívánságának: "Ugyanazt valljuk míndnyájan !
Forrjatok össze egyazon felfogásban... Vagy talán megosztott Krisztus?" (l JKor
1,10). .

Az egyetértés és együttműködés nélkülözhetetlen alapja az eltogulatlanság, A
keresztény elfogadja az előtörténéseket, de kiiktatja az avult előítéleteket. Meg
tisztítja a "régi" értékeit és a haladás új színtjére emeli őket. Az elfogulatlan
cselekvés előtérbe helyezi azokat, akik tehetetlenek, akiket háttérbe szorítanak,
akiket mások félelem és gátlás nélkül kizsákmányolnak vagy pusztulni engednek.
Aki az ilyenekért küzd, már eleve lemond saját előjogairól is, hiszen gyakran
ő is a hátrányosakra háruló előítélet körébe kerül. De mivel éppen ezen helyzete
révén - (ahogy köznap mondják : "őt is bolondnak nézik") - konkrétan bi
zonyítja, hogy érdek nélkül, hitelesen akarja továbbítani az evangélíurnot. Jézus
tanúságtételében minden egyéb emberi nyomorúságot magába foglal: "Menjetek,
jelentsétek Jánosnak, amit hallotok és láttok: Vakok látnak, sánták járnak, lep
rások megtisztulnak. .. a szegények pedig hallgatják az evangéliumot és boldog,
aki meg nem botránkozik bennem" (Mt 11,5).

Jézus azt is mondja: "Szegények míndíg lesznek köztetek" (.Tn 12,8). De hát
kik is ezek a szegények? - kérdezi Jacques Loew, a "szegények ügyvédje".
"Akiknek nincs pénzük? Nem míndig. Akiknek nincsenek összeköttetéseík? Ez
igaz. Tehát azok, akik hátrányt szenvednek, akiket a törtetők háttérbe szorítanak.
hogy így ők jogtalan kiváltsághoz jussanak. Szegények míndazok, akiket ilyen
módon hátrányosan megkülönböztetnek. És ilyesmi a legnagyobb . jólétben is
megtörténhet ott, ahol elhidegül a szeretet. Ez a .szegény' hallgat, őt pedig
senki sem hallgatja meg. Megvetik szavát, lehengerltk gondolatát." - Terézia
anya rnondja : "Amióta a szegények között dolgozom, egyre jobban tudatára ébre
dek, hogy a legsúlyosabb be~e;!,ség, ami egy embert érhet, ha tudja, hogy fö
lösleges. A nemkívánatosság tehát a legnagyobb szegénység; aki ezeket szolgálja,
arra vonatkozik az Úr igérete: ,Amit a legkisebbnek. teszel testvéreim közül,
nekem teszed azt!'"

Éppen ezért a keresztény szemében minden egyes személy értéknek számít.
A huszadik század technizált embere korunk mínden problémájára gyors, kol
lektív megoldást keres. Ipari terméket lehet tömegben gyártani, de embert
segíteni nem lehet. Amikor Terézia anyának ezt a kérdést felvetették, ímr vá
laszolt: "Nem értek egyet azzal, hogy nagy stílusban csináljuk a dolgokat. Ne
künk az egyén számít! Ahhoz, hogy egy személyt szeretni tudjunk, közvetlen
kapcsolatba kéll kerülnünk vele... Én csak a személytől szernélyíg terjedő

kapcsolatban hiszek. Számomra minden egyes személy: Krisztns, és minthogy
csak egyetlen Krísztus van, ez a személy nekem ebben il. pillanatban egyetlen a
világon."

Tehát a szeretet személyes és szituált. Ezzel a vonásával képes arra, hogy a
társadalom szemléletét minden egyes ember felé fordítsa, és az emberi jogokat
mind szélesebb rétegekre kiterjessze, minden embert gyakorlatilag részesítsen
benne. Ez a személyesség azt kívánja, hogy minden emberrel találkozzunk, szót
értsünk vele, meghallgassuk, párbeszédbe elegyedjünk. mert csak így tudunk
együttműködni, tevékenykedni érte. A dialógus alapja a jóakaratú emberek
között nem lehet más, mint az egész közösség javát szolgáló szeretet. Ezt a
hurnanitást, emberies praxist mi az Isten szerétetéből származtatjuk, amit mások
helyesen az emberi természetből, az igazságosság és szeretet gyakorlatából ve
zetnek le. így lehetséges, hogy a különböző irányokból jövők végső sorban ezv
közös gyakorlatban találkozzanak. A keresztény párbeszéd a Szentlélek pünkösdi
ajándékával kezdődött: ,," .mindnvájan együtt voltak, elteltek Szentlélekkel és
különféle nyelveken beszéltek... és ki-ki tulajdon nyelvén hallotta őket" (ApCsel
2, 4, 7).

A történelem és az egyház eseményeiből a Szerétet Lelke árad felénk. Az
O szeretetét kell feltárnunk saját lelkünkben, árasztanunk m'nden ember felé,
ez a keresztény szeretet-praxis értelme. A feltámadott Krisztus ajándékozta ne
künk a Szeretet Lelkét, hogy erejével mí is egyesítsüle az embereket szeretetben.
Krisztus feltámadása tehát azt is jelenti, hogy szeretetét idő, tér és egyéb aka
dály többé már nem korlátozza. így lesz a kereszten beteljesített szeretetben
feltámadott és megdicsőűlt Krisztus örök jelenléte közöttünk Isten teremtő,

gondoskodó és vétkeinket helyreállító szeretetének örök tanúja: és mindenkori

508



megújítója, mert Ö a "fe1áldozott és mégis élő (húsvéti) Bárány" (Jel 5,6): "Isten
annyira szeret minket, hogy üdvösségünkért emberré lett. Krísztus feltámadt,
és halálával lerombolta a halált. Élettel ajándékozott meg, úgy, hogy fiakká
válunk a Fiúban, így kiáltunk a Lélekben: Abba, Atyánk!" (GS 22).

Istenről, az Atyáról úgy teszünk tanuságot, ha minden embert testvérünk
módján szeretünk, mert "testvérünk iránti szerétetünk tényével - színte akarva
akaratlanul Istent szeretjük..." Itt tárul fel számunkra élményszerűen

nemcsak a kötelező igazságosság, hanem a túláradó, mártéket nem ismerő szere
tet praxisának az értelme: "Úgy elfogadni az embert, amint van, történeti,
kulturális, fajtabeli szituáctójával együtt, azért, hogy boldogabbá tegyük... A
feltámadásban elnyert üdvösségünk Isten felszabadító műve, örök önaiándéko
zásának előzetes ígérete, mínden ember számára kibontakozik a béke, Igazság és
a 'szeretet történeti valóságában.: . és a földön ezt nekünk kell végrehajtan'Unk!"
(Vö. Gutierrez: Teologia de la Liberaeion, Lima, 1971. 214kk. 328).

KIS MONIKA

AZ IGAZSÁ.G ÉHE ÉS SZOMJA

Edith Stein életútja
Aki az igazságot keresi,
Istent keresi, akár tisztában
van ezzel, 'akár nem,

Edith Stein

Utóélete most kezdődik csak igazán: Kölnben és Fuldában utcát. New Yorkban
egyesületet neveztek el róla. Nyugat-Németországban gimnázium és tanítónőképző.

egyetemi diákotthon és könyvtár. Kelet-Németországban óvoda viseli a nevét. 1962.
január 4-én megindult boldoggáavatási eljárása. Blete és halála úgy vonz, mint
a mágnes: munkái nyomdába kerülnek, egyre szélesebb körben terjednek - s
csak úgy árad a róla szóló irodalom is. Ez a meghajszolt kor a magáénak érzi őt,

szerencséjének tartja, hogy itt járt s meghatva kutatja a lábanyomát.
Ember, aki az igazság keresésének nagy kalandjára kötelezte el magát s en

nek azután odadobott mindent: ez volt Edith Stein. Meredek utat járattak be
vele ennek a századnak a problémái, de végígment rajta. Mindennel szembe
nézett, ami elébe került s életével vállalta tisztánlátásának következményeit.

A századforduló gyermeke volt: 1891. október 12-én született Breslauban,
mélyen hivő és a mózesi törvények szerínt élő zsidó családból. Édesapját, a fa
nagykereskedőt, egyik üzleti útja alkalmával - amit gyalogszerrel tett meg
egyik helységből a másikba - holtan találták az erdőben. Hőguta ölte meg;
rosszullétéban lefeküdt egy árnyékos fa alá s ott érte a halál. Edith még kétéves
sem volt ekkor. Édesanyja a Zsoltárok "erős asszonyára" emlékeztet. Életének
első és utolsó betegsége volt az a gyomordaganat, ami 87 éves korában elvitte.
Tizenegy gyermeknek adott életet; ezek közül négyet kiskorában eltemet, hetet
nevel fel - és egyedül. Özvegységre jutva, férje helyére áll s férfi médjára
vezeti a fakereskedést. A két fiú és öt leány ~özt Edith és másfél évvel idősebb

Erna nővére a "két kicsi". Ezek tehetségben messze kimagaslanak a családból is.
osztálytársaik közül is. Főleg Edith vívja ki tanárai elismerését és iskolatársai
csodálatát: nincs hozzá fogható növendék sem az elemiben, sem a középlskolában.
Kitűnő írásbelíje alapján felmenlik a szóbeli érettségi alól. Az érettségi banket
ten, míkor az egyik tanár tréfás rigmusokkal búcsúztatja diákjait. neki ezt mond
ja: "Schlag an den Stein und Weisheit spríngt heraus." (1) (Üsd meg a követ és
bölcsesség pattan ki belőle*.)

Régi gyermektársainak visszaemlékezései nem egészen egyöntetűek Edith tu
lajdonságait illetően. Vannak - és ezek vannak túlnyomó többségben - akik

* Szójáték a Stein családnévvel.
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