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azon a na/Jon• ••

. . . és aztán egy napon - úgysz61ván rnlnden
el6zmény nélkül - hirtelen ráébredsz, hogy nem
mentél férjhez és most már nem is fogsz férjez rnenní.

Egészen jelentéktelen körülmények között jutott
eszedbe: talán éppen kesztyűt húztál, vagy a zon.
gorár61 törölted le a port. Talán kicsit korábban
ébredtél, mint máskor, vagy kicsit későbben, talán
gyászjelentést hozott a posta, vagy az eljegyzéséről
értesített valaki. Magad sem tudod, hogyan jutott
eszedbe, csak éppen eszedbe jutott. Nem fontos,
hogy hogyan és miért történt.

Az sem fontos, hogy hány éves korodban volt.
A gyöngyvirág kora tavasszal zárja már le hófehér
csengetyűit, a krizantémum pedig megvárja a késő
lSszt, és még akkor bontja ki pompás virága it. Sok.
félék vagyunk. Az egyiknél már huszonhárom.
huszonnégy éves korában ébred ez a gondolat, a
másiknál 40-50 éves korban. Nem fontos, hogy
hány éves korodban, de egyszer bekövetkezik, hogy
eszedbe jut, - hogy bizonysággá lesz benned: lel.
kern levetette nászruháját, szívemrőllehullotta virág»
szirom. Valami elmúlt és nem jön vissza többé so.
hasem.

Azon a napon ne vizsgáld kétségbeesetten az első
ráncokat az arcodon, ne téptesd restelkedve az első
fehér szálakat a fejeden. Azon a napon ne borulj
sírva az asztalra és ne okoli, ne vádolj senkit keserű
szívve] és keserű szóval.

Azon a napon rneleg, bízó, gyermeki secretettel
tárd ki szívedet az Úr lsten felé. Mert tudd meg:
nincsenek vé/et/enek és nincsenek véglegesen e/rontott
életek, Akár a magad cselekedetei, akár a mások
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Intézkedései határozták meg látszólag életed útjait, 
akár társadalmi helyzeted, akár gazdasági viszonyaid
okozták, hogy egyedül maradtál: nem a véletlennek
játéka életed folyása.

Emberek szavai és cselekedetei - az Úristen
gondolatai; helyzetek, körülmények, tények és sorsok
az Úristen· kezének rezdületei. Nincs véletlen és
nincsen elsodortatás : lsten szerető, gondoskodó, szent
akarata az, ami életedet irányítja. Lehet, hogy most
nem ismered még fel ezt az isteni akaratot. Lehet,
hogy soká rejtve marad előtted. De egyszer meg
ismered és áldani fogod. Ha nem előbb, hát az
Örökkévalóságban.

Azon a napon tedd félre amiérteket.
Hűvös fejjel és meleg szívvel rendezd el a multat,

bízó lélekkel és munkás kézzel kezd el: építeni
a jövőt.



1. a leszámolás,

a me8e6e1i fle,cef.
a tita cúudcsAa.
a fazdasdf/i mé,tef/.
a A[8anlla.
a C$otódott 8ze,efme8.
a fet nem ismert fliuatd8.

a /elmenluú1l'
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a me.se6efl Izerce,.

Hogyan is történt?
Az elsd, amit ilyenkor a szemedre vetnek: persze

«válogattál ll) Addig vártad a rneseheli herceget, míg
a rongyos-zsákoseernber sem jött el érted.

Válogatás! Te ezen nevetsz. Válogatás! Ugyan
kik közül? Ugyan rníkor és hol?! És lám, talán=talán
mégis, mégis igazuk van. Talán mégis azért maradtál
végül magadra.

Nem gondolok igazán hercegekre. amikor ezt
mondom. Még csak olyan hercegekre sem, akik
tüzes paripán lovagoló huszárhadnagy alakjában
jelentek volna meg. No nem, a mai leányok szeré..
nyebbek. Ha a fiú félig=meddig elfogadható állásban
van, szívesen mondanak le a fele királyságról és
követik a pásztorfiút kicsi tanyája felé. De ...

De azért mégis van valami a «herceg-véráss-ben.
Kérdezz meg a leányok közül bárkit, rnílyennek

álmodja jövendőbelijét, majd meglátod, hogy a
válasz egytöl..egyig: magas, karcsú, barna, jókiállású
fiú legyen. Sohasem kezdődik ez a «kívánság»
vőlegény. azzal, hogy jellemes, derék, vallásos ern
bern keres.

És szem és szív olyan gyakran csak azt látja meg,
amit látni akar és vakon megy el olyanok mellett,
akit és amit nem érdemesít meglátásra, rnegnézésre,
Ki tudja, hányszor mentél el olyan rnellett, ki «számba
sem jöhetett», hisz nem volt magas, barna és tüzes
szernű •••

Talán más vonatkozásban vártál herceget: a bűvös
szerelern nagyhercegét. Valakit, aki Eddy Nelson
zengő bariton ján elvarázsol az égő szerelern perzsel5
mámorába, - vagy Fred Aster acélizmú karjával,
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mindent elsodró örvényléssal visz a szenvedély szé ..
dületébe.

Akit ismertél - talán zsindelyhasító üzem köny ..
velője volt, vagy szürke kataszteri segédmérnök.
Nem rakott lábaid elé összetört szíveket, nem font
nyakadra halovány gyöngysort el nem sírt könnyek..
ből, ahogyan minden tangóban és jávai szerenádban
illő, sőt kötelező. Csak csendben számítgatta, hogy
ha minden hónapban félre lehetne tenni valamit
tüzelőfára, téli kabátra, és ha nem ér benneteket
különösebb sorsecsapás, akkor ketten is megélhet..
nétek abból, amit ő most keres. De te azt az «alakot»
sohasem láttad meg, így ő sem jutott el sohesem
addig, hogy bátor lépést tehessen feléd. Nemcsak a
férfi az, aki választ.

Mielőtt lezárnád ifjúságod aktáit, nézz kissé körül
meghitt ismerőseid és régi jóbarátaid sorában. Nem
azért, hogy most már «leszállván a magas lóról», utána
yessed magad akárkinek, hanem, mert itt az utolsó
pillanat jóvátenni azt a hibát, amelyet az ifjúság éret:o
lensége talán elkövettetett veled.

Nagy tévedés ugyanis azt hinni, hogy a házasság
valami törvényes formák között lejátszódó szerelmi
ügy. Valami hódolat, amellyel az Élet tartozik
nekünk, amely nekünk valamilyen rejtett kiválósá..
gunk folytán kijár; valami minél szemrevalóbb,
minél értékesebb, udvarló, illetve vőlegény és
férj közbeiktatásával. És aztán ha ez a hódolat
elmarad, sértődötten elvonulunk, mert «megcsalt
bennünkest az Élet.

A házasság hivatás, szerit hivatás, rnelvre vagy
alkalmas vagy, vagy nem. E hivatás betöltéséhez
olyan társat kell találnod, akiben megvannak az
erkölcsi garanciák arra, hogy ő is alkalmas a házasság
szent hivatásának: a családfői méltóságnak betölté
sére. Lehet, hogy az ilyen ember nem a sportbelnoe
kok szabályos termetével van megáldva. Lehet, hogy
nem énekel, nem udvarol és nem tud jó vicceket
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mondani. Az is lehet, sőt valószínű, hogy nem lép
fel a gyakorlott hódítók fesztelen, bátor, megnyerő
modorával. De aki életét reábízza, jó kezekbe tette
le jövőjét, még akkor is, ha az élet más vonatkozásai:
ban nem kedvez az illetőnek a «szerencse.•

Nézz körül kissé meghitt ismerőseid és régi
16barátaid sorában, talán van jóvátenni valód vala
kivel szemben. Nem megaiázó, ha kissé kezedbe
veszed sorsod irányítását. A sajátodét és még vala"
kiét, akinek centiméterei, hanghordozása, váll«
Szélessége eddig nem volt szemedben kíelégítő, aki
nem elég ügyes, nem elég bátor, nem elég erőszakos,
hogy elragadja magának a «szerencsét», a «boldog»
!ágot., de aki szintén egyedül járja az élet szürke
országútját.

Ha igazán «hívatésnak» tekinted a házasságot,
nem lesz megaiázó számodra anyás tekintettel fel..
melegíteni a közöttetek levő hidegséget, anyás moz ..
duiattai elhárítanl a benneteket elválasztó akadá.
Iyokat ~ még nagyon boldogok lehettek egymással,
ha az illet6 nem is éppen rnesebelí herceg.
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a fila druác-wa.

Most nagyon csendesen lehajtod a fejed: ne lássa
senki, hogy lassan pír kúszik arcodra és szemedbe
felszökik a könny. Mesebeli herceg? Igazán nem
vártad. De miért, hogy soha senki meg nem fordult
utánad? Soha senki meg nem simogatta rneleg
szorítással a kezedet, soha senki nem mondta becéző
hangsúllyal a nevedet! Miért? Te sem vagy sem
sánta, sem béna, sem vak, sem néma - és ha igen:
miért, hogy ezért nincs jogod a boldogságra?

Jaj, Testvérem, ha elkezdjük feltenni amiérteket,
- nem érünk a végére sohasem! Nemcsak a nemi
vonzás terén vannak egyenlőtlenségek! Míért szüle«
tett az egyik szegénynek, a másik gazdagnak, az
egyik magasnak, a másik alacsonynak, az egyik elő.
kelőnek. a másik páriának, az egyik jóidegzetűnek,
a másik félőrültnek ?

Félbeszakítom a kérdéseket, mert kímeríthetetle
nek. Bele kell nyugodnod, hogy fajfenntartási szem.
pontból egy bizonyos mínusszal jöttél a világra. Ez
nem szépség kérdése, nem kedvessége, nem ügyes..
ségé, nem értékességé, Talán ezek egyike sincs meg
egy..egy olyan nőben, akit mindenütt körülvesz a
férfiak lelkesedése. Vagy megvan ugyan egyik..másik,
vagy talán megvan valamennyi, - de mégsem ezek.
kel gyakorol hatást a férfiakra - vagy valamelyik
férfi a nőkre. Ennek a hatásnak valami egészen más,
belső titka van.

Bizonyos, hogy minden erő, amely sugárzik az
emberből. értéket jelent. A vonzás ereje is. Mégís
kevé.s erőból szdrmazik több baj és bánat, mélyJJ,
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buk.ás. alacsonyabb öutönöué, és kevesebb boldo,sá, I
Nem éppen a legmagasabbrendű érték a nemi
vonzás ereje: ne búsulj ezen a te .niányodon!

Nem gyakoroltál vonzóhatást a másik nemre •••
Olyan nehéz ezen túljutnod? Hiszen hercegnő sem
vagy, mégsem vesztesz önbecsülésedből. Nem vagy
dúsgazdag sem, - nem vagy modellszerű szépség
sem, nem vagy híres felfedező sem, - nem vagy
nagynevű énekesnő sem - és mégis egészen jól
megvagy ezen a világon. Miért éppen csak az volna
megaiázó számodra, hogy hiányzott belőled valami,
ami a másik nemből érdeklődést, vonzódást, vágyat
váltott volna ki? ... Azért, rnert hát így «el van zárva
előtted a boldogság útja». .. és -az életed a sem..
mibe vész '?!~

ó - nézd, mílv kegyetlen vagyok! - nem bán..
nám, ha boldogtalannak látnálak, ha tudnám, hogy
amazok boldogok. Csakhogy a tapasztalat azt rnus
tatja, hogy azok közül, akik dúskálhatnak akörülöt..
tük rajzó udvarlők hadában, akik törvényes vagy
törvénytelen úton annak karjaiba dőlhettek, aki felé
a vonzás ereje ragadta őket - azok közül ugyan.
olyan kis százalék a boldog, mint a magányosan járó
szürke verebecskék között. A boldogság titka máshol
van, mint a nemi vonzás diadalmas tudatában.

Nem gyakoroltál vonzást... Miért volna ez
megaIázó számodra? Talán nem is értéktelenséged,
hanem éppen nagyobbrahivatottságod volt az oka!
Úgy=e tudod, hogy az éther rezdülése csak akkor
csapedik ki hangban, ha a leadó és felvevő állomást
egyforma magasra hangolták illetékes kezek. Te
talán több szellemi és lelki kvalitással születtél, mint
azok az átlagférfiak, akikkel utadon találkoztál és.
nem a te alacsonyságod az oka, hogy finom rezdülésed
nyomán nem remegtek meg lelküknek húrjai. Ha
hozzád hangolt férfiakkal találkoztál volna, életed
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másként alakult volna. De hogynem fa/á/koztál
ve/ük, az sem nem szégyened, sem nem dícsőséged. Ez
egyszerűen olyan tény, amely az Úristen rendez6i
tevékenységének eredménye.

Gondolod, hogy ok nélkül tette?
Talán egy fáradt törzsnek vagy szép virága, amely

arra való, hogy kristályvázában, vagy tarkamázú
falusi csuporban, szépen iIIatozva elhervadjen. örö.
met és szépséget árasztva, - nem arra, hogy gyü..
mölcsöt teremjen. Nézz körül családodban: nem
találod, hogy apaísanyaí ágon többen vannak nála..
tok, akik nem kötöttek, vagy nagyon későn kötöttek
házasságot; - akik korán haltak el; - akiknek
házassága gyermektelen, vagy egygyermekes ...
Nézd meg, hogy alig vannak unokatestvéreid és
testvéreid! De viszont akik vannak; igen értékes,
nemes, szellemileg nagyon magasan álló emberek!
(Beteges elváltozás esetén: ideggyenge, feltünően
rosszerkölcsű egyének.) Míndez annak a jele, hogy
családotok törzse már elérte kifejlődésének, ki:
finomodásának tetőfokát; a faj fenntartása érdeké
ben már nincs szükség gyermekre belőle. A család
megtette, amire képes volt.

Nagy istenáldás, ha lelked finomságában és Ide
geid érzékenységében, ha egészen tudatalattian is,
de helyesen reagáltál azokra a bels6 indítékokra,
amelyek távoltartottak a házasságtól.

Mások sokan, nem így tettek. Mások űzték,
keresték, erőszakos módon keresztülhajszolták, hogy
valakivel összekapcsolják életüket. Ú boldogtalan
perc, amikor egymásba tették kezüket, ó áldatlan
együttlét, amelyet így kezdtek, ó szerencsétlen
gyermekek, akik ebből a házasságból születnek!

Hányszor halljuk a keserves szót: Bár sohase
láttuk volna egymást! És e szavak mögött nem a
pillanat keserű fellobbanása, hanem egy sivár élet
felszámolása és a reménytelen jövlS rémképe húzó
dik meg ...
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Kis lila árvácska, emeld fel fejedet, ha mint n"
csukott ajtókkal találod is magad szembe, - azért.
mint ember lehetsz is, leszel is olyan értékes és olyan
boJJog, mint akárki más, csak fel kell ismerned az
lsten akaratát és fenntartás nélkül követned kell az
Ű szelíd hívását.
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a fazda.rdfl mér/ee.

«Egy koldusból kettőt csinálni? - azt már nem l»
Gyakran hallani ezt fíúk ajkáról, de még gyakrabban
mondogatják nők, kenyérkeresőnők. Nem mondom,
hogy nem értem őket.

Szegény családnak gyermekei, akik korán meg
ismerték, mit jelent, ha valami nincs. Seüleík
nehéz áldozatok árán taníttatták őket, mert azt
akarták, hogy gyermekeiknek egyszer jobb soruk
legyen, mint nekik volt. Sok gyermeki örömről kel.
lett lemondaniok és sok fiatal=leánynak kedves
apróságot vagy nagy dolgot elhagyniok, hogy elég
legyen a pénz tandíjra, vizsgára.

- Majd ha állásom lesz, akkor lesz minden,
akkor lesz ... Ez volt minden bej közört a vigaszta..
lás. Aztán meglett az állás. És meg kellett tanulni
kis pénzből lehetőleg gyorsan hozzáhasonulni a
többiekhez. Kabát, kalap, cipő, ruha, kesztyű, ridi..
kül, sál, - ó egy örökkévalóság, amíg az ember
mindezeket megszerzi. Aztán lassan, nagy beosztás
sal - kezd telni arra is, amiről a többiek beszélnek
egymás között, és amihez sohasem szólhatott: opera,
nyaralás, utazás, sport ... Ű mílyen nagy gond és
beosztás kell mindehhez és milyen nagy gyönyörű..
ség, hogy ma már sikerül. Aztán kezd felcsillanni
a reménység, hogy az otthont, a lakást is olyan
állapotba lehetne hozni, hogy vendéget is lehetne
már fogadni egvszer-egyszer. Lessen-lassan, sok
tervezgetéssel, számolással, fegyelemmel kezd az
ember olyan helyzetbe jutni, amelyet - éppen mert
szülei szegénységük ellenére is iskoláztattak, és így
magasabb miliőbe emelték, - most már elenged..
hetetlenül fontosnak vél. És ma bizony borzad a
gondolattól, hogy férjhezrtlenése esetért vissza kell.
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len mennie oda, ahonnan olyan nehezen, olyan
nagyon nehezen emelkedett ki: a nincstelenségbe !
Nem, nem könnyű elhatározás ez!

És vannak mások. Vagyon..nélküli, de jófizetésű
hivatalnokok leányai. Pénzt g~üjteni nem is lehe..
tett, nem is illett atyjuk foglalkozása mellett.
A magas tisztség mellett magas életszínvonalat kellett
tartani. Megfelelő lakás, megfelelő öltözködés, meg..
felelő társadalmi élet. Nincs kibúvó: az állás kötelez
bizonyos dolgokra.

A gyermekek felnőnek. Amíg az atya él, telik
iskoláztatásra, telik ruhára. De mi lesz, ha meghal!
Ma még előkelő ember, mindenütt megfordul,
míndenkít ismer. Fiai érdekében megmozdíthat min ..
den összeköttetést; azok megállanak majd a maguk
lábán. «De mi lesz veled, kisleányom? Megszoktad
a fürdőszobát, megszoktad a tenniszpályát, meg..
szoktad a szabó..varrta ruhát, megszoktad a tágas,
nagy szobákat, rnegszoktad az ezüst vlllát.» Tudom,
ha ezt elmondod valakinek, gúnyos és ellenséges
pilllantásokkal találkozol: az emberek oly nehezen
bocsájtják meg a jómódot! De én megértlek. ha azt
mondod:

- Vagy úgy megyek férjhez, hogy meglegyen
mindenem, ami eddig volt, vagy tegyen be engem
édesapám olyan hivatalba, ahol megszerezhetem
magamnak mindazt, amire szükségem van, és amit
megszoktam.

Értlek Benneteket. Téged is, aki felküzdötted
magadat, és téged is, aki nem akarsz leszállani. De
kérlek benneteket, hogy ti is értsetek meg engem.

Amikor valaki gazdasági mérleget készít, felállít
két nagy rovatot. Az egyiknek címe: Tortozik.
a másiké: Követe/. Ebbe beleír az ember mindent,
amit adnia kell és amit kapnia lehet. És ennek a
kettőnek egyensúlyban kell lennie.

Amikor eljövendő életed formájáról akarsz dön..
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teni, számba kell venned mindent, amit a házasélet
adhat és követel. És azt is, amit a kényelmes élet
adhat és követel. És ha úgy látod, hogy kényelmes
uagglegény)) életed megérdemli, hogy odaadd érte
egy szegénysorsú kisember hozzádvaló meleg, bíz6
szerelmét, hűséges «bajtársi» házaséleteteket, ~ vár
ható gyermekeid puha kis kezét és rátok ragyogó
szemét, ~ az új családot, rnelv új életek forrása és
oltalmazója ~ ám vesd bele őket a serpenyőbe, ha a
másik oldalon oly nagy tétel számodra a jómód,
a kényelem. Vesszen a szív, vesszen a gyermek,
vesszen a család, ~ neked megvan (ha megvan és
ameddig megvan) mindaz ami széppé teszi az élete
det. De ~ ugy=e~ panaszokkal már nem fárasztasz
bennünket! Magad választottál I

Ha meg úgy gondolod, hogy férj és gyermek és
egy szentséges hivatás mégiscsak nagven-nagvon
vonzza a szívedet, akkor tégy egy bátor és nagylelkű
lépést. Felejtsd el mind, ami volt, ~ a ropogós
bankókat, amelyeket magadra fordíthattál, az Ölbl

állóságot és függetlenséget, amelyet magányos éle
teddel megszolgálsz, a szobalányt, aki atyád házá..
ban körülötted foglalatoskodott, - légy egészen
egyszerű, kartonruhás kis asszonyka, aki maga megy
a piacra és maga takarítja a lakást, vállald, hogy
szobalány, szakácsnő, pesztra és varrőnő leszel egy..
személyben, de ezzel szemben aztán meghallod a
két legnagyobb, legszentebb szót: «Én hitvesem, 
drága édesanyám»!
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a Al.san~

Van olyan leány- is, - talán T e magad is ilyen
vagy, - akiben megvan minden, hogy boldog és
boldogító házastárs lehessen belőle. Kedves, okos,
meleg, nőles, gondos, derűs, önfeláldozó - csak
éppen nem jutott eszébe soha, hogy férjhez meníen,
és senki sem gondolt rá, hogy feleségül vehetné.
Nem volt erre soha ráérő idő.

Talán a szó szoros értelmében «kísanvas volt"a
testvérei mellett: helyettesítette a beteg, vagy Isten
ben boldogult édesanyát. Azt az időt, amit mások
sportban, tánciskolában, zsúrokon, barátnőkkel töl ..
tenek el, foltozgatásra, gyerekek iskolába indítására,
fózésre, takarításra fordította. Nem maradt ideje
Ismeretségek kötésére. barátságok ápolására, össze
köttetések fenntartására.

Vagy - ha még talán lehetett volna időt találni:
más volt a gondja, nem ezek a dolgok. A léleknek,
hogy «fiatal- lehessen, bizonyos szabad energiékre
van szüksége. Ha reggeltől estig azon törődik, mit
adjon enni testvéreinek, mílven ruhát adjon rájuk,
hogy gondozza egészségüket, hogyan enyhítse beteg..
ségüket - sok ez egy fiatal leánynak, elhervasztja
benne azt II kifelé áramló energiát, amely legtöbbször
előfeltétele a házasságkötésnek.

Talán nem ilyen szoros értelemben voltál kis
anya. Talán csak úgy, hogy te voltál a legídésebb,
vagy beteges, gondterhelt apa vagy anya mellett,
vagy igen nehéz gazdasági helyzetben nőttél fel.
Körülötted minden azt szuggerálta : dolgozz, tör6dl,
haladj, légy jó tanuló, hogy tandíjmentes lehess,

Magányos gyQmlllcsfa. ....!!... 2



magántanítványt kaphass, két évfolyamot egy év
alatt végezhess, korán elkészül], hamar állásba
jussál. .

A keresetedből pótolták a kisebbek taníttatási
költséget. Amikor azt gondoltátok, hogy most már
a második is kereshet, akkor kisűlt, hogy annak már
van a láthatáron egy titkos vőlegénye. Most a család
minden gondját a kis menyasszony kelengyéje fog=
lalja le. Még le sem fizették az érte szerzett edőssá«
got - kiderül, hogy a család egy másik tagjának
tüdőcsúcshurutja, vagy ki tudja mi más baja van:
az egész családnak össze kell dolgoznia, hogy szanae
tóriumba rnehessen. Aztán Öcsi re kerül a sor, aki
most lett önkéntes, vagy aki nem kapott tandíj"
mentességet az egyetemen - szóval mindig van
valami, ahol a korban vagy lelkületben -legidősebb»
helyt áll, egész lelkével, minden gondjáva], minden
keresetével.

Te is ezek közül való vagy?
Az évek múlnak. Egyszer csak arra ébredsz,

hogy már el is multak a fejed felett. Talán - de ez a
ritkábbik eset - egyszerre csak nincs is már szük
ség reád: szárnyra kelt a csibesereg! Talán - és
ez a gyakoribb - csak egy pillanatra eszmélhettél
önmagadra, és már megint új kötelesség hív: ma a
papát kell reuma-fürdőre vinni, holnap már a
húgod kisleánya készül első bálba, holnapután II

sógorod elvesztette az állását ...

Akármilyen áldásthozó és nemes volt az ilyen
élet, egyszer le kell számolni ezzel is, és meg kell
csinálni a mér/eget, mielőtt tovább rnenne az ember,
különben idővel kielégítetlenség, nyugtalanság, ke..
serűség üli meg a lelket és egy élet, amely mindenes..
tül gazdag volt, szegényen, mások terheként és
lelki szempontból vértelenül fejeződík be.

IAzon a napon» tehát gondold át életedet, körül..
ményeidet és hozzádtartozóid életét és sorsát. Nem
kétséges, hogy életed körülményeit az Úristen adta
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neked. Nem biztos azonban, hogy áldozatosságod,
nemességed, jóságod, amely fenntartója és gondozója
volt a többiek életének, nem tette-e őket bizonyos
tekintetben puhákká, igényesekké, sőt követelökké és
önzőkké. Ha nem így van: mondd rá az Áment arra,
amit eddig tettél és ne nyujtsd be utólag a számlát
azért, amit nemesen és ingyenesen önként tettél. .
Az lsten majd megfizet érte, ha nem itt, hát az
Örökkévalóságban.

De ha azt látod, hogy «visszaélnek» veled, nem
célravezető, ha eltagadod magad előtt. Előbb=utóbb
ki fog nyílni a szemed, és keserves lesz ez a fel.
ébredés mind a két fél számára.

Számolj Ic a dolgokkal, amíg szépen lehet, Mert
nem kell azt gondolnod: fme az én jóságomra,
emezek milyen rosszasággal feleltek. Legyünk igaz..
ságosak. Nem az váltott ki rosszaságot, ami jóság
volt benned, hanem ami ebben a jóságban gyengeség,
át..nem=gondoltság és hiba volt.

Sokszor azért szelgálunk ki valakit, mert ez
gyorsabb és egyszerűbb számunkra, mint megma..
gyarázni a dolgot és kiigazítani, amit a kezdő ügyet
lenül csinál. Sokszor azért adunk oda, vagy enge..
dünk meg valamit, mert unalmas és fárasztó lenne
szembeszállni az illetővel, holott nagyon jól tudjuk,
hogy az volna a helyes. Ezeket a műhibákat, ha még..
annyira megérthetők is, nem lehet egyszerűen a
-jóság» köpenye alá rejteni!

Másrészt nem «rosszaság» még az ha valaki
nem veszi észre, hogy lassan-lassan mennyire rákap az
igényességre, önósségre. Míkor mindig ő volt a köz..
pont: az ő egészsége, az ő haladása, az lJ boldogsága
az, ami mindenek felett való! És ha van a családban
valaki, akinek nincs saját családja, arra az összes
többiek ezer igénnyel reáakaszkodnak. Ű az, akinek
ápolnia kell, vagy szanatóriumba küldení mindenki
mást, neki kell szakértőnek lennie iskolai és katonai
ügyekben, vámtarifában és építési anyagbeszerzés..
ben, adóügyben és összeköttetések kihasználásában.
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«Majd a Feri bácsi- - mondják a családban - vagy:
«Majd a Mária néní.»

Azért hát mielőtt végleg «nénillolvé lesz valaki,
«[ősága» mellett vegye számba a hibákat is, amelyeket
elkövet, és visszavonhatatlanul vessen véget egynek=
másnak, ami márís a visszaélés jellegét kezdi fel..
ölteni. Ez eleinte nagy felháborodást kelt majd,
esetleg nagy harcok kezdetét jelenti. Tisztában kell
azonban lenned, hogy jellemen és idegeken múlik
a jövő. Ha igazán meggyőződésből és igazán jóságból
segíted a tieidet, meg fogod találni a módját, hogy
önzetlen, áldozatos voltod mellett is, magadáJlapltsd
meg az áldozathozatal mértékét. Ha pedig nem II

jóság, hanem a gyengeség volt cselekvésed vezérl6
motívuma, akkor ne csodáld, ha kiszipolyoznak, aki.
ket magad neveltél piócákká. Csak egyet ne tégy:
hogy adj, szolgél], aztán felhánytorgatással meg..
keseríted az életet magadnak és másoknak.
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a c&al6dott .szeretme&.

Volt, amikor mínden virágbaborulni készült a lel..
kedben. Valakit ismertél, valakit szerettél. Aztán jött
II nagy fagy. Közétek állott egy szó, vagy egy ember;
dválasztott az érdek, vagy bűn és butaság verődött
ki annak a lelkén, akivel egynek érezted magad. És
vége lett mindennek.

Hogyan alakuljon már most további életed?
Könnyedén, sőt könnyelműen továbbszökkensz

és azt gondolod magadban: Gombház, - ha lesza»
kad, lesz más!? Vagy örökké gyászfátyolt akarsz
lengetni, nyelvedet keserűségbemártod, szfved körül
jégpáncélt tartogatsz és csalódásodat egy életen át
akarod siratgatni?

Nézzünk szembe ezzel a csalódással! Mi történt
és míkor történt? Bakfis korodban talán? Nézd
testvérem, csak egy út a járható: rázd ki ezt a bánatot
a szívedből, és ne kovácsolj belőle magadnak önérté«
kelésí alapot. Ne gondold, hogy mélyebb, finomabb,
komplikáltabb vagy másoknál, mert íme ezt a gyer..
mekkori, első, gyönyörű szerelrnet nem tudod
feledni!

A bakfis..kor biológiai jelenségeihez tartozik a
azerelrnesség. Mindegy, hogy ki, - diák vagy
tanár, - ragyogószépségű színész, vagy pont a mi
6polásunkra szoruló hadirokkant, - öreg bácsi, aki
pár évődő szót váltott velünk, - az orvos, aki kezel,
egyébként boldog családapa, - egy nagy államférfi,
aki véletlenül a közelünkben nyaral ... mindegy.
Valakibe beleszeretünk - talán egészen egyoldalúan,
- talán félreértve valakinek kedves, de egyáltalán
nem udvarló közeledését, vagy komolyha véve valaki
felelőtlen, komolytalan hődítási szándékát.
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Természetesen mlndenki - éppen úgy mint Te
azt gondolja, hogy «ez nem amolyan bekfísesaerelern;
ez az egész életet betöltő nagy érzés l)) T évedsz és ha
ragaszkodsz tévedésedhez, keresned kell az okot,
hogy vajjon miért ámítod magadat szándékosan.
Hogy a bakfis miért szerelmes, azt fiziológiai okok
magyarázzák, hogy ezek a bakfíseszerelrnek miért
végződnek szükségszerűen csalódással, azt pszi..
chológiai okok, De hogy miért ragaszkodik valaki
ehhez az ő csalódásához, miért szopogatja, rágcsálja,
«élvezt» éveken keresztül, annak már patológikus
okai vannak. És ezekkel kell leszámolni, ha az ember
emberhez méltóan akar tovább élni.

A «szerelern» ugyanis egyáltalán nem egyszerú
érzelem. Van abban idealizmus, van erotika, van
szeretet, szánalom, gyengédségeadásra és - kapásra
való vágy, segítő anyai készség, - de van jó adag
önérvényesítő, hódítási (blrtokbe-vevésl] vágy, ön.
imádat és hiúság is. Mármost, ha a te első szerelrned»
ben pl. az idealizmus, az ébredő anyaiság, az ösztönös
női gondoskodási, a becézési vágy volt túlsúlyban,
akkor ez, ha az egyik tárgyát elveszti, más «tárgyak.
felé fog áramlani. Emberek, ügyek, intézmények,
gyerekek, szegények foglalják el lelkedet, idővel
esetleg más fiatalemberek is. Nem történt semmi
helyrehozhatatlan, sőt mélyül, szépül a lélek.

Ha valaki bakfís-szerelrnének főleg erotikus indí
téka volt, akkor viharos csalódás és kétségbeesés
után azonnal új szerelern jelentkezik. Esetleg úgy
mondiák, hogy bosszúból mással udvaroltat magá..
nak, vagy kétségbeesésében máshoz kényszerítette
a szívét. A valóság azonban: a felszabadult eros más..
felé keres magának Iekötést.

Akiben a hódítási, önérvényesítési vágy a helyes
önértékelés keretein belül marad, azt az elszenvedett
csalódás mindenesetre nagyobb zárkózottságra, tar=
tózkodásra fogja indítani. Sokkal többre értékeli
magát, semhogy másodszor is valaki érdemtelenre
akassza rá könnyelműen a szívét. Csalódásának okát
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jórészt magában fogja keresni: Nem ő volt más,
hanem én láttam másnak! Ezentúl okosabb, meg.
gondoltabb, körültekintőbb leszek, - ha ugyan lesz
még valaha ember olyan nagyon fontos számomra.

Akiben azonban az önszeretet be nem vallott ön ..
imádattá fajuIt, akinek önértékelése másoktól függ,
vagyis beteges hiúságon alapszik, aki azt hiszi, hogy
körülötte forog a világ, az nem tud túljutni azon,
hogy volt ember (és pedig az az egyetlen, akit 5
méltónak ítélt szívére], aki rnert mást ő eléje helyezni
merte őt nemfontosnak tekinteni. Ez annyira sérti
önbecsülését, hogy tudatalatti indítékokból betege
sen (patologikusan) ragaszkodik ehhez a fájdalomhoz,
nehogy abba a helyzetbe kerülhessen. hogyeza
«számba-nem-vevés" ktsebb-nagvobb fokban máskor
is megismétlődhessék. Beletemetkezik gyászába,
csalódásába, hogy megmaradjon számára a tudat:
«mint sértett királynő járok az élet fölö'ttll , - nehogy
elvegyülvén a többiek között, észre kelljen vennie,
hogy mások szebbek, kedvesebbek, kívánatosabbak,
jelentékenyebbek. A küzdelemtől való visszavonulás
formája: «annyira mélv és finom vagyok, hogy elsö
gyermekszerelmern egy egész életre lefoglalta lel..
kernet.»

Ha pedig nem gyermekszerelemről, bakfis..
szerelemről volt szó? Ha igazán érett, nagy, egyszeri
érzés foglalta le salvedet és még sem lehetett belőle
életformát adó frigy?

Érezd át Testvérem, hogy rejtett kincset hor.
dozol magadban. Akár a körűlmények álltak uta..
tokba, akár az bizonyult méltatlannak nagy aján.
dékodra. akivel egynek érezted a lelkedet, egy bizo..
nyos: olyan erők mozdultak meg benned, olyan
színek csillogtak meg lelkedben, olyan kíkrístálvo..
sodási folyamat vette kezdetét szívedben, amely
e nélkül a nagyságos szerelern nélkül sohasem szüle
tett volna meg. Ha fájdalmasan is, de bepillantást
nyertél abba, ami a földi életben a legmélyebb:
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JIJekben kiegészültél és megszentelódtél, hogy jobban
megérthessmásokat, hogy jobban megbocsáss másoknak.
Gazdagabb lettél, rnelegebb és mélyebb, mint e nél.
kül lettél volna - csak hordd méltón kincsedet. Ne
mutogasd másnak, sem hivalkodva, sem penasz
kodva, ne sajnáld magadat és ne irígyelj másokat.
Ne okold a sorsot és ne lázadozzál az lsten ellen.
(5 adta salvedbe ezt az érzést, és ajándékul adta,
akkor is, ha nem jár vele az emberi érzés szerinti
végső betel[esü lés.

EI ne keseredjél a korlátok miatt és ne döntsd le a
korlátokat. Az egészen nagy dolgokban mindig van
valami misztikum, valami érthetetlen: ne rontsd el
azt, aminek formáját nem érted meg első látásra.

Légy hű életed nagy - bár látszólag meddő 
érzelméhez. Ne kísérletezzél másokkal, ne pazarold
magad másokra. Elrejtett kincsed, mint elrejtett
rádiumszemecske, csendesen sugárzik majd belsőd.
ből kifelé. A megőrzött szűzesség zárkózottsága
távol fog tartani tőled minden frivol és tolakodó más
érzést, de nemes asszonyiságod tartást és bízton
ságot ad mindenféle félszegség és éretlenség he.
Iyébe, - belső szabadságra teszel szert, a magánosok
nyugtalan emberfélelme helyett és a ki nem elégí=
tettek kapkodó keresése helyett a révbeértek csendes
nyugalma fog körüllengeni.

Nem az a fontos, hogy téged szetet-e valaki. Az
igazi kincs, hogy neked van, Te tudsz kit szeretni.
Akár örömet hoz, akár lemondást kíván ez a -nagy)
szerelem, adj hálát érte az Úristennek.
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a let nem l.sme,'/úua'd.s.

Vannak, akiket az Úristen kizárólag a maga
számára választott ki. «Nem te választottál engem,
én választottalak téged.» Van, aki :gyermekkora
6ta boldogan' hordja magában a szent titkot, 
van, aki viruló hajadon korában, boldog mátka"
$ágban adja át szívét és gyűrűjét a Mennyei
Jegyesnek.

És van, aki hosszú ideig nem tudja, hogy stigmát
cs6kolt lelkére az Úr. Jár"kel, mint aki e világ szá..
mán akar fészket építeni, és csodálkozva látja, hogy
az els6ajtó, amely felé tánclépésben lejtett, érthetet..
lenokokb61 becsukódik előtte. Sírva áll az át nem lépett
küszöb el5tt és úgy hiszi, az Élet zárult be előtte.
Évek multán talán új reménység csillan fel előtte, 
ám amikor kinyujtja kezét a boldogság felé, újra
semmivé lesz minden. Amerre fordul, amerre indul:
áthághatatlan akadályok, járhatatlan utak, becsukott
ajtók. Egy út marad csak szabadon - az, amely
Betlehembe vezet.

Igen, talán úgy gondoltad, hogy tánclépésben
fogsz az életen végiglebegni, - talán ellenállhatat
lanul vágyódtál egy kiegészítő társ után - talán
láttad magadat csipkés bölcső és karonülő kicsi gyer..
mek mellett - és mégis, mégis írva volt rólad, hogy
Krisztus fehér rnenvasszonya légy.

Nem hallottad a hívást lelkedben soha? Mi tar.
tott vissza? Vágyak, remények? Nézd, telíesítetle
nek maradtak. Családodról való gondoskodás anya..
giakban, erkölcsiekben? Vajjon fennáll..e az az
akadály most is?

Nem úgy van..e, hogy most szabad vagy, s6t 
csendes, magányos óráidban megvallod magadnak:
-kétségbeejtően szabad» vagy... Fel is panaszlod
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közbe-közbe: - A világon senkinek sincs szüksége
rám, a világon senkinek sem hiányoznék.

Ugyan miért nem veszel egy nagy lendületet
(az élet legnagyobb értéke, hogy oda lehet adni) 
miért nem ajándékozod magad oda az aristennek
valami jó célra?

Azon a napon, amikor ráébredsz magányos
voltodra, vonuItasd fel szemeid előtt azokat a zárdá.
kat és közületeket. amelyeket ismersz, - gondolj
arra a szellemre, amely azokban honol, arra a mun
kára, amellyel ott az Úristent szolgálják, és próbálj
belellleszkední valamelyikbe. Hiszen oly sok és oly
sokféle van! A szigorú klauzúrás rendek csendes
magányosságától a szinte teljesen a világban dolgo.
zők változatos sürgés-fcrgéséíg, - a dicsőséges,

patinás múltra visszatekintőktől - a most formá.
lódó jövőért küzdőkíg. Vannak elmékedék és imád
kozők, vannak tanítók és nevelők, vannak szervezők
és mozgalmakat vezetők, vannak betegápolók és
szegénygondozók; vannak akik egyházi ruhák sely.
mét hímezik ékes aranyfonállal, és vannak, akik
szennyes proletárlakásokat takarítanak puszta két
kezükkel ...

Választhatsz közülük, Testvérem ! Ne mondd,
hogy hiábavaló, üres életet kell élned, család nélkül,
egyedül. Isten ád neked családot, lsten ád neked
gyermekeket, csak egyet kíván érte - mint minden
vőlegény - az egész szfvedet, Ne félj az áldozattól,
ne félj az elindulástál - a Krisztus vár, a Krisztus
vezet. Egyetlen komoly akadályt kell még leküzde
ned: szíved kevélységét.

Mert most jelentkezni fog a gondolat:
«Nem, ehhez már büszke vagyok, ezt tiltja az ön.

érzetem. Ha nem mentem fiatalon, dalolva, áldo
zatot hozva, hivatásból; most, miután más dolgok
nem sikerültek, most meniek?»

Hát igen: szebbnek látszik és dicsőségesebbnek,
ha a viruló szép fiatal leány teszi le llllornos életét
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az oltárra, - de a Te szívedből az alázatosság virágát
akarta fakasztani az Úristen. Te csak íly későn
ismerted fel, Te csak íly későn kö"vetted hivatásodat . . .
mit tudhatod, mi volt az Úr szándéka vele!

Talán csak a Te lelkednek volt szüksége erre a
halasztásra, talán azoknak válik majd javukra, aki
ket egyszer vezetned kell. Ki vizsgálta meg az Úr
utait és ki ismeri az ő szándékait? Siess legalább
most és ne halogasd tovább életed szent értékesítését.

De lehet, hogy legjobb szándékaid ellenére, 
mélységes vallésosságod mellett is - úgy érzed, nem,
nem ez a Te utad. Ugy érzed, hogy vannak köteles
ségeid a világban, amelyeket el nem háríthatsz, 
vagy olyan kötelékek fognak, amelyeket a magad és
mások lelki megcsonkítása nélkül el nem téphetsz, 
vagy: nem életforrnád a közösség, magános vándor
vagy és a magányosság nélkül elveszted önmagadat,
vagy elbírhatatlan teher számodra a fogadalmas
élet, - vagy a nélkül, hogy kifejezni tudnád, egy
szerűen érzed, elemi erővel érzed, hogy nem a
zárda és a szerzetesség a Te életutad, -

akkor sem élheted.meddő fa mádiára életedet. Enni,
hogy dolgozhassunk, dolgozni, hogy ehessünk: ez
kevés a lélekkel megáldott embernek, még akkor is,
ha az evés fogalmát kiterjesztjük is a magasabb
kultúrjavak élvezésére.

A paradicsomban kapott parancs: «Szeporodjatck
és sokasodjatok» bizonyos értelemben mindenkire áll.
Testi vagy lelki értelemben mindnyájunknak hozzá
kell járulnunk a mennyország benépesítéséhez, az
«Isten gyermekei» számának szaporításához. Ha egy
szer meghalunk, nem jelenhetünk meg az lsten
színe elött egyedül. Kell, hogy mögénk térdeljenek
mások is, akiknek szellemi arcán a mi vonásaink
verődtek ki, akiknek az átszellemüléséhez, megneme
sítéséhez, megváltásához mi is hozzájárultunk.

Aki nem megy férjhez és nem megy apácának,
annak sem szabad csak énközponti, én-körül forgó
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tagglegény»..életet élnie. Isten nem azért vonta el
tlSled a családot, hogy önmagadat becézd és szolgéld.

Több van benned, magasabbra születtél. Meg
leell találnia a maga hiuatásdt mindenkinek, meg kell
'.oznia az önzetlenség áldozatát mindenkinek.



Most végig mentél a mülton. Elvonultattad magad
eMtt a tarlozik=követel rovatnak minden tételét.
Amit kaptál, nyugtáztad, amivel tartozol, feljegyez
ted. Most, - mint a pénztáros a közgyűlésen 
kérned kell a felmentvény megadását. Nem köz..
gyűléstől, nem a nagyközönségtől, hanem az Úristen
t61, saját lelkiismeretedtől. Ez volt az életem eddig.
Ami jót tettem, lezárom. Amit rosszul tettem, ki:
javítom, rendbehozom. Amit pedig nem lehet pÓco
tolni, nem lehet megváltoztatni, azt mind tehertételt
átviszem a következő életszakasz költségvetésébe.

Mert azon a napon el kell hatá..
r o z n o d, h o g y m o s t m á r m a g a d i r á
n y I t o d t o v á b b i s o r s o d a t.

Míg gyermek voltál, mások neveltek, mások irá.
nyították lelki életedet. Ha férjhez mentél volna,
az Úristen a házasság szentségének kegyelmeivel
az élettárs kiegészítő lehetőségeit tette volna hozzá.
férhetővé számodra. Ha régi vagy új szerzethe léptél
volna, a közösség csiszoló ereje és az Isten-rendelte
elöljáró hivatott ráhatása alakította, formálta volna
tovább a lelkedet.

Most végig mentél a múlton: a három forma
közül egyik sem a tied már. Most hát magadnak kell
megcsinálnod az «előirányzatotll, a «költségvetést
a következő életszakaszra.

Igen, igazad van: ember tervez, Isten végez.
De bizonyos, hogy lsten senkit sem teremtett puse
tán vegetálésra. Mínden egyes embernek határozott
célt adott, rnínden emberrel határozott terve van.

Meg kell találnod a magad útját és járnod kell
rajta a magad lábán; saját erőddel és saját képessé.
gelddel. Mi lehet ez az út?
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A magányos ember legnagyobb kísértöie egy állandó
csendes borongás a lelke rnélyén : mívégre élek,
mi a célja annak, amit cselekszem? Kit érdekel,
hogy egészséges vagyok-e vagy beteg, építek-e házat,
szerzek-e ékszereket, elegánsan [árokee, vagy hanya.. ·
guI öltözöm, fellődörn-e szellemileg, vagyegyhely..
ben topogok, érek-e el sikereket, vagy elnyomnak
a pályámon? Fontos-e ez valakinek, - és nekem
magamnak is: fontos-e mindez? Tovább megyek:
maga az, hogy vagyok vagy nem vagyok, érdekel-e
valakit ezen a világon? Mlndenkínek meg van a
maga élete, csak az é n életem folyik mások élete
m e II e t t.

Ugyanakkor látják, illetve Játhatnák, hogy sok"
gyermekes családanyák is mílyen magányosak lehet..
nek övéik közepette. Sőt talán azt is láthatják, hogy
elöregedett anyjuknak, vagy gyámoltalan testvérük
nek éppen ök az egyetlen támasza.

Ilyenkor azt mondiék, ők, vagy mások:
- Jó, jó, de ez mégsem az «igazi).

Mi az az igazi?
Az igazi némelyek szerint a sexuális kielégülés, 

ennek hiányával magyaráznak minden testí-lelki
bajt és nyugtalanságot. A kérdés csak az: miért
elégedetlenek és olyan véghetetlenül boldogtalanok
sokan, olyanok is, akiknél nincs meg ez a hiány?

Mások szerint ez az igazi a személyiség érvénves
sülní-ekarésa, - ez szenved érzékeny kárt, ha egy
nőnek nincsen saját családja, nincs meg az a leg..
természetesebb kerete, amelyben kíélhetné egyé:
niségét.

lIagll.ny.. gyOmllJesfa 33 8



Testvérem, ne tagadjuk: mind a kettőben lehet
valami igazság; nem használ semmit, ha az öntudat..
alatti világ előtt lehúnyjuk szemünket és letagad juk
létezését.

De nem tudunk. beleegyezni abba a gondolatba,
hogy ennek az ö.1tudat alatti világnak teljességgel ki
volnánk. szolgáltatva, (- éppen azért akaru".!' vilá=
gosan látni, hogy megküzdhessünk vele -l. Eo; nem
ak.ariuk. a részletigazságot egész igazságnak elfogadni.
mert talán vannak ennek az öntudat alatti vrIag»
nak más összetevői is! Ha meghatározzák cselekvé
sein ket a csecsemőkorbelí, sőt a születés előtti ernlé
kek és tapasztalatok, - talán az is befolyásol, amit 
kékvér gyanánt - magunkkal hoztunk az Istentől,
ettől aPrimus Mctor-től, aki a lelket adta ebbe a
a sejtbe, amelyből lettünk!

Hiszem, hogy a magányos ember nvugtalanságá«
nak legmélyebb oka egy szentséges misztériumban
rejlik: lsten nem fejezte be munkálkodását úgy,
ahogyan az ember valami műszaki alkotást befejez.
Az Atya a teremlés munkáját, a Fiú a megváltás
művét, a Szentlélek a megszentelés folyamatát
e m b e r e k á I t a I akarja folytatni az idők vége«
zetéig. Ebben a nagy műben minden egyes ernber
nek megvan a maga pontosan meghatározott szerepe.
Ez a szerep az ő életfeladata. Erre hivatott. Ezt a
hívást minden ember állandóan érzi a lelke leg=
rnélvén, és amíg meg nem találja e hivatás szerinti
helyét, addig boldogtalan és nyugtalan és céltalannak
érzi életét, mint ahogyan a zenében nyugtalanító
mélabúban cseng el minden akkord, amely felelet
nélkül maradt.

Ezt a hivatást legkönnyebb felismerni (és így
megnevezni is) gyermekek életrehívásában és Isten
nek nevelésében. Azért is szekták emlegetni a
férjhezmenést mint "igazi))=t. De még ezt sem látják
az emberek elég világosan. A gyermek utáni vágyat
összetévesztik a sexuális ösztön nel, amely pedig
csak szolgája az előbbinek, és csodálkoznak, hogy -
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bár összekerültek azzal, akit szeretnek, van szép és
nyugodt otthonuk, és (éppen mivel kizárták a gyer;'
rneket], gondjuk sincsen semmiféle - mégis üres és
csendesen boldogtalan és sivár az életük. Nem veszik
észre, hogy nem illeszkedtek bele az lsten terveibe,
felelet nélkül hagyták a hívást, amelyet lsten intézett
feléjük.

Vannak mások, akiknek vannak ugyan gyerme"
keik, mégis boldogtalanok. Ezek azok, akik gyer"
rnekeíkben is csak önmagukat szeretik és szelgálják
(még ha ők maguk tönkre is mennek ebben a szol
gálatban). Egyetlen vágyuk, hogy gyermekeik szá»
mára a magukénál sikeresebb földi életet vásárol"
janak: egészséget, tanultságot, jó összeköttetéseket,
fényes házasságokat akarnak nekik biztosítani (eset ..
leg azok akarata ellenére is), és ha ez nem sikerül, 
vagy ha m á r sikerült - újra céltalannak és üres"
nek érzik életüket.

Igen, mert lsten többet akart a szülőktől.
lsten nem fejezte be a világot, hanem számít

ebben az ő munkájukra is. Boldog és békés csak az a
szülő lesz, aki felelt az lsten hívására, és olyan
gyermekeket nevelt, akik legalább egy lehelletnyivel
jobbá, szellemibbé, tökéletesebbé teszik a világot.
A szülőknek nem maguknál jobbmódú, hanem
maguknál tökéletesebb embert kell a' világba állí..
taniok.

A gyermek mint élethivatás, tudatosan vagy
tudatalattian, általában mégis eléggé felfogható az
emberek előtt. Kevésbbé világos azonban a hivatás
kérdése a magányos embernél.

Szent Pál azt mondja: «A teremtett világ vára",
kozása sóvárog az lsten fiainak kinyilvánítása után ...
Mínden teremtmény együttesen sóhajtozik és vajú..
dik ... mi magunk is sóhajtozunk - és várjuk az
lsten fiává való fogadást ...ll

Ha ezeket a mondatokat mai nyelvre akarnám
lefordítani, azt kellene mondanom: lsten több
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lehetőséget adott bele a teremtett dolgokba, mint
amennyi eddig kicsiholódott belőlük A márvány.
sziklában benne rejtőznek Míchel-Angelo «Rab.
szolgál» és az ég villámában Franklin Benjamin villa
mosárama, a levegő rezdületében Beethoven szimfó
niái a gyermek vad ugrálásaiban Nizsinszkij át
szellemült táncai, a cölöpépítők próbálkozásaiban a
felhőkarcolók építési törvényei, és minden becsüle
tes, helyes cselekedet, minden nemes gondolat
mögött a hős vagy szent egész lelki nagyságának
lehetőségei rejlenek, csak ki kell őket hozni, csak
meg kell találni, csak ki kell fejleszteni, csak meg
kell váltani és meg kell szentelni őket.

Ha a Szentírás szavait a szociológia nyelvén
akarnám kifejezni, azt kellene mondanom:

- Senkinek sincs joga úgy élni, hogy a meglevő
szociális, gazdasági, kulturális, népi stb. javakat
egyszerűen birtokba veszi, használja, fogyasztja,
koptatja, és a maga részéről semmit sem ad hozzá
a közös erkölcsi, anyagi, szellemi javak fenntartásá..
hoz, fokozásához, szaporításához. Nem lehet élni,
nincs jogunk élni azokkal a kincsekkel, amelyeket
előttünk élő és jelenleg is velünk élő emberek kitermel.
tek, hogyha mi magunk is nem termelünk valami szé
pet, jót, hasznosat az emberiség számára. Nincs joga
senkinek a közrend, közerkölcsiség, művészet, keres
kedelem, közlekedés stb. stb. közjavait élvezni, ha
valamilyen formában nem szolgálja a világ tovább
fejlődését.

Nem lehet azt mondani: én az adómmal meg
fizettem a rendőrt, a katonát, a bírót, a templomot,
a papot, a tanítót, a művészt, az orvost, a kutatót.
Én a pénzemmel elvonulek és amennyire szükségem
van ebből a kultúrából, annyit megveszek magam..
nak pénzért. Azzal sincs még minden rendben,
hogy a pénz ellenében bizonyos munkát adtál és az
így szerzett pénzzel biztosítasz magadnak önzően
kényelmes életet.

Mert: ha nincs aki élete kockáztatásával megvédi
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a földet és a rendet, ha nincs, aki hösi átadottságban
lelkiismeretességre neveli az ifjú fejllSdó nemze..
déket, hogyha nincs, aki a kockázat vállalkozásával Ie..
bonyolítja a kereskedelmet, ha nincs, aki arca vere j..
tékével kitermeli a földböl a kenyeret; akkor hiába
csörgeted zsebedben a pénzt. Eletet csak élettel, '
szellemet csak szellemmel lehet megfizetni.

Mi lenne a kenyerünkböl, ha a falusi ember
hűtlenné lenne a földhöz, hiszen a városban köny..
nyebben élhet meg, több pénzt kereshet? Mi lenne,
ha a tanítók elhagynák a száraz kenyeret is alig
biztosító iskolát és a hivatalnoki pályára tódulnának,
ahol aránytalanul kevesebb a fáradság? Mi lenne,
ha a rendör elmenne betörőnek, - hiszen így sok..
kal nagyobb anyagi javakra tehet szert személyes
bátorságával, erejével és leleményességével! Mi
lenne, ha az emberek lelkéből kiveszne a hivatásos
munka tudata, és mindenben csak azt keresné,
hogy hogyan lehetne minél könnyebben, minél töb..
bet keresni?

Vissza kell hogy térjen az embernek lelkébe a
tudat: tennem kell valamit hazám, egyházam, az
emberiség szolgálatában, amitől boldogabb, jobb,
szellemibb, lelkibb legyen a világ, részt kell vennem
az lsten teremtő, megváltó, megszentelő rnunkéiá
ban, ez az én rendeltetésern. hivatásom, boldog
ságom.

[edern steht ein Bild bever,"
Das was er werden 5011.

Solang er das nicht wird,
Ist nie sein Friede voll.

A nagy 1>rohászkától hallottam ezt az idézetet.
Nem tudom, kitől való. De hiszem, hogy minden
ember számára ennek a felismerése, ennek:követése
az igazi: a hivatás.

• Mindenki elött lebeg az a kép. amiiyenné lennie
kelI. Amig nem lesz olyanná, sohasem teljes a békéje.
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lJiuatá.so.s éfet_

Az lsten teremtő, megváltó és megszentelő mun..
kájának folytatói a szülök. Az anya ifjúságának, szép..
ségének, sokszor egészségének, sőt talán életének
feláldozásával is, új életeket szül Istennek. Az apa
arca verejtékével megkeresi nekik az életlehetőség
feltételeit. Míndketten arra törekszenek, hogy
testben, szellemben, lélekben magasabbrendű em»
bereket adjanak a világnak s az Üristennek. Hogy ez
hivatás, a sző legtisztább, legkristályosabb forrnélé
ban, abban nem kételkedhetik senki.

Van egy másik közismert hivatás is: a papi és
szerzetesei hivatás. Emberek, akik tudatosan le
mondanak a családról, hogy imájukkal, példájukkal
és munkájukkal fiakat neveljenek a mennyek országa
számára. Tanítják, kormányozzák, megszentelik a
hívők seregét és így benépesítik a mennyek országát.

E két legszentebb hivatáson kívül ma már egész
sorozata van az olyan pályáknak, amelyek a kenyér..
kereset mellett életet-betöltő, teljesértékű hivatást is
jelenthetnek az olyan nő számára, aki egészen oda
adja magát nekik.

Hivatás, ha valaki az emberi lélek kialakítását szol..
gálja. Álljon itt első helyen a hitoktatónő, alsó
és felső fo~ú a tanítónő, a kisdedóvónő hivatása,
vagy akár az óvodás dadáé is: ha egyszer embert
nevel, szerit az ő hivatása és boldogíthat ja őt. Hány
ember köszöni első imádságát a kis pesztrának, a
mesék és versek iránti szeretetét a dad ának, hány
ember egész jellemét a nevelőnőnek ! Aki nyelvekre
tanít, egy egész nép irodalmát és vele annak lelkét
adja oda tanítványának. Aki zenére tanít meg
valakit, jobb emberré tette. Ha bevezeti a természet
titkaiba, vagy a mult rejtelmeibe... mindegy,
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hogy mit tanít valaki: előbbre viheti, tökéletesebbé
teheti vele az egyes embert és rajta keresztül az egész
embe riséget. Hivatást teljesít.

Hivatás, ha valaki az emberiség egészségét, életét
szolgálja. Az orvosnő, aki a testi élet rejtelmeibe
nyúl bele gyógyító kézzel; az ápolónő, aki éber
gonddal és szakavatottsággal könnyíti meg és sok
szor menti is meg a beteg életét; a csecsemőgon
dozónő, akinek kezén emberré erősödik az anya
nélkül maradt kis emberbimbó ; a gyógyszerésznő,
aki keveri, főzi a gyógyító nedveket és belehelyezi az
aggódó hozzátartozók reszkető kezébe; mindenki,
aki feltalál, gyárt, forgalomba hoz valamit, ami
enyhíti a szenvedő betegnek kínjait, mindenki - a
legkisebb részletmunkás is - Istennek munkatársa;
hivatást teljesít.

Hivatás ha valaki az emberi kö·zö'sség sebeit akarja
gy6gyítani. és megsebesülését megakadályozni. Mín..
denki, aki karitativ, szociális vagy politikai munkát
végez: lsten munkatársa a földön. Az egyházközségi
nővér, aki felkeresi a családokat és szegénynek segít..
séget visz, gazdagtól segítséget kér; a gyárgondozónő,
aki a munkás anyagi és erkölcsi érdekei felett őrkö»
dik; az egyesületek, szövetségek, mozgalmak vezetői
és titkárai, a szociális megbizottak és szociális elő
adók, a városi, megyei és országgyűlési képviselők 
mindenki, aki az emberiség testi lelki jóllétéről gon»
doskodík: hivatást teljesít.

Hivatás, ha valaki rászán ja az életét: felkutatni,
megőrizni és továbbadni a népi éneket és népi táncot,
a népművészet minden ágát és a népi hagyományokat,
- hivatás, ha alkotó munkát végez tcdományban, mű«
vészetben. irodalomban, vagy ha munkájávallehetővé
teszi hogy az arra hivatott elvégezhesse alkotó mun..
káját, - hivatás ha valaki fisztességesebbé, virágzóbbá
teszi népének kereskedelmét és iparát, - hivatás, ha
valaki megmutatja az anyáknak, hogyan kell egészsé»
gesebben, gazdaságosabban főzni, vagy főztjéből mél«
tányos m6don részesíti azokat, akik külső munkában
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állván, nemcsak drága pénzzel, de egészségükkel
fizetnek rá a helytelen táplálkozásra, - hivatás, ha
valaki lehetővé teszi nőtestvéreinek,hogy lzlésesebben,
finomabban, szebben tudjanak öltöikedni, fésül..
ködni, mint ahogyan saját képességüktől telik, - Ó,

ezerféle kenyérkeresetben lehet ma már a nőnek is
hivatást találni, amelynek egész lelkével és áldozat..
készségével odaadhatja magát és ha elmerül benne,
boldoggá lehet maga is.

Természetes, hogy a magányos né lelkén néha
átfut egy kis ború: igen, építem a más boldogságát,
nevelern a másnak gyermeKét, - de le kell számolni
vele, hogy ez szentimentálizmus, vagy az ösztönvilág
megnyilvánulása, vagy az önszeretet egy (nem is
nagyon) leplezett formája. Lehet, hogy egyszerűen
csak rövidlátás: a nő élet..adásra és fenntartásra van
hivatva, azért nem igen értékeli eléggé saját mun..
ká jának fontosságát, ha nem látja benne elég világosan
az élettel való kapcsolatot.

De, aki elég bátor és elég őszinte, az szembe tud
szállni a fel..felkívánkozó fájó érzéssel, és akkor a
nehéz napokból csak nehéz órák, a nehéz órákhól
csak nehéz percek maradnak. Aki pedig nem áll
ellen, a felett úrrá lesz a szánalmas önsajnálat.

És még valami: Azt ne gondold Testvérem, hogy
asszonytestvéreink soha sincsenek egyedül. Mínden
kinek «magának kell átmennie a sötét erdőn-o Az
embert olykor azok is elhagyják - lelkileg vagy
fizikailag is -, akik a legtermészetesebb kötelékek.
kel vannak hozzáfűzve!

Foerster mondía : «Nem azért vagvunka világon,
hogy mások megértsenek minket, hanem, hogy ml
értsünk meg másokat», Ezt a mondatot így is lehet
alakítani: Nem azért vagyunk a világon, hogy mások
el ne hagyjanak bennünket, hanem, hogy mi ne
hagyjunk el másokat. Vagy: nem azért vagyunk a



világon, hogy mások szelgéljanak bennünket, hanem
hogy mi szelgáljunk másokat.

Amíg az ember azt nézi, mi az, ami kijár neki az
Élet nevű kapitalistától, addig csak boldogtalanságot
halmoz boldogtalanságra és soha meg nem nyugszik
a lelke. Míhelvtkomolyanésszent hivatáskénta mások
sebeinekgyógyításához fog, attól a perctő/. kezdve
szelíd fény kezd derengeni életében ésegészen sötét T/em
lesz már számára többé soha. '
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Elmulasztottál annak idején olyan pályát válasz»
tani, amely hivatás lenne számodra s így lelkedet is
betöltené? Vagy a szüleíd adtak - megkérdezésed
nélkül - nem neked való pályára?

Első kérdésem : nem lehetne-e változtatn i ezen
még most is? Ne mondd, hogy késő. Láttam
huszonegy éves embereket, akik azt mondták «már
késő» egyetemre menni és láttam negyven éveseket,
akik szorgalmasan készültek gimnáziumi magán
vizsgáikra. És aztán láttam ugyanezeket a huszonegy
éveseket negyven éves korukban, egészen boldog..
talan, céltalan «agglegénYll=életet élni, és láttam az
említett negyvenévest mint ápolónőjelöltet frissen,
fiatalon, boldogan. Hivatástudattal szívünkben soha
sincs «későn semmire sem abban az értelemben, hogy
keserű maradjon az ember szája íze.

De lehetséges, hogy nem tudod biztosan, mi
lenne jobb: maradni vagy újrakezdeni?

Ilyenkor hajts kétfelé egy ív papírt és írd fel az
egyik felére: mik a ielenlegi helyzet erkölcsi, szel
lemi, anyagi előnyei; a másik oldalra pedig, mik a
hátrányai; mi szól a maradás mellett és mi ellene.
Húzgáld ki azokat, amik a két részen körülbelül egy..
forma értékűek. Végül világosan látni fogod, hogy
melyik oldalra billen az érvek és okok súlyossága
vagy mennyisége.

Amit aztán egyszer ima és érett megfontolás után
határoztál, azon később ne töprengj többé. További
életedet már eszerint alakítsd. Vagy pályádból csinálj
hivatást, vagy pályád mellett teremts magadnak
hivatást is.
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Ismertem egy magányos hölgyet, aki vegetáriánus
konyhát vezetett egy kis alpesi nyaraló helyen. Egy..
szerűen önfenntartásból. Néhány év mulva újra fel..
kerestem - a fél falut vegetáriánussá tette. A falu ..
beli leányok nála szolgáltak, megismerték kedves
lényét, érdekes főzésmódokat tanultak tőle, meg
tálalási médokat. A beteg gyermekeknek ő főzött
teácskákat, borogató és toroköblítő vízecskéket. ő
mosta ki a sebeket. kenégette a fájós derekakat és
olyan növénykultuszt teremtett, amelyről a falusiak
azelőtt nem is álmodtak. Míndenkl, akinek gondja,
baja volt, odajárt hozzá. Valósággal a falu közép",
pontja volt. Pályáját tekintve, vendéglős..száJJodás
volt. Kosztos..asszony! Hivatását tekintve: a falu
anyja.

T udok egy tisztviselőt, aki bélyeggyüjtői össze..
köttetést tartott fenn a világ sok száz bélyegkedvelő..
jével. A kis gyártelep minden suhancát maga köré
tudta vonzani: mindenki bélyeget gyüjtött. Mínden..
féle ostobaság és kártyázás helyett bélyegáztatás és
szárítgatás, rendezés és válogatás töltötte be a fíúk
estéit. Cseréltek és vettek bélyageket, országokkal,
népekkel, múlttal és jelennel ismerkedtek meg a
bélyegen keresztül, sokkal műveltebbek és fino ..
mabbak lettek, mint az egész környék ifjúságának
bármely rétege. Lám: pályája szerint tisztviselő volt.
Hivatására nézve népnevelő.

Tudok valakit, aki minden előképzettség híján
hogy megélhetését biztosítsa, mosódát akart nyitni.
Elment a város legszegényebb proletár..negyedébe,
ott bérelt mosőkonyhát, Végiglátogatta a városbeli
ismerőseit, felkérte őket, hogy nála mosassanak,
megszerzett néhány árvaházat stb. Rövid idő alatt
az egész proletártelep az ő alkalmazottja lett, szép
modern mosóüzemet létesített, szappant főzött,
étkezót tartott fenn rnunkásnők és rnunkások ré..
szére, - rnert később már férfiak is jelentkeztek a
telepen, akik mostak, mángoroltak, vasaltak, szál..
lítottak, építettek, főztek, mosogattak ; a munkások..
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nak volt rendes ebédlőíük,fürdőjük. a gyermekeknek
napközi otthonuk. Míndezt egyetlen nő csinálta, ki
mesterségét tekintve - mosónő volt.

Egy kls falusi postamesternőt ismerek. Kicsi
falun élt, Bizony csak szerényen lehetett ott élde
gélni. Rosszkedvű is volt az előző postamesternó és
bizony kevés hivatalos órát tartott, nem voltérdemes
azért az egy=két bélyegért benn rostokoini a hivatalos
helyiségben. Ha meg csomagot akartak küldeni a
falusiak, háromszorenégyszer is vissza kellett kül"
denie, olyan rosszul csomagoltak és elmeztek. Aztán
jött a mcstaní postásnő. Hát ez aztán az érkező leve
let még fel is olvasta az öreg anyáknak, meg az itthon
maradt feleségeknek. Még aki tudott is olvasni,
sokkal szívesebben hallgatta, ahogyan a Kovácsné
nagysága olvasta. Válaszoltak is azonnal, abban a
percben, mert levelező-lep is volt kéznél, no' meg
meg is írta a postamesterné azonnal. Jött is rá válasz
szépen, Ha meg valamelyik leány, aki a városban
szolgált, régebben nem adott hírt magáról, hát egy=
kettőre megiratta az anyja a Kovács nagyságával,
hogyaszongya: «Bözse te, rossz hirödet ne hall.
jam, írd meg, hogy merre jársz, mit csinálsz, mert
megjárod, ha édesapád elmenjen érted». A katona
fiúknak szépen mentek a csomagok. Olyan ügyesen
becsomagolta Kovács nagysága, hogy öröm volt
egy=egy cipót, egy kis szalonnát, miegymást küldöz
getni, hogy legyen a fiúnak egy kis hazaija ott a
rnesszí városban. Aztán a családok, ahol a leányok
szolgáltak, szerettek volna egy kis vajat, egy pár
tojást venni. De Uramfia, ha az ember útra kél a
holmival, többe kerül a vonat, mint a tojás ára. Meg
az idő és fáradság. Kovácsné jóformájú ládácskákákat
csináltatott, éppen ötven tojás fért belé, és egyetlen
egy sem törött el mire odaért. De még a vaj is olyan
frissen érkezett, hogy illatos volt, amikor az asztalra
került, rnert Kovácsné megmondta pontosan, hány
őrakor köpül jék, hogyan csomagolják, rníkor hozzák,
hogy a legalkalmasabb vonattal mehessen és ne álldo=



gál jon útközben, vagy amikor megérkezik a városba.
Rövid idő alatt szépen megnövekedett a posta for
galma, de a falú kereskedelme is, meg a jó össze:
köttetés az elszakadt és az itthonmaradt falúsiak
között. Arról nem is beszélek, hogy a jó falusiak
tejjel, tojással, gyümölccsel, zöldséggel bőven ellát
ták Kovácsnét, de disznóöléskor sem feledkeztek
meg róla. Mesterségére postamesternő volt. Hivatása
szerint fontos nemzetgazdasági tényező.

Egy kis gonddal, fáradsággal a legtöbb pályán
meg lehet találni azt a módot, amellyel szelgálatot
tehetünk az emberiségnek. Egyszer valakinek nvílt
levelezőlapon egy állés-lehetöséget kínáltam. Mivel
még aznap kellett ott jelentkeznie, s ü r g IS s jel..
zéssel adtam fel a lapot. Egy óra mulva felhív a köz
ponti postáról egy tisztviselő és elmondja, hogy
lapomat kíküldték, de a címzett elköltözött. Ám 5,
a postás, elolvasta a lapot, látja, hogy állásról van sz6
ha nekem «elköltözött» jelzéssel vísszeküldík a lapot,
elkésik az illető az állásról. Ha meg az új lakására
küldík, újra meg kell fizetnem a küldönc-díiat.
Azért megnézte, nincs e telefonom. és fgy kérdezte
meg az intézkedésemet. Azt kellett felelnem, hogy a
lap igen sürgős, ellenben amfg én most bemegyek
a pénzzel a városba - máris kikopik az illető a jelent
kezési időből. Erre azt válaszolta, hogy befizeti
helyettem a küldöncdfjat - helyettem, aki számára
teljesen ismeretlen voltam -, s majd alkalmilag
elviszem neki. Hát el is vittem és ezer köszönetet is
mellékeltem.

Gondolod, hogy egy ilyen lelkű postéskíseszs
szonynak sivár és lélektelen lesz _a hivatása?

Minden pályán kutatni és keresni kell az össze
függést munkánk és az emberiség szolgálata között.
Könyvkereskedésekben nevelni lehet az emberek izlé«
sét, - kerámiai boltban előbbre lehet vinni a lakás»
kultúrát, - a betegsegélyző pénztár kisasszonyának



pontos és megbizhatá munká]a bizalmat ont az embe:
rekbe az intézménnyel szemben, - az idegenforgalmi
irodás kisasszony sok fáradt, ideges embert segít üdítő
utazáshoz és sok szegény embert lakásának, munkáié»
nak értékesltéséhez, A kutató, felfedező, művészi,
iparművészi, főző, ölöztető, higiéniáteszolgálő stb.
stb. vállalatok minden mérnöke, hivatalnoka, mun«
kása, tervezője, szervezője, intézkedője és végre
hajtója - mínd-rnínd hivatásos jótevője lehet az
emberiségnek, hogyha meggyőződéssel, egész lélek
kel végzi a munkáját, nemcsak a szerint, hogy
mennyi pénzt kap érte, s hogy ezért a pénzért hogyan
lehetne minél kevesebbet dolgozni!
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lJíuatd.s a fJdlya metfelt,

Talán olyan a pályánk, hogy semmiképen sem
tudunk belőle hivatást kicsiholni. Némely dolog
oly messze esik tőlünk, nőktől, akik életadásra és
életfenntartásra vagyunk hivatottak, hogyha akár
mint nézzük is - sehogysem tudjuk meglátni,
miért áldozzuk rá életünket, vagy legalább is éle=:
tünk jó részét. A munkát elvégezzük becsülettel,
rnert szépen megfizetik (hiszen azért is maradunk
ott), de lelkesedni ezért a munkáért, hivatásnak
tekinteni; nem, ez már sok lenne, ezt már nem
bírjuk.

Újra mondom: többet ér az ilyen rnesterséget
felcserélni egy kevésbbé jövedelmező munkával, de
olyannal, amely lsten dicsőségére, felebarátaink
javára, nekünk pedig örömünkre válik. Ám ha ez
már semmiképen nem megy, akkor a pályánk
mellett válasszunk még valami hivatást is. Ez tertal
mat és értelmet adhat az életünknek.

Ismertem egy öreg kisasszonyt, aki fiatal korában
a városi dalárdának volt lelkes és lelkiismeretes tagja.
Mint ilyennek, neki is része volt abban a sok szép
élményben, amelyet a dalárda szerzett a kis város»
nak. Szép és igazán magas színvonalú hangverse..
nyeikkel igen magasra fejlesztették a város zenei
műveltségét, nevelték a közönség ízlését. Amikor
aztán megöregedett, és már nem tudott szépen
énekelni, akkor magára vállalta a kották rendbens
tartását, pótlását, ragasztgatását, a meghívék cím»
zését, a tagdíjak beszédését. És boldog volt ebben a
munkában.

- Gyenge kis boldogság! - gondolod magadban.
Lehet. Kívülről nézve. De egyrészt: mit tudod

47



te, hogy mílven érzelmi kielégülést jelentett 5neki
ez a munka, - másrészt: még így élni is jobb, mint
örökké a saját ki nem teljesedett élete felett keseregni
(gondolattal és szóval) és azonfelül mások boldog
ságára irígykedni és acsarkodni.

Egy dalárdában kull-rnunkát végezni, ez köny=
nye n a -jó bolond» rnelléknevet szerzí az embernek.
Pedig, aki a mélvebb összefüggéseket nézi, az köny"
nyen .Iáthetná, mílven fontos kultúrrnunkát végez
egy=egy ilyen «bolondos» vénkisasszony, vagy magá;'
nyos özvegyasszony.

Még értékesebb lehet az ilyen munka, ha a
Krisztus országának építésébe, az ő családjának
szolgálatába áll bele általa az, akinek az Úristen nem
rendelt saját családot. Hány napközi otthon kér
munkatársakat, hány gyermeknyaraltatást kellene lee
bonyolítani, hány Selvgárdában és gyermekegyesü
letben kellene időnként felváltani '/agy helyettesíteni
a vezetőt! Mílv nagy munka vár önkéntes erőkre
a szegénygondozás terén! Szegények fogadása és
meghallgatása, környezettanulmányok végzése, csa
ládoklátogatása és gondozása, szeretetedornénvok
gyüjtése, rendezése, kiosztása, állás= és lekásszeraés,
beteglátogatás és gondozás: mtnd-rntnd jóságos
szíveket és munkás kezeket sürget!

Mi tenni való volna az ifjúsági egyesületek szerve
zése és vezetése körül! T agtoborzás, programm..
készítés, cíkk-írés, vázlat=összeállítás, könyve, fllrn»,
színdarab bírálat, éneke és szavalattanítás, előadások
tartása, műsoros esték rendezése, helvíség-szerzés
és díszítés, otthonok felügyelete stb. stb.

Rengeteg munkát kellene végezni az egyház..
községi élet egyéb terein: lelkigyakorlatok, lelkinapok,
imaórák és ünnepélyek szervezése, jó sajtó terjesz
tése, kartotékok készítése, templomépítési munkák
elősegítése, templomdíszítés, az istentisztelet fé=
nyének emelése, - minden-mínden munkásokra
vár. Rabokat kellene látogatni, tudatlanokat tanítani,



a bűnös életben élőket az Egyházzal kibékíteni ...
Ezernyi feladat, amely apostoli lelkű önkéntes rnun«
sokért kiált.

Aki maga belekezd valami ílvesfélébe és munka
társak után néz, hamarosan megtapasztalja, amit az
Úr Jézus is felpanaszolt : «Nagy az aratás, de kevés
a munkás /» Azt mondod, hogy üres és céltalan az
életed? Jöjj ide a katolikus munkatérre, és látni
fogod, hogy mílven nagyon kevejen vannak, akik
«ráérnek» akárcsak egy őrácskát is az Úristennek adni.

Pedig akad itt minden egyéniségnek és minden
embernek való. Kell, aki a szegényeket látogassa
kinn a nyomortanyán, és kell aki otthon, meleg sza»
Jonban szép kézimunkát készítsen a javukra rende
zendő bazárra. Kell, aki a fényes pódiumon szónokol,
kell, aki az otthon csendjében cikket ír - és kell, aki
az ifjúság teásestélvén a kassza mellé ül, vagy a teás
csészéket mosogatja el, amíg a többiek táncolgatnak,
szórakoznak a Jó cél érdekében. Kell, aki leüljön a
rnunkásesszony mellé és megtanítsa harisnyát javí=
tani és kell, aki felszólaini merjen érdekükben a
parlament soraiban.

Mílyen boldogító és éjetet kitöltő tudat: én is
fontos vagyok, rám is szüksége van a jó ügynek! De
hát persze ezt nem lehet úgy megoldani, hogy éppen
csak a másra már semmiképpen sem használható,
nundenestül felesleges időnket, erőnket, pénzünket
adjuk oda a szent célnak! És úgy sem, hogy az
«önkéntes» munkát egészen «esetleges» munkának
értelmezzük. amelyet ma megcsinálunk rendesen.
holnap már csak úgy, ahogy, holnapután esetleg már
sehogy!

A «hivatás» - még az ilyen mellékhivatás is 
igenis betölti az életünket, de megkívánja, hogy
oz életünket belevigyük a hivatásba. Aki egészen oda
adja magát, az egészen megnyeri magát. Ha a búza=
szem meg nem hal - nem fog élni.

Ne keress magadnak még egy tanítványt, még
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egy külön órát, még egy mellékfoglalkozást, hogy
húsz, - ötven - száz pengővel több jövedelmed
legyen egy neked nem kedves foglalkozásból !

Mi olyat veszel ebből a pénzből, amitől több élet..
kedved lenne? De ha ezt az időt odaadod valami
jó ügynek ingyen - hidd el, százszorosan vissza:
térül, hivatástudatban, életkedvben, Isteno:áldásban.

Csak próbáld meg!
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Ha megtaláltad életutadat, ez még nem jelenti,
hogy mindjárt rá is léphetsz. Minden túrára fel
kell készülni, ki kell tűzni a célt, tanulmányozni kelJ
az utat, be kell szerezni a felszereléseket. De még
ez sem elég. Lelkiismeretes tréninggel rá kel] képe»
siteni magunkat, hogy elblriuk a fáradalmakat, hordani
tudjuk a terheket, igénytelenek legyünk evésben-olvés«
ban, edzettek az időjárás viszontagságaival szemben.
Ezek nélkül hiábavalók a szép elhatározások, fele..
úton, negyedeúton kidől a magányos vándor. •.

Ha a magányos életben is termő gyümölcsfa
akarsz lenni, jól át és át kell elmélkedned a nagy
Prohászka szavát: «Mínden emberlélek a maga for.
málásának művésze, minden emberlélek önmagának
romlása, vagy remekműve».

Nem, nem az események és körülmények teszik az
ember életét, hanem az a mád, ahogyan reagál az ese»
ményekre és körülményekre. Nem azért fázik meg
valaki, mert esik az eső, még csak nem is azért, mert
elfelejtett sárcipőt venni, hanem mert nem elég
edzett a rossz időjárás elviselésére. - Ha magányosan
járod életed útját, ha nem lett belőled asszony, azért
még nem kell sziikségszerűen - vénkisasszonynak len~
ned. Mit is jelent ez a szó : vénkisasszony? Nem egy~
szerűen olyan nőt, aki nem ment férjhez. Jelent egy
bizonyos fajta kedélvéllapotot, lelkiállapotot, egész..
ségi állapotot, idegállapotot. Jelent valakit, aki egy
kicsit furcsa, kellemetlen, nevetséges, szánalmas.

Hogy tulajdonképen miben is áll a furcsasága?
Hát, Istenem, nehéz azt megmondani! Nagyon sok
mindenbéíl és sokszor nagyon ellentétes dolgokból
tevődik össze az ilyen egyéniség. Lássuk csak:
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Kissé félénk, bizonytalan, bátortalan. De azért
addig tipeg..topog, szöszmötöl és bizonytalankodik,
míg meg nem történik amit akar.

Nagyon szerény és csendes. Színte elrejtőzik
mások mögött. De rejtekhelyéből élénken és hidegen
figyeli, hogy mások mit csinálnak, hogy csinálják,
mit mulasztanak, mit rontanak és könyörtelenül meg..
teszi rá a maga megjegyzéseit.

Sok..sok-sok baja van az egészségével. Sohasem
látott, sohasem hallott betegségek gyötrik, éSp'edig
egészen másféle módon, mint más embereket. Es az
orvosságok is, amelyeket használnia kell, egészen
másfélék, mint amilyenekre az ember gondolna.

Nincsen saját otthona. Vagyis olyan otthon,
amely az ő szolgálatára készült volna, az ő igényei,
méretei, ízlése és foglalkozása szerlnt, Hanem vagy
ott él a mama otthonában; vagy azok között a bútorok
között, amelyek «szegény marnáről» rája raaradtak:
vagy a sógornője, testvére rendezett be számára egy
szobát azokból a bútorokból, amelyek máshol nem
kellettek és lám, itt egészen jól «rnutatnak.» Neki
magának van egy=két berámázott fényképe, néhány
doboza, tarsolya, vánkosa. Ezeknek aztán ő maga
szabja meg a rendeltetését és helyét; jaj annak,
aki a fotel vánkosát a díványra találja tenni, vagy
a varróasztalka terítőjét az ágy melletti kis szek
rényre.

Beszédje alázatos, félénk: azt sem tudja, mi
szépet-jőt rnondion hirtelen. De még egyet sem
ford ultá I és már kiderülnek a legkülönbözőbb
bűneid - szép,dícsérő szavak kíséretében. Hogy
milven okos asszonyka vagy, ki tudod nézni, hogy
milyen összeköttetés hasznos a családodnak, azért
persze őt, a szegény vénkisasszonyt az utcán meg sem
látod. Hogy rnílyen szép új ruhád van; a multkor is
Új ruha volt rajtad - szerencse. hogy a férjed ezt
megengedi, pedig neki semmi érzéke ehhez, hiszen
mindig olyan kopottan jár. Nem is csoda olyan nagy
tud6snál, azt befogadják minden társaságba, még ha
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a bicskáját a nadrágjába törli is, mint a te drága urad
csinálta a mult kiránduláson, «mondtarn is a Margit:
nak, ebben nincs semmi, csak téged sajnáltunk
drágám, te ilyesmihez nem vagy hozzászokva, te
még a kezedet sem mártod hideg vízbe, kár is volt
ehhez a szegény emberhez hozzámenni stb.:

Ruházkodásában, viselkedésében, nézeteiben. ízléc
sében elmarad korától. Hogy ezt a lelki marazmusát
valamivel mentegesse, üres pénztárácájára, vagy
hajlíthatatlan elveire hivatkozik. Egyben azonban
hajlandó rossz ízlést vagy erkölcsöt tulajdonítani
azoknak, kiknek egyszerűen csak nagyobb a költési
lehetőségük, és haragos irígységgel nézi, hogy mások
kevésbbé fennkölt lelkületűek, mint ő.

Körülbelül ez az a típus, akit vénkisasszonynak
nevezünk.

Itt áll előttünk, mint rémkép. Ezzé lehetsz, ha
nem vigyázol. Kérdés, hogy c s a k a magányos nők
között vannak-e ilyenek? Másrészt: minden magá»
nos nlS szükségszerű en ílven-e? Nem szabad a vélet
lenre bízni, hogy azzá leszel-e vagy sem. Viszont a
legerősebb elhatározás is meddő kínlódás marad"
hogyha csak az akarat erejével akarunk dolgozni,
illetve, hogyha csak a tüneteket akarjuk elfojtani,
leküzdeni, ellensúlyozni és nem gyökerében fogunk
neki az elvénkisasszonyodás elleni küzdelernnek.
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az efiatórozds.

Első kérdésünk volt: csak a magányos nők között
akadnak-e ilyen vénkisasszonyok? Bizonyos, hogy
nem; vannak asszonyok, sőt anyák, sőt - bocsánat
a szóért, - még apá cák is (hála Istennek kevesen),
akik ilyen vénkísasszonyetípusok.

Az ember önnevelése ugyanis egy bizonyos élet..
korban holtpontfélére jut. A régi erőforrásoktól el..
távolodtunk, vagy a megszokástól elvesztették hatá"
sosségukat ; szokásaink, nézeteink rnegrnerevednek 
kell valami hatékony, egész énünket birtokbavevő
ú j t é n yez ő, amely ezen a holtponton átsegít.
Az lsten-rendelte élettárshoz való alkalmazkodás,
még inkább: az új életekért való felelősség tudata,
szerzeteseknél az Isten-rendelte elöljáró vezetésében
a közösségbe vakó beleilleszkedés, mind a kettőnél
az új hivatásadta állapotbeli kegyelem: ezek azok a
tényezők, amelyek megtermékenyítik a lelket és új,
talán sohasem sejtett fejlődési folyamatot indítanak
meg benne.

Aki ebben az új hivatásában a kegyelemnek ellent
állva továbbra is ö n m a g á t keresi, aki nem él
a belső alázatosságból fakadó engedelmesség szellemé«
ben - az nem képes tovább fejlődni: az egyoldalúvá
lesz, a saját kis határain belül marad. Csakhogy ami
a magányos nőnél csak kellemetlen furcsaság, fél ..
szegség, az a hítvesnél. anyánál, szerzetesnőnél
könnyen a zajos harciasság, zivataros boldogtalanság,
elviselhetetlen félőrültség jellegét ölti fel. És valóban:
azok, akiknek ügyei az egész rokonságnak, egy egész
baráti körnek terhére vannak, akik önmagukkal és
boldogtalanságukkal papot, orvost, ügyvédet, bírót
foglalkoztatnak, akik az ablakon ugrálnak ki és
vitriolos üvegekkel operálnak - valóban, ezek nem
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a magányos nők sorai ból kerülnek ki. Sok nehéz óra
emléke, sok nehéz ügynek gondja rakódik le az évek
folyamán a női lélek rnélyébe, de mi - vénkisasszo..
nyok - többnyire tudni szoktuk, hogy van az emberi
idegzethen egy fékrendszer is, és hogy azt mi helyet
tünk nem fogja kezelni senki más. Ha nem kezeljük
mi magunk, menthetetlenül elveszünk.

Csakhogy bármilyen fontos valamely szerkezetnél
a fék, ahol haladásról van szó, ott mégiscsak az indítd
erőn van a hangsúly. Lelkünk fejlődéséhezsem elég..
séges: elhatározni és akár vaskézzel is keresztülvinni,
hogy bizonyos dolgokat nem teszünk. Azt kell el..
határozni, hogy rendező kézzel nyulunk bele az
életbe; hogy megváltoztatjuk a körülményeket és
lehetőségeket; hogy étgondolíuk, hogy mit akarjunk,
mit kerüljünk; hogy teremtünk olyan légkört és
olyan helyzetet magunknak, amelyben lelkünk,
szellemünk, kedélyünk friss és életerős tud ma.
radni. Nem a véletlenre, hanem Isten kegyelmével
önmagunkra akarunk számítani ebben is! Nemcsak
«fékeznle, hanem indítani is akarunk, hogy boldo..
gan és zökkenés nélkül haladhassunk örök~ célunk
felé, a nekünk rendelt hivatás útján!

•
«Azon a napon» - drága Testvérem, állítsd vilá..

gosan lelki szemeid elé:
I. Nem igaz, hogya magányos nőnek furcsábba

nak kell lennie más embereknél. Nem adok hát
helyet a lelkemben alacsonyabbrendűségi érzéseknek
(Minderwertigkeitsgefühl), mert ez kimondhatatla..
nul sok bajnak okozója lehetne a jövőben.

2. Igaz, hogy annak, aki férjhez ment, vagy zár..
dába lépett, maga az új hivatás hozza meg a kiegé
szülés lehetőségét, de még annak is magának, belül.
ről kell ezeket a lehetőségeket vállalnia, hogy haté
konnyá legyenek benne. Nekem tehát, minél magamra
hagyatottabb vagyok, annál tudatosabban kell kiegé=
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szülésre törekednem és kiegészülésemet sajátkezűleg
irányítanom.

J. Tudnom kell, hogy az önnevelésre nem elég
ségesek az erős akarat egyszerű categoricus impera
tivusai. Lelkemet abba az állapotba kell hoznom,
hogy k é p e s i s I e g y e n keresztülvinni azt,
amit maga elé tűzött. Nem elég azt mondani magarn
nak: ezt kell megtennem. - ezt nem szabad meg"
tennem; hanem olyan környezetet, helyzetet kell
teremtenem magam körül, olyan embereket kell fel"
keresnem. vagy kerülnöm. amelyek s akik állandó
sugárzatukkal úgy befolyásolják lelkemet, Idezzetemet.
gondolatvilágomat, ahogyan lelkemnek kívánatos.
Ezt nem bízhatom a véletlenre, nekem magamnak
kell itt a munkát elvállalnom. Mivel magányos nő
vagyok, itt bizonyos tekintetben külső"belső helyzeti
elónyöm van. Ha t. i. van egy élettársam, könnyen
megesik, hogy súrlódnak az akaratok: azt, ami mínd
kettőnk számára kívánatos és hasznos volna, esetleg
nem vihetern keresztül a másik fél gyengesége,
ingatagsága vagy éppen rosszakarata miatt.

Ha egyedül élek, elesik a külsö akadály. De még
fontosabb ennél a belső önállóság, illetve önmagára
utaltság tudata: Ha odaadtam lelkem felét valaki=
nek, akiről Szent Pál rnondia: «Tl asszonyok, enge=
delmesek legyetek férj eiteknek», - akkor el is vá"
rom t6le, hogy irányítsa, segítse feilődésernet. És
ha az illetlS nem is teszi meg - azért ez az igény
továbbra is él bennem. És - a ráhagyatkozás is.
Sok szenvedés után ébred csak rá egy asszony, hogy
önmagáért ut6végre önmaga a felelős, és akkor sem
ébred rá teljesen. Hiába, a házasság a lelkeket is
eggyé kapcsolja (ezért is oly nagy bűn a válás). A
magányos nő tudja, a lelke legmélyéről érzi, hogy
egyedül va n. Ezt keserűség né/~ül tudatosítani már
nem is olyan nagy lépés - és mégis kimondhatatlan
könnyebbség az önnevelés szempont jáMI.
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a AllzdiJtér,

A házasság az ember életének természetes kic
egészítője. A Szentírás szerint az Úristen nem inc '
dokolta a teremtés egyes aktusait, csak kettőt vezes
tett be szavakkal is. Először ünnepélyesen kíjelen
tette : «Teremtsünk embert l» Utóbb pedig: «Nem
jó az embernek egyedül lenníe l» És teremtette Évát,
Ádámnak segítőtársát. Ádámnak és Évának örök
egymásrautaltsága nyer beteljesülést, megpecséte- .
lést és szentségi méltóságot a házasságban. Testie
lelki hiányok, gazdasági, társadalmi előnyök, egymás
felé indítják a férfit és a nőt. És ha igazán azok talál",
nak egymásra, akik egymás hiányát ki tudják egé", .
szfteni, akkor harmonikus és boldog házasság jön
létre.

Hogya biológiai élet szempontjából csonka az
egyik nem a másik nélkül, nem kétséges. T ermésze«
tes tehát, hogy ez a biológiai jelenség nagy befolvás
sal van a nő fizikai mivoltára. Az új ember e,"világra=
jövetele oly súlyos testi áldozatokat kíván tőle, hogy
szükségszerűen magába ebbe a testbe kellett bele
írni azokat a törvényeket, amelyek képesítik ezekre,
sőt amelyek folytán vágy támad benne feladata
teljesítésére. Ez a vágy természetesen megelőzi a
körülményeket. Ez a természetes. Csoda-e, ha be nem
teljesedése zavarokat és nehézségeket okoz?

Hogy a lelki életben egymásra van utalva a férfi
és a nő, azt sokkal hosszabban kellene kifejteni, hiszen
magát a lelki életet is oly kevesen látják világosan.
De ha csak a lélek három főtevékenysége felől
vesszük is szemügyre: a nőnek szüksége van a férfi
nagyobb megismerő képességére, a férfinak szüksége
van a nő gazdagabb érzelmi életére. A férfi ekaratá-
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nak szüksége van a nő gyakorlatiasságára, sokoldalú"
ságára, gyorsaságára. A nő akarata kiegészül a férfi
kitartó, szilárd, mozdíthatatlan akarata által. A val"
lásos értelemben vett lelkiéletben a férfi a hit és
erkölcs szabályainak megfcrrnéléja, fenntartója, védel"
rnezőie, - a nő a dogma sokoldalú következményei"
nek levonója, a morál finomságainak végrehajtója.
A férfit a törvény ereje tartja lsten útjain, a nőt az
önátadás nagylelkű gesztusa; a férfi az ismeretlent
kutatja fel, a nő a Meg-nem-Isrnerhetőt sejti meg ...
Kimondhatatlan az a gazdagság, amit egymásnak
adni tudnak. Csodálatos-e, ha félrefejlódik az, aki
magára marad lelke hiányaival?

A gazdasági élet jó megszervezése szintén a férfi
és nő együttes munkáját, egyesített képességeit
kívánja. Egyforma itt a hangsúlya «gazdaságseon és
az «életll=en is. A szó szoros értelmében vett
«gazdaság)) is jobban bonyolódik le, ha a férfi szerez,
a nő megőriz; a férfi keres, a nő beoszt; a férfi intéz"
kedík, a nő a végrehajtást tartja kézben. De ugyan..
olyan hangsúly esik az lCéletll=re is. Mire valók a
gazdasági javak, ha az ember nem tud miattuk
«élnill? Szépséget teremteni a mindennapi életbe,
kényelmet, kedélyt blztosítani, tradicíókat követni,
életformákat teremteni, ezeket csak a nő tudja 
ha marad rá ideje és ereje, és nem kell beleállnia
a férfi helyére a gazdasági élet helyett, a gazdasági
harcba. Ha magára marad, támasz nélkül, ki veheti
rossz néven tőle, hogy kárba vesznek legegyénibb
értékei?

És világos a társadalmi egymásrautaltság is.
A férfi honfoglaló tehetsége érvényesül a legelvlll
záltabb társadalmi fokon is. Helyet tapos magának és
élte párjának testí-saelleml, lelki erejével, hódító
képességéveI. A nő feladata társadalmi vonatkozás«
ban is: otthont teremteni azon a darab földön.
amelyet a férfi elfoglalt. Gyökeret ereszteni a rnin«
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denkori tala jba, táplálékot szívni földböleesöből,
összeköttetésekből, alkalmekből. Kemény kövekből

és sivár homokból puha otthont létesíteni, körül..
bástyázni magát saokésokkal. kötelékekkel, embe
rekkel. Adni, hogy kapjon a család .., és amit kapunk:
elfogadni, azért, hogy másnak adhassunk belőle, 
anyagiakban csakúgy, mint segítésben, támogatáss
ban, társadalmi életben, szórakozásban; reprezen..
tálásban csakúgy, mint szociális kötelességek teljesi..
tésében. Mínderre csak akkor képes az ember egé:
szen és zavartalanul, ha nincs magára hagyva, nincs
egyedül. Másképen nagyon gyorsan elvész a harrno..
nlkus cselekvés lehetősége, s az ember vagy ülllS
lesz, kire a többiek kímélet nélkül rákalapálnak,
vagy kalapács, aki másokat ütlegel kíméletlenül.

De ha a férfi és nő egymásrautaltsága ilyen vilá=
gos, egészen világos az is, hogy ahol a természetes
kiegésziilés nem jöhetett létre, ott hiánynak, bizo«
nyos értelemben csonkaságnak kel: maradnia. Ezt
el kell ismerni, testvérem, - ez olyan alap, amely
nélkül nem építhetünk tovább. Ám ez a megállapí..
tás éppen nem teszi feleslegessé további igyeke
zetünket.

Sőt ellenkezőleg: «azon a napon» elhatározzuk,
hogy tevőlegesen kezünkbe vesszük sorsunk irányí..
tását és így lelki életünk kifejlődését társadalmi,
gazdasági, testi..lelki szempontból egyaránt.
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a A.etyzet_

Ha komolyan és rendszeresen meg akarod ala:
pozni most következő életedet, tisztáznod kell ön=
magad előtt a magános nő társadalmi helyzetét,
ki kell tűznöd magad elé erre vonatkozó célodat, reáli=
san szembe kell nézned az akadályokkal, nehézsé
gekkel és lassú, szelíd, de szívós, állhatatos és tuda
tos munkával dolgoznod kell az általad jónak fel=
ismert társadalmi elhelyezkedés megvalósításán..
Mert az ember egyéni és társas lény lévén egy=
szerre, nem boldog és nem elégedett, ha lényének
akár egyik, akár másik kitevőjében gyökértelen.

A fontosabb kitevő mindenesetre az egyéni el=
rendezettség és értékesség. Ez a tökéletesség leg=
magasabb fokán látszólag magában is elég. De csak
látszólag, mert a valóságban itt a szociális kielégü
lést az Istenbenegvökerezés pótolja. Éppen azért, ha
meggyőződéses hittel hiszel a mindent - tehát így
a te életedet is - elrendező Atyában, akkor mindenek
előtt az Úristenhez való viszonyod legyen mindig éló,
meleg, személyes kapcsolat. (De ebben az esetben
se feledd, hogy még a lelkiélet legmagányosabbjai,
a pusztában élő remeték mellett is legtöbbször ott
szerepel egy=egy tanítvány, egy jó barát vagy lelki
társ, s ha más nem: a puszták megszelídített vad:
állatai élnek ott, mint a remete baráti köre.) Más:
részt, hogy az egyéni értékesség sohasincs befejezve.
Ez olyan állapot, rnelv növekszik és fogy, aszerint,
hogy hogyan gondozzuk, ápolgat juk. Egyénileg
értékesnek lenni, ez feladat az évnek minden
egyes napjára, a napnak minden órájára, és aki
azt mondja, hogy az ő élete céltalan és sivár,
az még sohasem próbálta meg, hogy milyen izga:
tóan érdekes alázatosan, de bízóan úgy alakítani
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életünket, hogy az lsten felé feszülő gyönyörű ívvé
alakuljon. Mílyen fájó itt minden horpadás, repedés,
lendületlenség, és mílyen öröm és boldogság az
elért legkisebb jó és szép, amely Istenhez tesz
hasonlóbbá. De erről külön fejezet szól.

A hétköznapi ember a családon keresztül kap=
csolódík bele az emberi társadalomba. Amíg gyenge
és tehetetlen: őt védi a család. Amikor elérte kifejl6=
dését és teljes ember mivoltát, ő védi a családot.
A védettből védövé való átalakulás ideje némi bizony»
talanságra és súrlódásokra ad alkalmat a két nem
aedék közott. Az idősebb nemzedék nehezen érti
meg, hogy «m á r» eljött az az idő, a fiatalabb nem
érti, hogy még mindig nincs itt az az idő, amikor a
fiatal saját lábára állhat.

Nagyjában a házasodás, illetve férjhezmenés az
a határpont, amely után az idősebbek mégis elfo
gadják, hogy a fiatalok ezentúl saját belátásuk szerint
élhetik életüket, saját gazdasági helyzetük és társa
dalmi összeköttetéseik és saját stílusuk szerint, A nő
felett - kifelé - ez a gyámkodás sohasem szűník
meg egészen. A szülők után a férj az, aki «rnegvédel
mezi» a feleségét még akkor is, ha az asszony a
szellemileg, erkölcsileg (esetleg anyagilag) erősebb
fél. Természetesen van ennek pszichológiai - tehát
istenrendelteoka is, és ez jól van így -, de van ernber
csinálta oka is, és ez már kevésbbé helyes, ami azon
ban már e könyv keretein kívül esik.

Mílyen vajjon a magányos nő társadalmi helyzete?
A hadikalandokban, polgárháborúkban, családi

összeesküvésekben gazdag középkor zárdába dugta
az olyan leányt, aki nem ment férjhez. Sokszor, mert
féltették tőle a család új női tagjainak - a rnenyek
nek, illetve sógornőknek - békéjét és uralmát ; sok
szor, mert vagyonát akarták a maguk javára fordí.,
tani. De sokszor igazán a védelem szándékával a
«valehová-tartozásért», mintegy il magára maradt
leány társadalmi helyzetének biztosítása érdekében.
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Persze a zárda közszelleme nem mindig örven
d ett az ilyen tagoknak és minden zárda az idők folya=
mán igyekezett a novíciátust olyanná alakítani, hogy
az olyan új tagoknak, akik nem tiszta hivatásból - az
Úr Jézus iránt való jegyesi szeretetből - lépnek be,
elvegye a kedvét a zárdától.

Hollandiában, Belgiumban még feltalálhatók a
középkorl beginák lekőhelyeí,bár most már zárdákká
alakulnak át azok is. A beginázs (beginák lakótelepe)
befogad mínden magányos nőt, akinek feddhetetlen
előélete van, aki nem akar férjhezmenni és rnélven
vallásos életet él. Egyéves tisztasági fogadalmat tesz:
nek, engedelmességi fogadalmuk ugyanannyi időre
és a beginázs területére vonatkozik. Szegénységi
fogadalmat nem tesznek; életfenntartásukról maguk
gondoskodnak (a szegényebb beginák például kiszol
hálhatják a gazdagabbakat) : megélnek saját vagyo:
nukból, vagy betegápolásból, cslpkeverésből, könyv.,
másolásb61 (a középkorban] stb. Közösen tisztelik
az Úristent és közösen végeznek bizonyos felebaráti
szeretetgyakorlatokat, pl. szegénylátogatást, beteg=
látogatást, de különben rníndenkí saját kis házában,
saját stílusa szerint él.

Az Egyház bizonyára nagyon is jól tudja, miért
alakrttatjl ezeket át most rendes zárdákká, - de így,
kívülrlSl nézve, nagyon jó «nagy család» volna ilyesmi
mai magányos nők számára is.

A közelmultban igen súlyos volt a férjhez nem
ment ldny helyzete. A kényszerű zárdábavonulás
ideje elmult, a háztartásokban a gépek népszerűsödése
és a gyáripar megindulása, az élelmiszerek gyors
szállíthatósága óta nem volt szükség annyi rnunka
erőre, mint hajdan. A férjhez nem-merit leányel.
kezdett tehertételként nehezedni a családra, amit 
szó, ami sző - éreztettek is vele. Innen származott
aztán ilyen nők megfélernlltettsége, külső meg..
húzoozkodása és belső lázongása, nyilvános kedves.

~Iugányos gyümölcsfa. ~ 5



sége és titkos bosszúállásai, viselkedésének bizony..
talansága és mégis makacs érvényesülni-akarása.

A mai kenyérkereső leánynak más a gazdasági
helyzete (főleg, ha komolyan sikerült érvényesülnie)
éppen ezért más a belső magatartása, önértékelése és
ennek következtében, társadalmi helyzete is.

Ma sem mondható, hogya magányos nB társa..
dalmi helyzete egyenlő volna a vele egyértékű férfié..
vel, vagy akárcsak az illető férfi feleségének társadalmi
helyzetével is.

Először is a családban: Mama, papa, testvérek,
nem szünnek meg gyámkodni felette. Ha tíz évvel
ezelőtt férjhez ment volna, mindenki természetesnek
találná, hogy olyan ruhában jár, azokkal és olyan
módon érintkezik, akikkel és ahogyan jónak látja.
A férjhez nem ment családtag minden ügyébe bele=
szól a család.

Ugyanúgy a munkahelyen. Vannak munkahelyek,
- ahol kényelmi szempontból - minden alkalma..
zott nő «kísasszonv» rangban marad, hogy ne kelljen
az asszonynak «kijáró» formákra tekintettel lenni. 
Nőkkel szemben azért nehéz a magányos nő hely..
zete, mert versenytársat látnak benne a női sikerek
terén; a férfiakkal szemben azért, mert versenytár..
sat látnak benne a gazdasági érvényesülés terén.

Külön nehézség a társadalmi érvényesülés. Itt
mlndenkínek el kell végeznie a honfoglalást. A csa..
lád számára ezt a honfoglalást a férfi végzi el, a nB
csak az otthonteremtés talán nehéz, de befelé irá.
nyuló, eredményekben gazdag, szép munkáját végzi.
A magányos nőnek el kell végeznie a hely-elfoglalás
munkáját is. (Erre nincsen kellőleg felszerelve és
azért túlharciassá kell lennie, hogy egyáltalán meg.
hallják hangját.) Másrészt nem marad már ereje s
ideje és képessége az otthonalkotáshoz szükséges
kellemre, melegségre, puhaságra. Az életben néha
úgy tűnik, mintha a törvény és minden egyes férfi
külön-külön, ösztönszerűleg arra törekedne, hogy
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megnehezftse a kenyérkereső nő helyzetét. (Nagyon
intelligens és lelkileg átdolgozott férfiak mentesek
csak ettől egészen.)

Igaz, hogy manap az igazán értékes nő már ki",
tudja vívni magának az őt megillető tiszteletet. De
úgy kell kivívnia azt, ami a vele egyenlő értékű férfi ..
nak, sőt a nálánál sokkal kisebb értékűnek is, magától
kijár. Ha a magányos nő alantas helyzetben van:
kulit akarnak csinálni belőle. Ha nem sikerül, harag
szanak reá, ha sikerül - saját hatalmuktól megrésze
gedve, nem ismernek határokat. Női főnök pedig
férfiak fölött: szinte el sem képzelhető, minden
intézkedése bírálatot, ellenkezést, megkerülést vált
ki. Éspedig akkor is, ha tárgyilagosan semmi hiba
benne, egyszerűen csak, mert nőtől származik.

A magányos nőnek társadalmi helyzetét fenntara
tania magának is kell. A férjes nő mindig számíthat
arra, hogy társadalmi helyzete két pilléren nyugszik:
tiszteletet vívhat ki magának egyéni kiválóságaival,
de ha - lsten ments - ebben kár esnék is, ő még
mindig X. Y. felesége marad és mindenki respek..
tálja, - legalább is szemtőleszembe.

A magányos nő tekintélye önmagán nyugszik és
napokra van felporciózva. Amely napon magatartá..
sában, elért eredményeiben változás áll be: azon a
napon egész társadalmi helyzete megváltozik. Ami
csak tegnap volt is, az már csak volt. Egy ügyetlen
lépés, egy meggondolatlan cselekedet és máris úgy
beszélnek róla ... "pedig mílyen okos nő vo/t,
mílven szaktekintély stb. volt» Hfrnevét nem védi
meg egy hősi férj, sem férje érdekkörébe kíván",
kozó talpnyalók: az Úristenbe fogódzva, a maga
lábán kell járnia és társadalmi helyzetét önmagának
megteremtenie és fenn is tartania. Éspedig nem
keserűségekkel és vcszekedésekkel, nem szabados
ságokkal és törvények, hagyományok megvetésével,
hanem: belülról kifelé, derűs, kedves, de szivés,
céltudatos, kemény munkával.
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truénye.sllté.s a c.satdd6an,

A magányos nő társadalmi helyzete különbözőképen,

de mindig csak fokozatosan alakul ki családjában.
Van, aki egészen benne élt családjában, tanulga«

tott mint a többiek, bálozott mint a többiek, voltak
udvarIói, mint a többieknek, - de nem ment férj
hez, mint ahogyan a többiek! Otthon maradt, és a
család várta tovább, hogy: hátha mégis!

Van, akit már gyermekkorában intézetbe adtak,
aztán egyetemre járt, aztán két..három évig külön..
böző városokban tanított, most pedig ide helyezték
szülővárosába, osztályfőnök egy leányiskolában.

Más, elvégezvén azt a szerény iskolát, arnire
módja volt, elhelyezkedett valami szerény állásban,
kevés fizetéssel. De mivel szülei szerény igényű,
rendezett körülményű emberek, kis keresetét egé..
szen meghagyják neki: abból ruházkodik, abból
készít későbbi életére kelengyét, és bár úgy látszik,
hogy nem igen fog már férjhez menni, mégis bizto»
sítva van a jövője: szülei reáhagyják a kis családi
házat, berendezéssel, felszereléssel együtt.

Ismét más, úgyszólván családfenntartó. Magára
éppen csak annyit költ, hogy elfogadható külsővel
jelenhessen meg ott, ahol kenyeret keres, a többit
mind odaadja a családnak, még fennmaradó munka
erejét is a házimunkára, családi gondokra fordítja.

Van, aki gazdag, nagy családnak leánya, aki el..
árvult ugyan (át is vette a szülői lakást, fényes bec
rendezést, cselédséget), de annyi testvére van férj ..
nél, annyi unokahúga, öccse, nénje, bátyja, nagy..
nénje és keresztleánya van, hogy majd felveti a sok
rokonság, komaság és a régi jóbarátok serege.

Más pedig tökéletesen idegen környezetben,
szál magára teljes egyedülvalóságban él.
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Ezerféle a változata a «magányos» nő magányossá«
gának. Mindegyik másként áll az életben és termé..
szetesen másként a családban is. Egy dolog azonban
eléggé általános: a család csak lassan, és akkor sem
szívesen veszi tudomásul, hogy ez a nő most már
«önmagában is kész» valaki. Mindig úgy tekintik,
mint a mama vagy papa leányát, X. y hugát vagy
nénjét. Ez kedves és szép és jó - de nem a teljes
valóság. Valahogy olyanfélén érzik, hogy ha ők azt
rnondják : «mí», abba beletartozik a magányos nő is,
ez viszont sohasem mondhatja: mi ezt vagy azt
tesszük, gondoljuk, mert hiszen ő csak a maga nevé..
ben beszélhet. Nyaralás, utazás, vásárlás elhatároe
zása stb. úgy történik a család részéről: Mí ezt és
ezt csináljuk, természetesen te is; vagy talán van
valami komoly kifogásod? Sohasem így: Hogyan
cselekszel te, mit akarsz te, rnert mi alkalmazkodni
akarunk hozzád.

Hogy ez mennyiben szükségszerű így, és rnennyíe
ben nem, arra nem érdemes kitérni: de hogy sok
magányos nőt ez tesz bizonytalanná, később türel
metlenné és veszekedövé, utóbb makaccsá és saját
akaratát álutakon is kíeröszákolővé, az bizonyos.

Meghatározott életkoron túl, kell hogy legyen az
embernek bizonyos önrendelkezési és rendelkezési
joga. Ha egy harmincéves nő húsz éves korában
férjhezment volna, akkor már lehetne öt gyereke,
saját cselédje, rnosőnője, - akkor ölhet disznót,
amikor akar, és vidékről feljövő unokahúga mellett
gardedame lehetne. De mert történetesen nem ment
férjhez - hiába építész-mérnök, külföldi dtplomá
val, - csak nem mehet el például a leányegyesület
lelki..napjára [rnegtörtént eset), mert «akkor kikap
amamájátől».

• Világos, hogy az egy-közösségben élő embereknek
alkalmazkodniok kell egymáshoz, világos az is, hogya
fiatalabbnak kell alkalmazkodnia az idősebbhez, a
hálára kötelezettnek a [ótevőhöz, - de végül a
magányos nőnek is kell valami lelki tér, ahol ki-
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bonthassa szárnyait a nélkül, hogy azonnal akadá..
lyokba ütköznék. A családnak meg kell értenie, hogy
aki ;0-;5-40 éves korában még egyszerűen «jó
kíslánv» tud maradni a familiában, az vagy hős, söt
vértanu, - vagy valami hiba van szellemi világában.

Ha észreveszed magadban ezt az önállósági
igényt; ez ne okozzon lelkifurdalást és ne tartsd
bűnnek, amelyet elnyomni igyekszel úgy, ahogy
lehet, hogy aztán egyszer akkor robban jon ki és
rövidzárlatot okozzon, amikor legkevésbé kívánatos.
Ne cipeld magaddal ezt a bűntudatot, mint valami
kezelésbe nem vett lappangó influenzát, amely ma
fejfájást okoz, holnap általános tag=fájást, holnap.
után lázat, azután tüdőgyulladást vagy akár tüdő..
vészt: - ne bűntudattal, hanem okos szembenézés..
sel figyeld magadban ezt a tünetet és sok szeretettel,
hálával, tapintattal, okossággal, rnérséklettel, igazsá..
gossággal, de nagy lelki erővel is - fogj hozzá a hely..
zet megváltoztatásához.

Mert egész jövőd szempontjából rendkívül fontos,
hogy Te is éljed saját társadalmi és gazdasági élete:
det. Legyen például külön kasszád. Ha szüleid
vagy testvéreid rászorulnak, támogasd őket, ameny..
nyire csak tudod, ha kell hősi fokon, önmagadtól is
elvonva a javakat, de - támogatás formájában,
önként, és nem úgy, ~int akinek ideje, pénze a
Csáky szalmája, amelyből mindenki akkor és annyit
visz el, amikor és amennyit éppen akar. Tiszteld és
szeresd, ápold és kényeztesd szüleidet, éppen ez az
ápolás és kényeztetés éreztesse meg lassanként,
hogy te már nem szorulsz gondozásra és védelemre,
most már te vagy a gondozó és védelmező.

Goethe mondja a nőről: «durch Dienen allein
gelangt sie zum Herrschcn,» csak szolgálat által jut
uralomra! Ha átvesz ed otthon a «rnit főzzünk»
problémát amamától - de mint szelgálatot és követ ..
kezetesen, - ha apád helyett az adófizetés terhét,
meg a szénvásárlás gondját vállalod, akkor lassan..las..
san rnegszokják, hogya «leányom íntézkedík». Aztán
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majd valamikor egyszer egy szép, nyugodt órában
meg is tárgyalhatod velük önállóságod problémáját.

Amiben azonban az ilyen megbeszélés után meg
állapodtok, ahhoz következetesen ragaszkodjál, még
ha közben el is kell viselned egyszer másszor a borús
arcokat. Ha egyszerűen nem veszed észre ezeket a
borulatoket. két-három hónap alatt mindenki hozzá ..
szekik az új rendhez. Míg ha egyszer alkalmazkodol,
máskor megint nem, vagy ha mindegyik alkalommal
újra szóvá teszed, hogy miért neheztelnek, hiszen
már beleegyeztek stb., - akkor sohasem jut a dolog
nyugvópontra. Vannak dolgok, amelyek csak úgy
intézhetök el, ha az ember nem vesz róluk tudomást.

Végtelenül nagy kincs: a családban élni. Ha
azonban nem lehet a családban fejlődni, lelkileg
növekedni, ha a család önzésből, vagy helytelenül
megmutatkozó szeretetből agyonnyomja az új
életet, akkor (sajnos) nincs más választás, mint
teljes szeretettel, de teljes határozottsággal külön
költözni a családtól. Ezzel nem szabad fenyegetőzni,
ez nem lehet egy veszekedés alkalmi következménye,
és nem is ismételhető meg az életben. Ezt csak
egyetlen egyszer lehet kilátásba helyezni, és a követ..
kező alkalommal már végre is kell hajtani, de akkor
véglegesen. A fa ágait a gyökér élteti ugyan és a
törzs tartja össze, de az ágnak az a törvénye, hogy
eltávolodiék a törzstől ...

Természetesen ehhez már megfelelő életkor és
élettapasztalat szükséges, és a külön lakás tényének
semmit sem szabad változtatn i a szülök iránt való
szereteten, tiszteleten és hálán. Nem ad jogot az
eddiginél szabadosabb, felelötlenebb életre sem. Sőt:
amíg szüleinknél élünk, mindig megmarad ben..
nünk valami abból a biztonságból, amely a gyer
mek lelkét tölti el, amikor arra hivatkozik, hogy
(la mama vagy a papa megengedte». Amikor aztán
a magunk lábán állunk, tudunk kell, hogy minden
cselekedet következményekkel jár. «A jó fa jó gyü..
mölcsöt terem, a rossz fa rossz gyümölcsöt». Semmit
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sem tehetünk többé úgy, hogy az - látható vagy
láthatatlan módon - vissza ne hasson ránk.

Külön lakásban élvén teljességgel a magunk
vállára vettük társadalmi helyzetünk ingadozó mér
legét - úgy ügyeljünk rá, hogy hibánkból vagy
gondatlanságunkból kárt ne szenvedlen.
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a 6ardtl fl6r.

Mínden embernek szüksége van saját, külön,
egyéni baráti körre. A mamáék társasága, akik eleinte
tréfálkozva ugratták a kislányt, hogy mikor megy
már férjhez, és később aztán sajnálkozva, diszkréten
kerülték ezt a témát - mondom, a rnamáék társa»
sága már nem elegendő számára. Itt ő mindig kislány
marad, esetleg idővel már vénecske kislány, - nem
valami kedélyvidító szerepkör !

Az sem elég, hogy mamáék néha valami gyerek
zsúrfélét rendeznek «Kléríke barétnöí» részére. Lesz
jó uzsonna, marnaepapa otthon ülnek, élvezik a
vidám csipogást, később aztán sűrű kacsintgatások
kal jelzik, hogy bizony már álmosak, jó lenne, ha a
«gyerekek» már mennének, hiszen ők is kikapnak
otthon. Csakhogy a gyerekek, a «kis Klárika barát=
női», már régen férjhezmentek és most meg akarják
itt várni a férjüket, vagy éppen szabadságot kaptak
tőle és ő vállalkozott rá, hogy ma a gyerekek rnellett
marad....

Saját baráti kör nélkül suta és félbemaradt ember
leszel. Mindenütt mintha idegenben volnál. Nincs
kikkel közös terveket beszélhetnél meg; nincs akivel
komlkus vagy megható emlékeket újíthatnál fel,
nincs hol lereagálnod örömödet, bánatodat; el=
sorvad benned a készség mások örörnénekebénatának
befogadására. Az események benyomások nélkül
mennek el feletted, vagy túlságosan is mélv benyes
másokat hagynak lelkedben.
~ Kezdesz fontos dolgokkal szemben közönyössé
lenni, hogy annál nagyobb fontosságot tulajdonfts
jelentéktelen apróságolmak. Érdeklődési köröd egyre
szűkül, idővel már csak kizárólag saját személyedre
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irányul: mi hasznos neked, mi árt neked, mit
álmodtál, mi bajod van, ki mit mondott rólad?
Utóbb már: ki mit gondol rólad, ki mit tervez el/ened,
míg végül szinte schizofréniás jelenségek mutatkoz..
nak - ha csak idejében el nem határozod, hogy
bizony teszel valamit lelki egészségedért és nem épí..
ted az életedet egy kutya, vagy egy macska hú
barátságára.

Mindenek előtt idejében gondoskodol jó baráti
körről, amelynek lelki áramába belekapcsolod magad.

De honnan venni ezt a baráti kört?
Elsősorban magából a családból. Mindig gyökér..

telen ember lesz, akinek nincs családi, nincs rokoni
köre. Nagynéni, nagybácsi, testvér, sógor, sógornő,
unokatestvér, ezeknek férje és felesége, keresztanya,
keresztapa, keresztgyermekek, kornák ... ezek mind
olyan emberek, akiket szinte maga az Úristen adott
nekünk barátokuI.

- Csakhogy én nem szetetem a rokonaimat és
ők sem szerétnek engem!

- Nagy baj! Hathatós ok arra, hogy vizsgáld
meg magadat: miért is van ez így?

A «szeretet» fogalmán különfélét értenek az
emberek.

Szeretem azt, ami nekem kellemes, megnyugtató,
gyönyörködtető. Szeretem a töltött káposztát, a
habos krémet, a szolgálatkész barátnőt, vidám társa..
ságot. Ez a szerétetnek leggyakoribb, de egyben leg..
tisztulatlanabb és legönzöbb faja. Lehet, hogy azért
vagy rossz viszonyban a családoddal, mert önző éned
nem találja meg bennük ezt a kellemes kielégülést.

Vagy: szeretem azt, ami - bár velem semmiféle
vonatkozásban nincsen - erkölcsileg vagy fizikailag
tökéletes: eszméket és eszményi embereket, műveket
és művészeket, hősöket, szeriteket. Ez a szeretet
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finom, önzetlen és magas erkölcsi beállítottságú lel..
kek jellemzője, de igen-igen halványan benne van
azért az önzés ebben is: nem akarok ugyan semmit
sem a magam számára, mégis, maga az, hogy tudok
ezekről a szép, jó, nemes emberekről, ez j6 és boi..
dogít6 számomra, ha nem is származik belőle pozitív
haszon. Az én családom nem ilyen tökéletes, ezért
nem szeretem őket.

Van aztán szeretet - így szerethet az Isten mín
ket -, amely a seglteni-akarásnok, a szánalom leg»
finomab~ árnyalatának : a jóakaratnak gyakorlásából
fakad: Erzelem, amely a szeretet erényének a ju=
talma. Ugyanis segíteni, gyámolítani, kifejleszteni,
növeszteni, vigasztalni azt, aki kicsi, fáradt tehetet
len, félénk, meggondolatlan, öntudatlan: ez a szeretet
erénye. Ennek az erénynek a gyakorlata hozza meg a
cselekvőnek a szeretet érzeimét is.

Hogy a baráti szeretet e három közül rnelyíkre
épül? Hát mind a háromra együtt. Némelykor az
egyik, máskor a másik kerül jobban előtérbe. Világos,
hogy önkénytelenül is olyan barát felé vonzódom,
akinek a társasága megnyugtató, szívderítő, érdekes
és kellemes. Világos, hogy tartósan csak olyan rnel
lett marad a lelkem, aki ideális ember, értékes jellem.
Világos azonban az is, hogy a leghűségesebb bará
tokat akkor nyerem, ha búban, bajban, testí-lelki
gyöngédségben szegődöm valaki mellé, akinek szük..
sége van reám, vagyis, ha baráti köröm a szeretet
erényének gyakorlása folytán alakul ki az idők fo=
lyamán.

Mármost: nem mindegy, hogy hol és kinél kezdem
meg a szeretet erényének a gyakorlását? Nem. Szent
Tamás meghatározza számunkra a «szeretet rendíét.»
Elsősorban a családunkat kell szeretniink : apánkat,
anyánkat, testvéreinket, unokatestvéreinket, vér
szerinti és házasságok által hozzánk fűzött roko
nainkat ...

De ha testvéreim mindig veszekszenek velem,
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unokatestvéreim irígyek és féltékenyek rám, roko
naim vagy a vagyonomra lesnek, vagy attól félnek,
hogy én várok valamit tőlük. Nem, köszönöm, a
családb61 nem kérek. Százszor inkább az idegen,
mint a rokon ... !

Sok keserű tapasztalat lehet e mögött a beszéd
mögött, - de van benne tévedés is: összetéveszted
a szeretet erényét a szeretet érzelmével. Kötelező
csak az előbbi. Vagyis elsősorban a családodon kell
segítened anyagilag, erkölcsileg - tanáccsal, vigasz»
szal, anyagi támogatással. Ha következetesen és
okosan gyakorlod a szeretet erényét, akkor meg is
szereted öket és ők is megszeretnek téged.

Ha barátaidat elsősorban a családban keresed,
figyelmességedet, szolgálatkészségedet elsősorben
feléjük irányftod, ezzel saját egyéniséged klalakításá»
nak is igen nagy szolgálatot teszel. T. i. mindabban,
amit kiállhatatlannak tartasz őbennük - felísmer
heted azt, ami benned is kiállhatatlan. Tudott dolog
ugyanis, hogy azok a hibák, amelyek bennünk nin«
csenek meg, nem szoktak bennünket bosszantani
más embereknél. Aki szeret adni, azt nem bosz
szantja, hogy más szeret kapni, aki szeret hallgatni
az nem haragszik, ha beszédes emberek társaságába
kerül; aki békeszerető, az könnyen nyugszik bele
mások követelődzésébe. Valószínű, hogy átöröklés,
nevelés, együttlét folytán ugyanazok az igények,
vágyak, törekvések élned benned is, mint családod
többi tagjaiban, azért egyrészt légy irgalmas az II
gyengéi kkel szemben, másrészt világosanlátó ön»
magaddal szemben. Es próbáld csiszolni és javí»
tani - nem őket, de magadat.

Keresd barátaidat másodsorban régi ismeröseid
között, Osztálytársak, szomszédok, kollégák és rnine
denkí, aki aföldi»=d, legyen kedves neked. Új embe
rek sok ragyogó új tulajdonságot csillogtatnak meg
előtted, de a régieknek van egy előnyük: már ismered
rossz tulajdonságaikat is. Már tudod, mire számít=
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hatsz náluk, mit adhatsz nekik, mit nem várhatsz
tőlük és ehhez aztán alkalmazkodhatsz. Nagy j6 ez,
nagy j6. Nagy megnyugvás a léleknek. És valami..
képen becsületes önismeretre, alázatos önértékelésre,
szerény cselekvésre kényszerít téged is. A régi
ismerősök előtt nem lehet hirtelen más képet ölteni,
nem lehet egyszerre csak gazdagnak, elökelönek,
múveltnek, jónak látszani. Azzá kell lenni kemény
munkával. De ha aztán vannak valakinek «régt» bará..
tai, azokra büszkébb lehet, mint régi ékszereire.
A barátok nem ok nélkül tartanak ki valaki mellett,
Nagy nemesi oklevél számodra, ha régi igaz bará"
taid vannak!

Szomszédságból, kollégai viszonyból is alakulnak
ki idővel barátságok. A budapesti ember nem szereti
a szomszédokat. Büszke rá, hogy tfZ=tizenkét éve
lakik egy házban és azt sem tudja, ki lakik mellette.
Van ebben valami lelketlenség, embertelenség.
Semmiesetre sem vagyok a sokat kigúnyolt, régi
szomszédság pártján, akik mindennap figyelték
hány órakor kelt, és mit eszik a másik; megvetem
a szomszédi pletykákat, összeveszéseket. konspirá..
elékat. klikkeket. De ha igazán hisszük, amire vallá e

sunk tanít, hogy nincsenek véletlenek. akkor valami..
képen mégis csak egy kiszélesült nagy családnak
kellene lennie a szomszédságnak. Közös a legtöbb
érdekük: csend, rend, tisztaság, szépség, egészség,
vagyoni és életbiztonság. Évek folyamán kialakul
egymásról egy bizonyos vélemény: ez rendes, pontos,
tisztességes, finom, kedves ember, ezt meg amazt
sok betegség, baj, szomorúság, haláleset érte, köl.
csönösen segítik egymást apró bajokban: ez meg..
engedi, hogy használják a telefonját, az a kulcsot
adja oda a mamának, kit már nem tudtunk meg..
várni, emez befogadja gyerekeinket, amíg leszala"
dunk a piacra, amaz helyet ad jégszekrényében a mi
délfelé érkező tejünknek, amikor mi már a hivataJ.,
ban ülünk. A legszebb szornszédí «kötelességet» egy
délmagyarországi faluban ismertem meg: amikor
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valaki már nagybeteg és a család gyöngédségblSl is,
meg mega-áltatásből is, nem igen akar a legrosa..
szabbra felkészülni, a szomszéd veszi magára a beteg
előkészítésének gondját. Elmegy betegelátogatőba
és - kicsit zavartan forgatva kaplapját - rákezdi,
hogy:

- Hát szomszéd uram én bizony azért jöttem,
rnert hát jó gazda rendet csinál a házában ha nagy
útra indul, és az asszonyról meg gyerekről is kellene
gondoskodni, de meg a lelkét is rendbe kellene
hozni. Azt mondom én!

- Hát annyira vagyunk szomszéd uram? Hát
azt gondolja, hogy el kell pusztulnom, nincs már
segítség?

- Attól még megggyógyulhat kend, hogy meg..
gyónt, nem pusztul abba belé senki. Csak az a dolog
rendje, meg aztán én is megtettem ezzel a szomszédi
kötelességem.

- Még nem mindenestül szomszéd uram. Mert
hát még, mert hát még ...

- Nyugodtan elalhat szomszéd uram, mink,
szomszédok, ki fogjuk vinni a koporsóját a sírgödő«
rig. De meg az asszonyt se hagyjuk, se aratáskor,
se szénázás kor, se fahordáskor ...

Míska bácsi hálás szemmel néz szomszéd jára.
lsten látja lelkét, szívesebben vitte volna Ő aszom..
széd úr koporsóját. De ha már úgy rendelte lsten...

A magányos nő meg különösen rászorulhat a
szomszédaira. Azért nagy figyelmet fordítson rájuk.
Kerülje a bizalmaskodást, a sülve-főve együttJevést,
egymásnak kölcsönzésekkel való molesztáJásokat stb.,
de ügyesen fejlessze ki a kölcsönös megbecsülés és
szeretet viszonyát. Ne kérjen szívességet, ellenben
ahol csak tud, mindig tegyen szívességet. Ne panasz..
kodjék, hogy éthallla a rádiójukat, zongorájukat,
ellenben éber gonddal őrködjék, hogy az ő rádiója
ne hallatszék át. Kérdezze meg, hogy nem zavarja-e
őket, kérjen bocsánatot, ha igen. Ha kalapálni kény-
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telen, vagy ha egyszer este zajos vendégei lesznek,
ha rokongyereket fogad be magához stb. - jelentse
be nekik, kérje elnézésüket. Nagyon nagy hasznát
fogja látni udvariasságának és finomságának. .

Vannak ismeretségek, amelyeketyaralóban, fürdón..
helyen, klinikákon, szanatóriumokban kötö"tfünk. Néha
ezekből is fejlődnek barátságok, de legtöbbször
csalódással végződnek az ily irányú kísérletek.
Nem mintha hibás volna az egyik vagymásik fél.
Hiányzanak a mélyebb, közös élmények, közös
ismerősök. A nyaralóban, a klinikán közösek voltak
az élmények, voltak kőzős tervek, érdekek, em..
berek. Azt hittük, máris a legnagyobb barátságban
vagyunk. Hazaérve, mindnyájan megint régi kapcso..
latainkat, munkáinkat, köreinkkel vesszük fel, és
egyszerre azt látjuk, hogy nyaralói vagy klinikai
ismerősünkkel nincs semmi közös témánk ... Ilyen ..
kor nem kell csalódást vagy keserűséget éreznünk:
vagy nem is olyan nagyon érdemes az egész üggyel
foglalkozni, és akkor nem baj, hogy vége szakadt, 
vagy igazán érdemes ísmeretségre tettünk szert
akkor lássuk be, hogy a dolgokat erőltetni ugyan
nem lehet, de azért időt és energiát kell szánni
ennek a barátságnak az ápolására.

Igen. a barátságokat is ápolgatni kell. Semmi
sem hoz gyümölcsöt, amit nem ápolnak. Keresd
fel barátaidat, ha hosszabb ideje nem mutat..
koznak, találj időt számukra, ha felkeresnek ügyes..
bajos dolgaíkkal, vagy örörneíkkel, rernénveíkkel.
Gondolj rájuk apró figyelmességekkel és méltá..
nyold azokat az apróságokat, amelyekkel ők gya=
koroInak figyelmet irántad. Tudj együtt szomor..
kodni a sírókkal és együtt nevetni az örvendezőkkel.
S ha közbeneközben úgy éreznéd. hogy valaki meg..
bánt, mellőz - az Istenért, ne vonulj vissza
azonnal csigaházadba. Van az úgy néha, hogy
egymás lábára lépünk, ilyenkor fel-felsaísszenünk,

79



de azért szepen tovább megyünk. A szerétet lehet
érzelem, - a hűség mindenkor erény. Amikor a
szeretet kötelékei lazulni készülnek, tartsa össze a
régi barátokat a hűség. S a hűség jutalma a sze..
retet újraébredése.

Múlnak az évek, az embernek mindig jelentősebb
igénye: régi szemek, régi kezek, régi arcok... és
ime, hilsége jutalmaként ott élnek körülötte. Senkí»
nek sem hasznos, ha elmagányosodik. A magányos
nlS számára egyenesen öngyilkosság.
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Velük és közöttük töltöd el életedet. Az lS j6 vagy
rosszkedvük, rokonseenvük vagy ellenszenvük alkotja
azt a szellemi légkört, amely körülvesz tíz évig, húsz
évig, egy életen át. És ha közbeneközben valamelyik
eltávczlk a körötökbő], és jön egy új ember, néhány
nap csupán, és éS is beleilleszkedik a körötökhe.
Ű is olyan lesz, amilyenek ti vagytok. Hacsak ...

Hacsak azzal az erős elhatározással nem jött,
hogy benneteket alakít a maga képére és ezt okosan
keresztül nem tudja vinni.

Mert biztos, hogy a környezet hat reánk, de az is
biztos, hogy mi is hatunk környezetünkre. Lehet,
hogy kellemetlen kollégák közé kerülsz, de hogy a
helyzet, amelyet találsz, fokozatosan javul ..e, vagy
fokozatosan romlik-e, az már rajtad is áll.

Sokféle erény van és néha nehéz összeegyeztetni
őket, mert hiszen különböző gvökerekből fakadván,
néha szinte ellentmondanak egymásnak, mint például
a nagylelkűség és a takarékosság, a spontaneitás és a
következetesség stb. Vannak erények, amelyeket
inkább az anyának és hitvesnek kell gyakorolnia és
vannak amelyek inkább a magányos nőnek val6k.
Vannak, amelyeket inkább otthon kell gyakorolni,
másokat a munkahelyen. Itt most ezekről lesz sz61

Rendesség és rendszeresség mindenütt erény,
de kollégák között a leghatásosabb erények egyike.
Amikor valaki legelső esetben lép kollégái elé, azon
nal véleményt alkotnak r61a - mint munkatársr61
külső rendessége után. Kusza haj, rendetlen nyak.
kendő, kicsúszott öv, poros cipéS: az embereknek
azonnal megvan a véleményük az ilyen kollégár61.
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Nagyon lehet, hogy szeretni fogják, «[ő pofának»
rnondiák, elismerik zseniálisnak - és mégsem fogad ..
ják el a befolyását. Igazi «kolléga» a rendes ember.

Ugyanez áll a rendszerességről. Aki mindig kap ..
kod, felejt, állít és visszavon, elkésik, korábban
érkezik, akinek pénzzavarai vannak, csalódásai, bal
esetel - azt nem fogadják el vezető egyéniségnek a
kollégák. A hivatalos érintkezésben kívánatos eré
nyek: rend, rendszeresség, összeszedettség, céltuda
tosság, biztosság, nyugalom, kiivetkezetesség, diszkré..
ció, pontosság, seétartás, igazságosság.

Ha ezek megvannak, akkor sok más emberi hiányt
észre sem vesznek bennünk; ha ezek hiányzanak,
igen értékes emberi erények kerülik el figyelmüket;
amúgy egyszerűen tudomásul vesznek ugyan - eset
leg ki is használnak -, de végül csak hozzáteszik:
«De hát azért ...» Vagyis: nincsenek megelégedve.
Neked tehát, hivatásban álló Maganyos Nő, első..
sorban ezekre kell törekedned. Ez nem jelenti, hogy
más emberi erényeket ne fejlessz magadban, de a
kollégákkal szemben való elhelyezkedés elsősorban
ezeket kívánja meg.

Ovakodj kollégáiddal szemben attól az enyhén
kacérkodó hangtól, amely társas érintkezésünket
annyira megfertőzte!Míért nem beszélhetnek ketten
egymással, mint emberek? miért kell hangsúlyozni
mindig a férfit és a nőt? De a társas érintkezés végül
is bizonyos időkhöz van kötve, az ember akkor «enye
legi, amikor nagyjában kedve van rá. Ám a hivatalos
érintkezés folyamatos: reggeltől estig, hétfőtől szom«
batig, januártól decemberig, fiatalleánykortól öreg..
ségig. Mindig műhangnemben beszélni mégiscsak
fárasztóvá lesz elöbbeutőbb l

Itt az egyszerű, nyugodt hangnemet kell meg..
ütni, kezdettől fogva, különben időnkint és idővel
tűrhetetlenné válik a helyzet.
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Ne kezdj kollégáiddal - a nőkkel sem - intím
barátkozásokat. Ha egymásnak valók vagyunk - az
évek folyamán úgyis barátokká leszünk; de ha nem
méltővalaki barátságodra, a csalódás vagyéppen össze
veszés után nagyon nehézzé válik az együttműködés.

Ne vond ki magad semmiféle testületi megmoz«
dulásból, legyen az akár közös vásárlás, akár szín
házi bérlet, akár koszorúmegváltás, vagy bár=
rnílyen közös akció. Ha valamely közös rendezés
sértené ízlésedet, vagy erkölcsi érzékedet, nem kell
dörgedelmesen visszautasítanod, elég egyszerűen
nem venni részt - valami átlátszó kifogással. Ez
nem gyávaság és nem jellemtelenség, hanem ez az
egyedül helyes pedagógiai eljárás, mert finom tapin«
taton alapszik. Az emberek t. i. rendszerint nagyon
jól tudják, amikor valami helytelent tesznek. Ha
valaki, akit különben becsülnek és szeretnek, nem
tart velük, azt úgyis ítéletnek érzik. Ha az illető még
ki is mondja az ítéletet, akkor előnyösebb helyzetbe
kerülnek, mert rnődiukban lesz vitatkozni, magukat
- és talán téged is - méregbe lovalni, magukat 
legalább látszólag - igazolni. Mondíuk, a testület
elhatározza, hogy közösen - urak, hölgyek - el=
mennek holnap strandolni. Ha kifogást emelsz, le
torkolnak. De ha egyszerűen azt mondod, más
programmod van és ez következetesen ismétlődik
(de talán már az első alkalommal is), tudni fogják,
hogy miért nem jössz, és egész rövid időn belül
követőid is lesznek.

Ez nem jelenti azt, hogy ne mondjunk egy..egy
határozott szót, amikor erre van szükség. Ez a «sZÓ))
lehet esetleg egy az arcon meg nem jelenő mosoly,
valami ízléstelen tréfára. Semmi nem javítja jobban
az uralkodó hangot mint: nem mosolyogni, nem
venni részt abban, ami nem felel meg lelkületünknek.

Ha nem is kezdesz intim barátságot senkivel,
próbálj emberi viszonylatba kerülni mindenkivel,
Figyeljünk egymás név. és születésnapjára; "állal.
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kozzunk helyettesítésre, ha valaki beteg; küldjünk
virágot, részvétlevelet, ha valakinek halottja van.
Amennyire csak lehet, csináljuk az ilyet mindig
együtt a többiekkel, lehetőleg szerényen, hogy senkit
meg ne terheljünk túlságosan és sohase szövet..
kezzünk hárman-négyen úgy, hogy az ötödiket vagy
hatodikat kihagy juk.

Lehet, hogy valahol egy már kialakult klikk:
rendszerbe kerülsz bele. Ekkor két eset lehetséges:
vagy befogadnak, vagy nem. Az utóbbi a szerencsé
sebb eset. Éppen ezért fogd fel ezt a tényt igazán
belülről is áldásnak és egy pillanatra se vedd észre,
hogy kimaradtál a klíkkből, hogy ilyen klikk egvál»
talán van. Tartsad természetesnek az illetők külön
huzódását és várd meg a végét. Nagyobb a baj, ha
be akarnának venni maguk közé, mert akkor sok
kedvességgel és tapintattal, de állandóan éreztetned
kell, hogy neked a többiek is ugyanolyan kedves
kollégáid mint ők; vigyáznod is kell rá igazán, hogy
a többiekkel való állandó kapcsolatod ne is sza«
kadjon meg egy percre sem.

A magányos nő, ha független tudott maradni
családi vonatkozásban, maradjon most már független
társadalmilag is és ne legyen függvénye pártnak vagy
klikknek.

Kollégák előtt nem lehet «felvágni», sem anya..
gilag, sem szellemileg, sem erkölcsileg. Aki anyagíak«
ban henceg, az irígység tárgyává teszi magát és ellen..
ségévé a testületet. Jogosan kérdezik: rniért veszi el
mások kenyerét, ha nem szorul rá. De az is lehet,
hogy többé=kevésbbé nyiltan meg is kérdezik: nem
valami kevésbbé épületes úton szeral-e anyagi
fölényét ~

Aki szellemiekkel henceg, ugyanígy jár. Jót
nevetnek rajta és kíftgurázzák, ha szembe mégoly
türelemmel, vagy akár hódolattal hallgatják is ezt a
rejtett önérvénvesítést. A szerényen viselt igazi
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műveltséget, főleg a komoly szakismeretet és komoly
munkát azonban feltétlenül megérzi, megbecsüli és
tiszteli mindenki, csak legyen egy kevés türelmed és
szerénységed, hogy kivárjad.

Erkölcsi és vallásos téren ugyanez a helyzet, csak
még fokozottabb mértékben. Aki igazán, meggy(Sző=
désesen és következetesen vallásos, erkölcsös maga»
tartást tanusít, annak feltétlenül igen nagy és rnélv
hatása lesz kollégáira. Aki azonban külsőségesen,
hangosan, indiszkréten képviseli meggyőzlSdését, aki
erőszakosan és tapintatlanul beleavatkozik mások
lelkületébe, annak a szitáján hamar keresztül látnak
és ellenszenv és szigorú bírálat kíséri minden csele
kedetét.

Kollégák előtt nem lehet halandzsázni! Végül is
igaz mérték szerint bírálják el az embereket. Ha
ideig..óráig sikerül is valakinek nem-igaz úton, felül:
kerekedni. de elöbb-utőbb fa/súly szer/nt helyez=
ked/k el minden ember a kollégák között.
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Vendéftdtd~

Kapcsold be életedbe a vendéglátás ö"römeit. Akár
a szülői háznál él, akár egyedül lakik a magányos nő,
mind a kettőnél megvan a veszedelem, hogy sohasem
lesznek saját vendégei és sohasem mondhatja el,
hogy «nélam.» Ha szüleinéllakik, vendégei tulajdon"
képen a mama vendégei és úgy is ~ell víselkedníök,
hogy most egy «néníné]» vannak, még ha talán már
ők maguk is nénik. Ha saját, külön kis lakásában él,
ismerősei és barátai egyekettőre hozzászoknak:
- Ú, nem akarunk neked munkát csinálni! Nézd,
az neked olyan körülményes, - gyere el inkább te
mihozzánk.

Eleinte tagadhatatlanul bizonyos örömmel fo
gadja ezt: nem kell gondoskodnia semmiről, nem
kell dolgoznia vendéglátás előtt és után stb. Utóbb
kezdi valahogy nem szeretni a dolgot: mindig máso
kon élősködni! (Pedig ez az élősködés nem is olyan
olcsó: virágok, névnapi, karácsonyi ajándékok stb.]...
Most már csak ptkník-alepon hajlandó elmenni és
cipeli magával a tortákat, sonkákat, csemegéket ...
ÉS mégis éreznie kell, hogy végül is csak ő az, aki
mindig mindenhonnan «elmegy.» Az ünnep elmúlik,
a családok együttmaradnak, ő pedig kimegy az
éjszakába; az ajtó becsukódik a fény és meleg mögött,
ő pedig egyedül marad.

Akár otthon vagy szüleidnél, akár a magad ura
vagy, drága testvérem, ragaszkodnod kell hozzá,
hogy legyenek saját vendégeid. Vendégek, akik veled

I egykorúak, egy érdeklődési körűek, akikkel van saját
'toljvaj"nyelvetek, közös szólásmódjaitok, közösen

ismert alakjaitok és élménveltck, esetleg közös tít«
kaitok is. Az a kolléganő, aki hozzád készül, talán
nem akarja a te (különben oly kedves) mamuskád
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előtt elmondani, hogy miért is szakított a vlSlegé"
nyével. Az a baráti házaspár, aki szeretne veled
beszélgetni, nem akarja újra hallani kedves nagy"
nénéd operációjának részletes ismertetését.

Családodnak be kell látnia: egvszer-egyszer te
magad is akarsz háziasszony lenni. Ha van külön
szobád, meg kell a családoddal értetned. hogy van
alkalom, amikor ott akarod a barátnőidet fogadni és
ott akarsz nekik egy csésze teával kedveskedni. Ha
nincs külön szobád, úgy kell megbeszélni a csalá"
doddal, hogy azon a délután végezzenek el valami
esedékes látogatást, komissziózást, menjenek szín»
házba, moziba - hagyjanak egyszer egyedül a ven=
dégeiddel.

Mindezt persze a legnagyobb szeretettel kell
megértetned velük, de meg kell értetned, mert a
vendéglátás igénye feltétlenül ott ég minden női i

szívben és ha nem adsz alkalmat okos lereagálására.
nem kellemes és nem hasznos tényezőként siettetni fogju
wéniüsosszonví» mivoltod kialakulását.

Persze, a vendéglátás pénzbe, gondba és mun
kába kerül. Ezek közül csak az első a kellemetlen,
ez a viszont legkönnyebben mérsékelhetö igény.

Az igazán finom vendéglátás mindig szerény,
Néha raffináltan szerény, de szerény. A nagy;
trakta sohasem előkelő. Olyan vendégre. akit csak (
az étel-ltal vonz - olyanra ne reflektáljon senki,1
a magányos nő meg különösen ne. Ne is legyen
ambiciója, hogy valami szenzációs háziasszonynak .
tartsák. Hiszen abból nyilvánvalóvá lenne, hogy
nem a vendégek a fontosak neki, hanem a saját
dicsősége! Adjon valami ennisinni valót, hogy az
együttlét kedélyes legyen; legyen ez az ennivaló
valami módon ünnepi (ritkaság, finomság, tálalási
mód), és ezzel is jelezze, hogy várta vendégeit és
hogy kedves ünnep neki jelenlétük. De ne legyen
sok, ne legyen túlságosan költséges, ne vonja magára
az egész figyelmet. Hiszen a vendégünk mihozzánk
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jött, nem a vályuhoz. Adj olyan dolgokat, amelyeket
el6re elkészíthetsz, amelyekhez nem kell sokféle
edényt váltani és ezzel az együttlétet megbontani.
Adj olyat, aminek nincs erős illata, ami megrontaná
a szoba levegőjét. Hogy mit, azt a mai Időkben külön
szakkönyvek mondíák meg; azellStt az egyszerű
vajas-kenyértlSl a szendvicsen keresztül a rnayoné«
zes hideg húsig sokféle kedveskedésí lehet6ség állt
rendelkezésre.

Mondom, a hangsúly nem azon van, hogy lehe..
tőleg sok pézt adjunk ki, hanem a gonJon és a
munkán. Éppen ez az, amit nem szeretnék kikapcsolni
a magányos nő életéből. Igen: gond és fáradság! De
nekünk erre szükségünk van. Olyan jó érzés pa=
naszkodni:

- Jaj, vendégeim lesznek, és nem tudom, mit
adjak nekik!

Olyan kedves meghallgatni más háziasszonyok
tanácsait és gazdasági megoldásait. Az ilyesmi a
reális élethez kapcsol és megment a magányossági
érzéstlSl, a félbemaradottság érzésétől.

És mílven jó érzés előszedni a szép terítöket.
ünnepibb edényeket; izgulni, hogy idején meglesz-e
minden, és hogy hangsúlyozott egyszerűségében
ad.e majd ünnepi, vagy kedélyesen otthonias hangu«
latot a mi kis vendéglátásunk !

Nem terítünk meg előre. Ez a hangsúlyt túlságo
san az étkezésre terélné. Előkészíthetünk mindent
egy gördíthető asztalkára. Ha van villanyos tea.
f6zőnk, még a vizet is betöltjük előre. Beszélgetés
közben aztán nyugtalanság nélkül elkészítjük a teát,
és magunk mellé húzva az asztalkát az edényfélékkel
és élelmekkel, csendesen, kínálgatások és fontos,"
kodás nélkül elfogyaszt juk.

Kiket fogadjon a magányos nő?
Ez egészen egyéniségétől, életkorától, társadalmi

helyzetét61 függ, és a várostól, amelyben lakik.
Minél fiatalabb, minél kiegyensúlyozatlanabb, minél
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szebb II maga, - és minél kisebb a város, an
nál jobban kell .vigyáznia jóhlrnevére. «Míndenklt»
már csak igazán idlls dáma fogadhat. És még az sem
fogadhatja barátniSi férjét többször egymásután.
Még az illetiSk különböző «lelkiválságail>"ban, «vigasz..
nyujtásD címén sem.

A még fiatal nők ne érezzék magukat mindjárt
«önálló hölgveknek» csupán azért, rnert véletlenül,
pl. állásukból kifolyólag egyedül kell lakniok. Nem
mondom, hogy ne fogadhatnák férfi ..ismerősök láto..
gatását, - de ne rendszeresen és ne formalitások
nélkül,- ne legyen olyan saínezete, hogy «ide bár...
míkor be lehet nyitni». Mínél fiatalabb egy nő, annál
élesebb kritikával figyelik, és annál kevésbé lehet .
biztos önmaga felől is. Az ember könnyen kerülhet
olyan helyzetbe - nem gondolok most súlyos dol.. f

gokra - amelyeket később megbán. Különösen áll •
ez a nem nagyon kiegyensúlyozott lelkűekre. Ki..
egyensúlyozottnak lenni, nagyon kellemes és szép is, ,
de nem mindig érdem, esetleg szerenesés természet'
dolga. Éppen ezért a kiegyensúlyozatlanság sem
mindig szégyen. Lehet az oka öröklés, lehet idegzeti'
hiba, lehet az önnevelésben elkövetett mulasztás is.
De mindenesetre az is tény, amellyel számolni kell.'
Aki egyszer szomorú, másszor víg, egyszer bízó
másszor csalódott, az ne fogadjon magányos nő
létére férfi=vendégeket: sok utólagos bánattól és
megbánástól kíméli meg magát. Még abban az
esetben is, ha nem történik a legkisebb hiba sem:
az emberek - ismervén modorát és magatartását, 
a kerek világon rníndenre gondolnak, csak éppen
jóra nem! Ugyanígy kell az emberekkel fokozottabb
mértékben számolnia annak, aki szép. Örüljön a
szépségnek, rnert nagy lsten-aíéndéka, de számol.
jon vele, hogy az emberek frígyelik, és éppen azért
fokozott mértékben érzékenyek vele szemben, legyen
tehát tartózkodóbb.
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Külön teher..tétel a magányos niS vendéglátása
szempontjéből a kis város és falu. Nehéz megmon..
dani, hogy ott az emberek kivel szemben szigorúb..
bak: az odavalósival, vagy az idegenből ujött»..tel.
Az odavalósi ne merjen mukkanni: ismertük apádat..
anyádat, nagynénédet, nagybátyádat, ne akarj itt
semmiféle új szokásokat meghonosítani. Itt nem lehet
sem hencegni, sem önállóskodni, hiába vagy tanárnő
vagy doktorkisasszony, itt csak a Szabó ferencék
nagyobbik leánya vagy, punktum.

Az idegent meg amúgyis eleve rossz szemmel
nézik. Nem jó annak még a szemeállása se. Ha sze..
gény, lenézik; ha gazdag, Irígyellk. Hosszú idő és
igazán kidolgozott erkölcsi egyéniség kell ahhoz,
hogy gyökeret tudjon verni az új környezetben.
Ha aztán olyan társadalmi szokásokat akar meg..
honosítani, amelyek az illető helyen sértik atradi..
előt, akkor aztán vége jó hírnevének örökre!

Ezt a jó hírnevet persze nemcsak az urakkal szem..
ben való magatartás, hanem különben..való társasá..
gának megválasztása is befolyásolja. Ha az előkelők..
kel, gazdagokkal tart, «dörgölődzŐ»..nek mondják;
ha lefelé barátkozik, megállapítják róla, hogy még..
sem igazi úrinő. Még az Úr Jézus sem tudott eleget
tenni a nép szájának. Szemükre is vetette.

Éppen azért ne is gyötörd magad olyanokkal,
amiket megoldani úgysem tudsz, azonban ezerszeres
gonddal vigyázz reá, hogy lsten előtt tudj számot
adni minden barátkozásodról és barátaiddal eltöl..
tött minden percedről.
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A világon mindennel vissza lehet élni, nunden
blSl a világon gúnyt lehet űzni és mindent olcsó
tréfálkozás tárgyává lehet tenni. A tréfálkozás, gúnyo=
lődás annál sikeresebben rombol, minél könnyebbé
teszi másnak, hogy kényelemszeretetét és gyáva
ságát ne kelljen szégyelnie.

Például kétségtelen, hogy egyesült erővel, kellő
szervezettséggel összehasonlíthatatlanul több jót
lehet elérni, mint egyedül, magára hagyatva. Akár
valami gazdasági dolgot akar elérni valaki (bér..
mozgalom, közös beszerzés, autobuszejárat, termelés
fokozása) - akár kulturális javakat (hangverseny,
színielőadás, könyvtár, énekkar, múzeum, stb.)
akár a vallásos élet szolgélata (lelkigyakorlat, zarán
doklat), akár mások megsegítése (szegénygondozás,
napközi otthon, kórház, stb.) a cél: - biztos, hogy
egyesült erővel többet lehet elérni, mintha az em:
ber egyedül áll.

Eszével ezt be is látja mindenki, de a megfelelő
cselekvésnek ellene mond a rövidlátó önzés, legyen
neve akár restség, akár érzékenykedés, alkalmaz:
kodni nem tudás, pénzben és időben való fukarság,
állhatatlanság, gőg, vagy gyávaság. Az egyesületek..
ben, szervezetekben, szövetségekben való részvétel
ennek a különféleképen megnyilvánuló önzésünknek
leküzdésére kényszerít. Az egyesületek felett viccelők
pedig éppen lustaságunknak. [egyelmezhetetlenségiink»
nek hízelegnek, amikor azokat mondják ostobáknak,
fontoskodJknak, neveiségeseknek, akik dolgoznak, és
a kó'z szolgálatában valamit magukra vállalnak, Ért:
hető, hogy nagy táboruk van, lelkes követőkből. hi=
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szen nemortenni semmit, mindig kényelmesebb volt,
mint dolgozni, fáradni; elkülönülni pedig mindig
egyszerűbb, mint egy közösségben úgy viselkedni,
hogy ott tekintélyre tegyünk szert, vagy szerényen
elfoglalni azt a helyet, amelynél magasabb nem
illet meg bennünket.

Kétségkívül van sok visszaélés is az egyesületi
életben, de ennek orvossága nem az, hogy a jobbak
és okosabbak kivonuljanak belőle, hanem ellenkező
leg: hogy a sok oktalan közé minél több okos, a hiúk
és csak reprezentální akarók közé minél több szeré
nyen és komolyan dolgozó ember is kerüljön az egye=
sületí életbe.

Ami a magányos nőt illeti, fokozottan fontosnak
kell mondanom, hogy amennyire csak lehet, tartozzék
valamely - jól kiválasztott - egyesületbe. Most
nem beszélek az illető egyesület szükséges vagy
hasznos voltáról, hanem kizárólag a magányos nő
lelkűlete szempontjából nézem a dolgot. Míndenkí
tudja, hogy magányos emberek, akik vendéglőben
étkeznek, mílven nagyon ráúnnak a vendéglői
kosztra. Aki ritkán jár vendéglőbe, rendesen úgy
találja, hogy az ételek ott igen jól vannak elkészítve
és roppant változatosak. Nos, az állandóan vendéglő
ben étkezök éppen a változatosságot tagadják. Pedig
az ok nem a vendéglőben, hanem önmagukban van.
T. i. meglátnak az étel sorban 5-6 olyan ételt,
amelyet szerétnek. Ezeket válogatják ki a többi
húszféle közül (béke=időről beszélek!). Holnap sem
veszik tekintetbe a többit, amit kevésbé szeretnek,
és holnapután sem. Egyszerre aztán"arra ébrednek
hogy csak roppant szűk körből válogathatnak és
kedvencételeikre is ráúntak már. Otthon pedig meg=
kérdezésük nélkül teszik eléjük hol ezt, hol azt,
aztán nagyon örülnek, amikor időnkint a kedvencek
is sorra..kerülnek.
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Az emberekkel való érintkezésben is ilyenformán
van. Akinek családja van, az kénytelen:keJJetlen ezer.
féle emberrel kerül össze: a férj barátai, kollégái,
azoknak felesége és a feleségek rokonai, ismerősei,
a gyerekek tanítói, tanárai, orvosai, mindezek fele
sége, illetve férje, rokonai, iskolatársai, - a gyea
rekek iskolatársai, azoknak szüleí és ismerősei, a
szomszédok és a környékbeli boltosok: egyre szapo«
rodík azok száma, akiket az ember ismer, akikkel
ajóban kell lenni», akiket rnegszeret vagy akikhez
alkalmazkodik, akikkel közös érdeklődési köre vagy
közös érdekei vannak.

A magányos nő ismerősi köre fokozatosan keves«
bedik : barátnői"férjhezmennek, testvérei elköltöz..
nek, unokatestvérei «ki akarják használni», egy=két
ismerősében csalódik, szüleí meghalnak, és éS lassan
lassan magára marad. A neki nem kellemes embere
ket nem keresi fel: nem parancsol neki senki, hogy
kivel érintkezzék és kivel ne. Megtörténhetik, hogy
idővel egészen magára marad, vagy ha nem: lassan
kint csak olyan emberekkel marad érintkezésben, akik
elviselik sajátságait, legyenek azok erények vagy
gyengeségek. Csakhogy ez szilkségszerűen egyoldalú.
ságra,s8t kiiloncségre visz. Az embernek feltétlenül
szüksége van rá, hogy mindenféle emberrel érint- ,
kezzék, ha súrolják és kaparják is kissé a bőrét. Igy
csiszolódik, kerekedik, - s ha a súrlódás folytán talán .
egy kis gyulladt felület is keletkezik - akkor meg
tanulja, hogy idejében olajozni kell, vagy talán rájön,
hogy erre a kis kímelegédésre szüksége is volt a
petyhüdt bőrnek.

Ezt a válogatásnélküli emberanyagat a magányos
ember legegyszerűbben az egyesületi életben találja meg.
Vannak itt régi tagok, akik uralkodnak, és érdemeikre
való tekintettel,vagy akár érdemek nélkül is, meg.
kívánják a nekik kijáró hódolatot; vannak csendes
kulík, akik példát adnak minden új tagnak, és akiket
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egy elnyomottabb társadalmi osztályt szolgálnak,
mint azt, amelybe ő maga tartozik, - a kulturá
lisak közül olyat válasszon inkább, ahol ő adhat,
mint ahol kaphat. Ezek az elvek nem minden ember..
nek szólnak egyformán, de Neked - Magányos
Testvérem - nem tudnék ennél hasznosabb tané
csot adni.

Az egyesületben ne törekedjél uralomra, de ne
akard megjátszani az elrejtett gyöngy szerepét sem.
Hiszen - pszichológiai szempontból - éppen az
egyszerű reagálás megtanulása és gyakorlása az
egyesületbe-iárés egyik célja. Ha hívnak menj; ha
nem hívnak, ne sértődjél meg. Ha kérnek adj, ha
nem akarnak elfogadni, ne erőszakoskodjál. Ha
indítványoznak valamit, segíts végrehajtani; ha nem
tudnak semmit kitalálni: állj elő indítvánnyal. Ha
szükség van munkás kézre: jelentkezzél, ha sok a
jelentkező, vonulj vissza érzékenykedés nélkül.

Légy iőfellépésű, ha reprezentálásra kérnek,
kedélyes és baráti, amikor a tagok egymás között
vannak, szerény és alázatos, amikor magad mondasz
ítéletet működésedről, jóakaratú és hálás, amikor
a mások működését megítéled. Őrizkedjél a pletvká..
tól, ne csatlakozzál klikkekhez, ne számíts hálára és
elismerésre.

Osszd be idődet, lásd el háztartásodat, tartsd meg
egyéniségedet, de ha éppen úgy látod, hogy több
munkát, nagyobb felelősséget tesznek rád, mint
másokra, ha rnondíuk egy kicsit kihasználnak az
egyesületben, hozd meg az áldozatot mosolvgő lélek..
kel. Ez a megterhelés annak a jele, hogy belenőttél
az egyesületi nagy családba: minden családban kell
egy «tantísenak lenni, akire a haszontalan öcsök és
húgok mindenkor számíthatnak, ha bajba kerülnek!
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tulajdonképen kellő méltatásra kell segíteni; vannak
új tagok, akiket oktatni, támogatni, bekapcsolni kell.
Vannak az egyesületnek céljai, törekvései, amelyekért
izgulni kell, mozdulni és másokat is rnozdítaní ;
vannak sikerei, amelyek örömmel dagaszt ják a keb«
leket: vannak felsülések. amelyeket jóvá kell tenni,
ki kell reparálni; vannak jótevők, akiket meg kell
tisztelni, ellenségek, akik ellen vész es «vérbosseú»
tervek forraltatnak. Szóval, az egyesületi élet 
tisztán pszichológiai szempontból - nagyon sze"
renesés terep a lelki kíegésaülésre. Sokszor nehéz

\ lesz belellleszkednl, sokszor nehéz lesz ott maradni,
de minél nehezebb, annál biztosabb, hogy szükség
van reá a magunk érdekében.

Jó=e több egyesületben lenni? Ez függ a helyi
körülményektől, függ az egyéni igényektől és a
lehetőségektőI. Általánosságban talán azt lehetne
mondani, hogy nem kell sokféle egyesületben lenni,
rnert akkor egyikben sem dolgozhatunk rendesen ; 
aki mindenütt ott van, az soha sincs otthon és
végül is olyan terem..sepregetőféle lesz belőle. Nem
vonatkozik ez nagyon különböző célú egyesületekre:
aki valamely vallásos egyesület tagja, attól még jár..
hat tornaklubba, látogathat főzőkurzust és lehet
rnűvészetebarát is. Utóvégre mindenki maga tudja,
mennyi felszabadítható ideje és mennyire befogadó
képes szellemisége van.

Ha több rokoncélú egyesület között válogathae
tunk, járjunk olvanba, amelynek erős központi irá..
nyitása van. A központok új gondolatokat, új esz»
közöket. új szempontokat sugalmaznak, kiemelnek
egyéni, családi, városi <!én=központiságunkJl::bóI. A ma"
gányos nlS inkább olyan egyesületet válasszon, amely
gondolkozását másokra irányítsa, mint amely őt
magát szolgálja. A lelkiek közül inkább azokat,
amelyek az lsten dicsőségét és az Egyház szolgá«
latát munkál ják, mintsem az ő egyéni kifinomodá..
sát, - a szociálisak közül inkább azokat, amelyek

94



lJanfuer.seny,

«Nem értek a komoly zenéhez, és az a gyanúm,
hogy mások sem értenek hozzá, csak tetetik magukat.
Én legalább becsületes vagyok és megmondom
őszintén.ll

Hát ez körülbelül olyanféle állítás, mint amilyet
egy hatéves kis fiútól hallottam, aki azért nem akart
elmenni iskolába, mert nem tudott Irní-olvasní.
De az legalább nem mondta, hogy bizonyára a
többi sem tud.

Hangversenyre nemcsak azért járunk, hogy élvez..
zük a zenét, hanem hogy megtanuljuk élvezni, hogya
lelkünket megtanítsuk feltárulni, megnyílni azoknak a
hatalmas, egész.emberi és ember..fö/ó·W benyomásoko:
nak, amelyeket a zene közvetít számunkra.

A hangversenyre járás minden ember számára
elmélyülés, gazdagodás, nemes élvezet, - a magá.
nyos nó számára még ezenfelül kapcsol6dás is az élet..
fel, a má..val, emberekkel, művészekkel, az idók
sodrával. A magányos nőnek ezekre a szempontokra
mindig ügyelnie kell, mert helyzeténél fogva köny..
nyen az elszigetelődés, elmagányosodás, elfurcséso
dás veszélyébe kerül, ha tudatosan nem küzd ellene.

Hibás az a vallásos önnevelés, amely a magányos
nőnél a társaságról való lemondást, a csendes el..
vonulást hangsúlyozza. A világban maradt magányos
nőnél az egy ideig megy talán, de nem marad lelki
károsodás, idegzavar, kedélydepresszió sth. nélkül.

A zárdában éllSk példája itt nem lehet irányító.
Űk nincsenek egyedül: a közös istentisztelet ünnepi
fénye, a különbözlS lelkigyakorlatok szép rendje
a közös ebéd; a közös rekreációk, a szép kert, az
önfenntartás gondjaitól ment élet és az, hogy hétköz=
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napi életében is olyan emberekkel érintkezik, és
olyanokat ismer el tekíntélvül, akik ugyanúgy gon..
dolkoznak, éreznek és akarnak, mint a: családiassá,
hangulatossá, szociálissá teszi életüket.

A világi magányos nő maga kelJ, hogy meg..
teremtse lelki miiilSjét, maga kell, hogy összehordja
kedélyének hangulati elemeit. Kevés lélekismerettel,
vagy kevés felellSsségérzettel dolgozik az, aki «ön..
megtagadás» címen elvonja a lehetlSségektlSl, amelyek
megóvnák az elsivárosodástól, a lelki..szellemi el=:
szegényedéstöl.

A hangversenyejárás a legnemesebb szórakozások
egyike, a flSvárosban és több vidéki nagyvárosban
ma sokszor már filléres alapon is elérhető gvönvörű
ség. A jegy megszerzése, a hely kiválasztása, a hang:
versenyre való szép felöltözködés, a korábbi vacsora:
mind kellemesen szakítja meg a hétköznapot. Már
maga a tudat, hogy ott a jegy a retlkülörnben, hogy
felmerülő meghívásoknál, megbeszéléseknél azt
mondhatom: «Sajnálom, nem mehetek, aznapra
hangversenyern van l)) - növeli önálló voltomat,
egyéni célt ad napomnak, geríncet a tartásomnak.
Nem az történik, ami felé véletlenül sodrődtunk,
hanem, amit már néhány héttel azelőtt kitűztünk
magunknaki

Aztán a hangversenyre való felkészülés! Világos,
hogy nem úgy akarok ott megjelenni, hogy semmit
se ..tudjak. Már napokkal előre megszereziem a pro=:
grammct. Megnéztem, mit is játszanak: szimfóniát,
szonátákat? dal ..est lesz-e vagy ária ..est? Milyen
szerzőktlJJ játszanak vagy énekelnek? Szerzőket
akarnak-e interpretálni, műfajt mutatnak be, vagy
a bemutató művész teliesitményén van a hangsúly?
Megnézem - ha máshol nem, hát lexikonban, hogy
ki volt, rnikor élt a szerző, akitől hallok? - mit jelent
a madrigál vagy a fúga, ami ellSadásra kerül? 
olvasom az ujságban, ki az a művész, akit hallani

MaMáuyOll llYtlmUle8ln. 97 7



fogok. Megveszem a hangversenyirodában adalok
szövegét, a zenei költemény tartalmi ismertetését és
{gy, lelkileg felszerelve, vonulok a hangversenyre.
Illetve a hangversenyekre. Mert inkább nem vacso
rálok, de megyek, inkább a legolcsóbb helyre me
gyek, de többször megyek, sokszor megyek, mert
csak így fogom megtanulni a zene nyelvezetét, csak
így lesz számomra idővel teljes értékű lelki élménnyé.

Magát a hangverseny-termet is önnevelési és
nemes élvezésre szolgáló alkalomnak fogom fel.
Igyekszem úgy öltözkó"dni, fésülkó"dni és viselkedni,
hogy semmiben se legyek különc (tudom, hogya ma
gányos nő erre hajlamos) és semmiben se rontsam a
mások esztétikai élvezetét. Nem akarok versenyezni
a nálam gazdagabb, előkelőbb, szebb, fiatalabb
nőkkel, de nem akarok az ünnepélyes alkalomhoz
nem illő, elhanyagolt, furcsa ö"ltó'zethen semmegjelenni.
Mily nagy alkalom az önfegyelmezésre ~s gondos
ságra!

Nemcsak azzal gyakorolhatsz önmegtagadást,
Testvérem, amiről lemondasz, hanem azzal is, amit
lustaságod, gyávaságod, morcosságod ellenére mégis
megteszel!

Ki akarom élvezni mindazt a szépet, amit a hang"
versenyterem nyujt: a szép termet, az ünnepi dí=
szítést, a szépen felöltözött embereket, a megjelenő
előkelőségeket, a magam ismerőseit és azokat a las
san «cínkossá» váló zenebarátokat, akikkel mindig
újra találkozom ott, ahol szellemi megnyilvánulások
történnek. Van már ruhatárosné, aki ismer engem
és van jegyszedő, aki mosolyogva köszönt. Nem
vagyok idegen!

Aztán pedig felhangzik talán még kérkedve, talán
már diadalmasan köszönve - az első taps, a művész
megjelenik - talán tudatosan egyszerű vagy porn»
pázóan nagyszerű ruhában, - lámpaláza és tudatos
koncentráltsága lecsendesíti a teremben az utolsó
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kattanást is. Feszült csend. A magam fontosságát is
érzem: én vagyok a kö'zönség, akire bizonyos félelem
mel néz most ez a nagy művész és aki egy pillanat
mulva elém fogja szórni művészetének minden kin..
cseit: amit megálmodott ihletett perceiben, amit a
gyakorlás számtalan órájában rögzített és amit most
újra át fog élni, lelket-rnámorftőn, szfvet-fáldítőn.

Aztán megszólal az első hang. Érzem, hogy a
művész már nem látja a termet, az embereket, benne
él a műben és én - igen: egy idei.r: még a művészben
élek én is, de aztán elragad maga a mű. Érzek: hősies
felbuzdulásokat, lankadt csüggedéseket, egyszerű
átadásokat, hallok vízesést és szélfuvalmat, kacagő
gyermeksereget és mélységes szerelmeket, küzdelmet
a gonosszal és megbékélést Istennel. Amikor véget ér,
úgy érzem, álomból ébredtem fel, de olyan álomból,
amely gazdagabbá, szebbé és mélyebbé tette éle..
temet.

Igen: magányos nő létemre nem gubózódom be
egyre növekvő furcsaságaimba, hanem ellenkezőleg,
tudatosan kötözgetern a szálakat, ápolgatern a kap..
csolatokat, amelyek az élethez fűznek.
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a temfltom éJ a .szefényeA,

Kötözgetem a szálakat, ápolgatern a kapcsolato"
kat, amelyek az élethez fűznek, az Élethez is. Az
Úristenhez való kapcsolatomnak sem szabad meg»
szakadnia egy percre sem és nem szabad berozsdá
sodnia egyetlen ponton sem. Erről külőn fejezet
szól. Itt, a magányos nő társadalmi kiegészüléséről
beszélve, éppen csak arról a két módról legyen szó,
amelyeken az Úristennel - hogy úgy mondjarn 
«társadalmi úton» érintkezünk: a templombajárásról
és a testí-lelki szegények látogatásáról.

Ismerem azt a mondást, hogy a szoba csendjében
ugyanolyan jóllehet imádkozni, mint a templomban.
Sokszor hallottam, de nem hiszem el. Aki az Úr
Jézusnak az Oltáriszentségben val6 személyes ielen»
létében hisz, az mégis csak jobban tud Előtte hádolni,
Vele beszélni, ha közvetlen közelébe lép, egyenesen az
(5 házába - legyen az ünnepélyes, rnisztikus dóm,
vagy egy zárdának személyes kapcsolatoktól intimmé
alakult kis kápolnája. Én ott tudok jobban imád»
kozni, lehet, hogy T e otthon. Mégis, arra kérlek,
kedves Magányos Nő=testvérem, rnozdul] ki ott
honodból és jöjj a templomba minél gyakrabban.
Csendes, magányos szentségimádásaidban ottho
noddá lesz a templom, a közös litániákon, vecsere
nyéken, májusi ájtatosságokon meg fogod tapasz
talni, amit az Úr Jézus mond, hogy ahol ketten
hárman együtt vannak az Ő nevében, Ő ott van
közöttük. A szentmisén pedig - a kereszt-áldozat
közösségében - testvéreket és atyafiakat állít melléd
Az, aki meghagyta nekünk: «Ezt cselekedjétek az' én
emlékezetem re !» A kenyériszegés közössége még a leg=
nehezebb életkörülmények kö'zött is, a legridegebb ide:
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genségben is megóv bennünket az eJszigeteJődéstőJ, az
eJkÜJÖncködéstÓJ. Akárhol leszel az életben, egy csa..
ládot mindig megtalálsz, bármerre jársz: a napi
áldozók egymást számon tartó kis társaságát ...

Mérhetetlenül jelentéktelenebb, de önnevelé
sünkben mégis nagyon fontos pedagógiai szempont
az, amely a templombajárás külső míként jére vonat..
kozík. lsten nem néz a ruhára, nem néz a {rizurára,
de önmagadnak teszel jót, ha megszabsz magadnak és
meg is tartasz bizonyos udvariassági formákat. Ha
lehet, ne elégedjél meg azzal, hogy hétköznapi ruhá..
ban, sietve=futva a reggeli misén eleget teszel a
vasárnapi misehallgatás «kötelezettségének.» Vasár ..
nap délelőtt van a jó lsten ((zsúrll:ja, vegyünk részt
rajta szép ruhában, ünnepi ékességben. Ismertem
egy családot, ahol minden új ruhát elősaör a ternp
lomba vettek fel a családtagok. Ha egy=két vasárnap
esett az eső, hát akkor egy-két hétig késett az új
nyári ruha felvétele, nem lehetett felvenni: még
nem voltak benne templomban ...

Kedves Testvérem, Magányos N5, amíg vasár
naponkint szép ruhában, kedves Misszáléddal tás.
kádban, ünnepi hangulatban elmégy anagymisére 
addig meleg kézzel fogod a keresztény közösség kezét
és nem leszel soha egészen árva lélekben. Készítsd
el a vasárnapi ebédet előre, vagy fogadd el, ha vasár
nap ebédre hívnak jóbarátaid, - de a vasárnap dél.
előttöt mindenképen szenteld valahogy a közösség..
nek, még akkor is, ha ez látszólag kényelmetlen.
Vásárolj virágot és vidd el a templom oltárára, vagy
vidd el mise után egy betegnek, öregnek, szegénynek.
Mert lásd, őket szolgálni ugyancsak lsten=szolgálat!
Az Úr Jézus maga mond ta:

((Amit egynek tesztek a legkisebbek közül,
nekem teseítek».

Ha ennlelnni adunk valakinek, ha ruhát viszünk
neki, vagy virágot teszünk le a gyűrődött betegágy
mellé - a jó Istennek adtunk ajándékot.
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Amellett mindez, kedves Magányos Testvérem,
kapcsol és kö"töz téged az élethez. Van egy célod,
van valakid. aki vár, valaki, aki örül neked, és lesz
valakíd, aki imádkozik érted. Mostanában nagy a
törekvés a szegénygondozás központosítására. Anyagi
szempontból ez a lehető legjobb megoldás, de a sze
gények lelki gondozása szempontjából már kevésbbé.
Legrosszabb azonban az adakozó szempontjából,
nem azért, mert így nem láthatja azt az örömet, amit
adományával szerzett, nem is a háláért, amelyben
így nem lesz része. Nem azért. De az a kár, hogy
így az akadozó nem kerül személyes érintkezésbe
védett jével, nem okul annak türelmén, szelídségén,
nem látja kedvességét, szerénységét, stb.

Ne hagyd magadat megfosztani atMI a belső vigasz»
talástál, amit az irgalmasság gyakorlása ad a léleknek.
Ú, hogyha így vasárnap délelőtt megszerzed magad..
nak az örömet, hogy egy barátot, elöregedett vagy
beteg rokont, vagy bármely más beteget, szegényt
felkeresel egy kis virággal, édességgel, egy pár
cigarettával vagy könyvvel, ha leülsz egy beteg
mellé és elmondod neki a vicceket, amelyeket a hét
folyamán gyüjtöttél neki, ha összeülsz egy öreg
nénivel és elolvased neki az evangéliumot, elénekelsz
neki egy szép Mérta-éneket, ha elmész egy beteg
gyerekhez és kivágsz neki papírból egy pár figurát
vagy egy bácsival ellétazol egy játszmát a kopott
kártyával - hidd el, olyan kedves vasárnapod lesz,
hogy nem cserélnéd el semmivel!

És - nem mintha ez jó volna indító=oknak, de
azért ez sem kellemetlen - egy..kettőre híre is fut
ennek. Vannak emberek, akik míndiárt belefenik a
fogukat abba, aki nézetük szerint túlságosan sokat
jár templomba. Nem kell törődni velük. De biztos
az is, hogy még senkit a világon ki nem kezdtek azért,
mert látogatja, gondozza, ápolja a szegényeket és a
betegeket!

Jó hírnevet szerzel magadnak fiatalok és öregek,

102



férfiak és nők előtt. Rövid idő alatt sokkal többen
nyitják meg előtted ajtójukat, mint valaha is gon...
doItad volna. Te magad pedig bámulva látod, hogy
miközben semmi mást nem tettél, mint hogy a
Krisztus nevéért felkerested a kicsinyeket és meg..
alázottakat, egyszerre rnílyen biztos lett a fel..
lépésed, mílven (a sző nemes értelmében) fensőséges
a modorod, mílyen anyás lett a tekinteted, milyen
harmonikus és kiegyensúlyozott a lelked.

Hiába: jó körben forogtál ; az Isten ..szeretet lelke
járt Veled szegényeid társaságában. Ennél jobb
társaságban nem foroghatsz ! Próbáld meg, - és
megtapasztalod !
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IV, a maeálZ!lOS lZő

eazdaláei élete,

a ttdzas.rdi' ,azda.rdi" ei'Y.réi'.
'tc566et Aere.rn.iI
1(eue.re66et AlJttefÚ /
Q66et Ú.rzel', mln.t et6uet/
~ei'Y modern./
az lJre,.réi'_
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A magyar «házasodni» szó kitünően fejezi ki azt a
gazdasági faktumot, amely létrejön akkor, amikor
férfi és nő családot alapít. A család: új gazdasági
egység. Jelent tettrekész valakiket, akik eddigi javai",
kat együvé teszik, de ehhez hozzáadják képességeiket,
erőiket, és egy produktív gazdasági vállalkozásba
kezdenek. Határozott cél lebeg előttük: gverme
keink élete számára megfelelő keretet akarunk építeni
és annyit akarunk szerezni, hogyannak idején nagyobb
gond nélkül kezdhessék meg életüket ők is. Egy bank..
igazgatótól hallottam (még akkoriban, amikor nem
volt divat ez a mostani nagy családvédelem), hogy
mindig szívesen ad kölcsönt fiatal házasoknak most
építendő házára, mert ez biztos pénz. A család akár..
hogyan is, de megdolgozza, megkoplal]a, és cserben
nem hagyja azt a házat, amit családi otthonnak
maga épített, vagy vásárolt!

Hogya család egységes gazdasági üzem, az leg=
szembetünőbb, ha gazdaember házasodik, vagy ha
fi><",fizetésű ember olyan körülmények közé kerül,
hogy feleségének alkalma van kertet, baromfi..
udvart, méheket, házinyulakat a család jobb ellátásá»
nak szolgálatába állítaní. De így van akkor is, - bár
nem olyan szembetünő - ha a férfi fi><=fizetésű
hivatalnok és ha az asszony semmi mást nem tesz,
mint hogy a férfi=szerezte pénz felhasználásával
gondosan és intelligensen vezeti a háztartást.

Talán észrevetted már magad is, vagy hallottad
másoktól, hogy az érett kor - a huszonötösehar..
mineötös - jellemző tulajdonsága a szerzés, gyüj..
tés, «mege-alé kaparás». Ez lehet az erény magaslatán
és lehet bűnösen, - lehet úgy, hogy valaki meg..
gondolttá, takarékossá, igénytelenné lesz azért, hogy
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szerezzen valamit családjának vagy öreg korára, és
lehet úgy is, hogy valaki kapzsivá, fukarrá lesz, és a
Mamrnon szolgálatába szegődik. Mármost akár
búnösen, akár erényesen. de ez az ösztön bizonyos
életkorban feltétlenül jelentkezik.

Sokszor bizonyos kritizálás i tendenciával állapít»
ják meg egy menyasszonyról, hogy nem is szerelern
ből megy hozzá X. Y.=hoz, hanem azért, mert már
a maga asszonya akart lenni, a saját tűzhelyénél
akar állani.

Hidd el, hogy nem is olyan szégyenletes dolgot
állapítottak meg ezzel. Elvitázhatatlan tény, hogy
a nők bizony nagyon vágyódnak a saját otthon után
és hogv igazi énjüket legjobban akkor tudják kié/ni,
ha a saját fészküket építik és szépítik.Nem csoda,
ha nem akarnak várni a rnesebelí hercegre, hanem
azzal alapítanak családot, azzal kötnek házasságot,
akit az Uristen feléjük küld. !ri;

Ez a «féseekrakésí ösztön» akkor' is jelentkezik a
neki megfelelő korban, hogyha nincsen vőlegény a
láthatáron! Minden ember szeret kicsit a jövőben
élni. minden ember szeret tervezni és tündérezni:
ezt megveszem. azt nem veszem, - ezt ide fogom
állítani, azt oda fogom fektetni. Mennyi apró
áldozatot hoz meg az ember szívesen, ha tudja,
látja, hogyan épül abból az új otthon; az otthon,
amely az ő egyéniségét fogja: majd tükrözni,
stílusát megvalósítani, az ő boldogságát keretezní,
gyermekeinek lelkét formálni! És jaj, mennyire hiá..
nyozhat a tervezgetés, rendezgetés emberi öröme
annak a nőnek lelkéből, aki magára marad!

Ehhez járul a fenntemlített szerző ösztön. Min..
den nő úgyis szeret vásárolni, raktározni, gyűjteni.
Mármost: ha nincs cél előtte, és ha a mama intéz
el mindent - hogy ne keletkezzék itt valami hiba a
lelkében?

Figyeld meg, hogyan is alakul a férjhez nem ment
nő élete? Szülei házánál él. Nagylánnyá lett, tanul..
mányai befejeződtek, elért bizonyos életkort, ke=
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nyeret is keres már. Keresményét odaadja a mamá
nak: ha szükség van a háznál rá, úgyis természetes,
hogy odaadja. Ha nincsen szükség rá, úgyis 6rá költi
a marnája. Legokosabb is, legillendöbb is, ha odaadja.
Es kivel is beseélné meg, hogy mit vegyen, rnikor ve
gyen, hogyha nem a marnával. Neki sokkal több a
tapasztalata. De meg rossznéven is venné, ha a vásár"
lásokból kikapcsolnák. Eddig ö intézte. Mílv rút
volna, ha most, amikor a leány már keres pár fillért,
ha most már rnindjárt önállóan akarna intézkedni ...

Hát igen ... De ismertem tanítőnőt, aki már
tíz éve osztályfőnök volt, de akinek a mamája be
szélte meg a szabóval, - csak úgy, a leánya nélkül-,
hogy milyen kabátot "kap» a leánya, színben és
szabásban egyaránt, "vitte» a leányát, hogy cipőt
próbáljon neki, "ajándékba kapott» a mamától sált
és kesztyűt, gomblyukba tűzhető virágot ...

Ágynemű, asztalnemű a mamáé és minthogy
éppen a gyerekek nagykorúsága idején kezd el a
mama staffirungja mállani, - hát új ágyneműt,
asztalneműt vesz a mama magának. Hisz természe
tes, hogy mindegy, kié az ágynemű ... de Bözsi
színeset szerétett volna, régen nézeget már egyet a
kirakatban, a mama pedig ki nem állhatja a színeset
és így Bözsike további harminc évig szép fehér ván=
koson fog hálni. Ez ugyan nem a legnagyobb baj a
világon, - de amikor Bözsi színeset szerétett volna!

A mama bútora ... Hát nem lehet azt mondani,
hogy antik bútor. Inkább ócska, mint régi. Dehát
meg lehet javítani, át lehet huzatni, még mindig
olcsóbb, mint egy új. És ha nem is olcsóbb, de a
mama megszekta. Az nem szempont, hogy Bözsi
mást szeretne. Bözsi pl. heverőt szeretne az ágy
helyébe, de a mama kijelenti, hogy az «ágy sokkal
iobb.» A szőnyegek elvástak. Bözsi szeretné élénk=
színű rongyszőnyeggel pótolni. A mama úgy találja,
hogy az csak konyhába és cselédszobába való és
inkább nagyvirágú, tarka gyári szőnyeget vásárol.
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Bözsi úgy gondolja, hogy fel kellene oszlatni a
«szalont», mert télen úgy sem fűtik, nyáron a ki:
fakulás veszedelme miatt besötétítve tartják, tavasz:
szal és ősszel nem használják, nehogy behord ják a
sarat. És végre, neki is lehetne saját szobája. De a
mama napokig sír, fiatalasszony korában nem úgy
képzelte öregségét, hogy még csak szalonja se
legyen ... !

Hát nem, a családban maradt magányos nő nem
jut el az önálló otthonig ... csodálkozol, ha bizony:
talan, otthontalan kis furcsa öregkislánnyá lesz
idővel?

- - És aki nem él családban?

Ma az élet úgy alakult, hogya legtöbb ember
kenyérkeresete többé-kevésbbé kényszerű robot,
amelyért elsején ennyi meg ennyi pénz jár. Ebből
kell megélni. Mi több: ebből kell élni!

A megéléshez kell: élelem, lakás, ruha.
Az éléshez, jaj Istenem, az éléshez sokkal több

kell! Kell jóízűen, kellő időben elkészített, csinosan
tálalt, kedves társaságban elköltött élelem; - kell
kulturált, tiszta, jól szellőzött, kellemesen fűtött vagy
hűtött szoba ; - kell szépség, tradíció, emlék, ter:
vezgetés; - kell gondoskodó szetetet. éber figye:
lern, együttsírás és együttnevetés, - szóval kell
ember, aki a lakást otthonná, édes, drága bölcső=
otthonná iegye; - kell mosott-vasalt, megfoltoz:
gatott, beszövögetett fehérnemű, amely ott illatozik
a gondosan rendbentartott szekrényben; ruha,
amelyet szellőztetnek, kefélnek, gyógyító kézzel
helyrehuzogatnak, levendulával illatosítanak. kámfor
után levegőztetnek. Élés:hez kell csendes megülés a
gondtalanságban, együttizgulás a bajbanegondban.
kell szívesen látott kedves vendég, kell beszédes
hallgatással kitöltött magéra-rnaradés. Élni, az több,
mint megélni, lenni, - több, mint szélcibáltan. herva:
dozva vegetálni!
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Ugyanaz az ember, aki künn áll az élet harcában,
aki délben fáradtan ül levese mellé, este fáradtan
roskad vánkosára, - ugyanaz az ember, aki a meg»
élhetésről gondoskodik, nem képes életet is blztosí
tani! Férj és feleség gazdasági szövetsége a házas»
ságban végtelen nagy könnyebbséget jelent. Amit a
férfi megszerez, azt az asszony gondozza, őrzi,
ápolja, kamatoztatja, hasznosítja, szépíti és forgatja.
és széppé, meleggé és gondozottá teszi vele az életet.
A mai házasságok boldogtalansága nagyrészt onnan
való, hogy az asszony is kenyérkereső, vagy legalább
is jövedelmezőbbnek érezné, ha kenyeret keresne, '
mint azt, hogy otthon legyen és az igazi «élést» szele
gálja. Nem akarja, hogy «eltartott» legyen és nem
tudja, mit dob el magától, mit vesz el családjától,
amikor jobb «megélhetést» akar teremteni külső
munkájával!

Igen, a kenyérkereső nő, a magányos nő megél a
keresetéből. A kérdés az, hogy él-e? Mindenesetre
sokkal többe kerül az élete - pénzben és energiá
ban - mintha családban élne. Bizonyos élelml
szerekről le kell mondania, vagy csak drágán vagy
nagyenergiabefektetéssel szerezheti meg. A mosást
vagy házon kívül, vagy otthoni túlórázással oldhatja
csak meg; foltozásra, ruhaápolásra nem marad ideje,
vagy a pihenésből, levegőzésből kell elvennie. Hol
miját idegen takarítószemélyzetre kell bíznia, stb., stb.

Nem csoda, ha mindezek mellett vagy rosszul
táplálkozik, vagy r-osszul öltözik, vagy rosszul kezeli
a pénzét, - vagy szabad jára hagy mindent, vagy
bizalmatlan és gyanakvó lesz, - vagy éjjel=nappal
robotol, vagy szinte sportot űz diákos, agglegényes
életformájából. Komoly elhatározás és következetes
keresztülvitel kell ahhoz, hogy ha az Úristen egy nőt
nem hívott meg családba, mégis rendesen megalapos
zott gazdasági élete legyen és így kiegyensúlyozott
legyen erről az oldalról is.
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A prcblérna ott kezdődik, hogy a magános nő
keresete rendszerint kevés. Általában arra van be
állítva minden munkaadó, hogy a n6 úgyis csak
«mellékkeresetet- űz. Van apja, vagy van férje, aki
keres. Amit a nő szerez hozzá, az úgyis csak luxusra
kell. Ezt a felfogást eléggé igazolja a tapasztalat is:
azo I!. a nlll!., akiket nem a kenyérgond visz kenyér"
keresetre. bizony úgy öltöznek a munkához, mintha
ünnepélvre, színházba készülnének. Ezzel aztán
olyan öltözködést színvonalat diktálnak, amely bor»
zaszt6 tehertételként nehezedik a komolyan kenyér=
kereső nő lelkére és pénztárcájára.

A kereset csak valamihez viszonyítva lehet kevés
vagy sok. Az a kérdés: rnegflzetíkse valakinek a
tehetséget, rnunkatellesftrnénvét, - vagy biztosít=
ják..e számára azt az életnívót, amelyet állásából
kifolyólag megkívánnak tőle. Ha ezek bármelyike
szerint vizsgálom a női munkaerő keresetét, azt
látom, hogy többnyire kevés a keresetük. Általános ..
ségban tehetségtelenebb férfiakat is jobban fizetnek,
mint tehetséges nőket; ugyanazért a munkáért,
vagy még nagyobb munkáért is kevesebbet fizetnek
a nőknek, mint a férfiaknak; és míndezek felett a női
munkaerőtöl még megkívánják, hogy «dekoratív
íelenség» is legyen, - ami pedig igen költséges
mellékkörülrnénv,

Azt kérdezed, miért van ez így, és hogyan lehetne
ezen változtatni? Sokat kellene erre felelni, s ez
túlmegy e könvv keretein. De két dologról talán
mégis álljon itt néhány szó:

Az els6 a kereső nők szervezkedését illeti. Ezt
semmi sem gátolja, vagy akadályozza, esek maguk»
nak a nőknek nem..törődömsége és rövidlátása. Pedig
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szervezettség nélkül nem lehet elérni semmit.
Igazságtalanságok megszüntetését legkevésbbé. Igaz.
a szervezkedés nem olyan tényező, amellyel má ..
ról..holnapra eredményt lehet elérni. Nem ígér..
het jük senkinek: lépj be ma ebbe vagy abba az
egyesületbe, akkor holnap jobb fizetést kapsz. Egy
mozgalornnak előbb meg kell erősödnie, a tagok
öntudatra..ébresztését szolgálnia, befolyásolnia kell
a közvéleményt. mielőtt bérmozgalmat tudna indí..
tani - eredményesen. Pedig a magános nők legelső.
rendü érdeke, hogy legyen érdekszövetségük, és
hogy ők benne legyenek ebben az érdekszövetségben.

A második, hogy a iő idegzettel és megfelelő
tehetséggel megáldott nők legyenek elég bátrak és
kezdeménvezők önál/6 pá/yáva/ próbálkozni, az örö.
kös hivatalba..tódulás helyett.

Művészi tehetséggel, gazdasági érzékkel, szervező
erővel, pedagógiai érzékkel megáldott, jó fellépésű,
általános műveltségű, írni..előadni tudó nők is el..
mennek hivatalba gép.. és gyorsírónőnek - mert az
«blatosabb», Nem tudom, miben biztosabb? Holnap
felmondanak neki, és két hét mulva mehet. "Kine..
vezésre» várnak 8-IO-LZ évig, és közben vagy
férjhezmennek, vagy «leépítik» őket, vagy «8» listára
teszik, vagy ök maguktól pusztulnak el, esetleg
«tüdöcsúcshurutban», de mindenesetre lélekben és
kedélyben.

És ha. kinevezik őket ... : kapnak havi lOP zo
fillérrel. legjobb esetben havi zo P 10 fillérrel többet!
És a nyugdíj..kérdés! Éheznek egy fél életen át, hogy
aztán még hosszabb ideig tovább éhezhessenek
halálukig. Mindezzel nem akarlak elkeseríteni, ha
már hivatalban ülsz valahol, de szeretném az ön ..
álló kereset felé irányítani azoknak a figyelmét,
akik még keresik elbelvezkedésük formáját, és akik.
ben megvolna a tehetség az önállóságra, csak a
bátorság hiányzik hozzá. Pedig intelligens, művelt
nő, aki alaposan megtanulja a mesterségét és ön ..

Magányos gyümölcsfa. ..!.!!- 8



állósít ja magát, feltétlenül boldogulni fog valame
[yík szabad pályán.

Hogy «tőke kell mlndenhez ?» Igaz. De nem a tő=
kéve] kezdődik a vállalat, hanem az alapos elméleti
és gyakorlati tudással. Ha egy magános nő például
éttermet akar nyitni, akkor rosszul kezdené a dolgot
ílvesfélén : Van ennyi és ennyi pénzem. Megbízok
egy ügynököt, hogy megfelelő helviséget keressen.
Megveszem a berendezést. Fogadok egy szakácsot,
néhány kézileányt, főpincért és pincéreket, takarító
és mosogató személyzetet. Egy ügyvédet megbízok
az adóügyekkel és kész; megnyitom az üzletet.

Hát ez biztos bukás. A helyes menetrend ez:
Szeretnék egyszer éttermet nyitni. Pénzem nincsen.
Nem baj, megtanulok mindent, kiváló leszek mín«
denben, ami ehhez való. Megtanulok főzni, meg»
tanulok vásárolni, úgy, ahogyan a szakemberek
teszik. Be is állok egy üzembe ilyen minőségben,
és bár igyekszem gazdámat a lehető leglelkiismerete..
sebben szolgálni, mégis csak a más kárán vetem le a
kezdőknél szokásos hibákat. Megismerem a cégeket,
és a cégek is megismernek engem. Lehet, hogy ma,
lehet, hogy holnap azt mondja nekem valaki: «Ilyen
emberre volna szükségern az én új vállalatomnál ll)

Megtanulom a könyvelést, számlázást, adékezelést.
Nem ijedek meg minden új paragrafustól, rendelet..
től, mert szervesen bele illik tapasztalataimba. Majd
ha már a saját üzememben dolgozom, ismerni fogom
a törvényeket, ismerem mindazokat az embereket,
akik a törvény végrehajtásával foglalkoznak; Isme
rem - és ők is ismernek engem.

És ha az évek során jó munkát végeztem, jó fel..
lépést tanultam, egészen biztosan olyan erkölcsi
tőkét gyüjtötlem, amely felér sok anyagi javada..
lommaI ...

Amíg a mások üzemében dolgozom, megismer..
kedern a személyzeti kérdés ezer ága=bogával. Lá..
tom, mire kell ügyelnem, megtanulom, hogy mivel
is szekták a főnökök szemét bekötni. Míre saját
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üzememre kerül a sor, egy csomó ismerősöm lesz.
Nem mintha ezeket szabadna elhívnom régi helyük..
ről, de általuk egészen biztosan megismerek olyano..
kat, akikre támaszkodhatom. Az évek folyamán
takarékoskodtam és ha megbízható embernek bizo..
nyultam, lesz hitelem is, és lesznek olyanok is, akik
velem társulni akarnak ... Egyszóval: ha erkölcsi
tőkére tettem szert, aránytalanul gyorsabban és
könnyebben jutok anyagiakhoz is, mint fordítva.

Ezzel eljutottunk a harmadtk- teendőhöz. Akár
önálló vállalkozásra gondolok, akár az irodai munka..
erőkre, a nők közt rendkívül kevesen vannak igazán
képzett rnunkaerök. Ha csak azt az egyet nézem,
hogy igazán «perfekt» gép= és gyorsírónő mílven
kevés van! Mílyen kevesen tudnak helyesen írni,
mílyen kevesen jól fogalmazni! Mílyen kevesen ad..
nak ki a kezükből egy egyszerű másolást, amely
kifogástalanul tiszta, hibátlan, külsőleg csinos, meg..
felelően iktatott, felbélyegzett, pecsételt, szabály..
szerűen összehajtott volna!

Pedig aki igazán elsőrendű munkaerő, az aztán
meg is követelheti méltó honoráriumát. Nem kap
annyit, amennyit egy ugyanolyan képességű és
munkateljesítményű férfi kap, de mégis aránytalanul
többet, mint a képzetlen munkaerők. Csak legyen
is elég bátorsága és határozottsága, hogy megkívánja
azt, ami jár neki! Az igazán jó munkaerő nem fél
attól sem, hogy helyét másikkal cserélje fel! Nem
kell kapkodní és nem kell elhamarkodni a dolgokat,
főleg pedig nem kell komolytalanul fenyegetődzni,
hogy így=úgy elmegyek! De hd igazán jó munkaerlS
valaki, nem kell félnie az élettől, ha egyszer úgy
látja, hogy főnökei nem méltányolják hivatalosan,
azaz fizetésben és pozlclőenyujtésbena teljesítményét.

Két fiatal leányról hallottam, akik - mérleg..
készítés idején is - helyt álltak a bevonult tísztvisee
lőkért. Korábban jöttek a hivatalba, nem tartottak
déli szünetet, késő éjjelig túlóráztak. Szó, ami szó,
reménykedtek is egy kis remunerációban vagy elő-
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menetelben. A főnök azonban így fejezte ki meg=
elégedését:

- Igazán Ilus, maga és Katinka olyan gyönyö ..
rűen dolgoztak, hogy az páratlan. Már gondoltam is,
hogy kellene maguknak egy kis virágot hoznom, hogy
valamiképpen viszonozzam kedvességüket . . . (I)

Ilyenkor aztán nem szabad megengedni, hogy
a hivatalos ügy enyhe udvarlási formában sikkad..
jon el, ahol még a virágadás is csak gondolatban
történik! Ha az ember első;ámulatábannem is találja
meg a helyes feleletet, meg kell írni levélben, szépen,
udvariasan, hogy a viszonzásnak van egy határozott
és hivatalos formája: túlóra dec. z"'Íól jan. 7-ig
ennyi és ennyi esetben, AX. peng8, összesen ennyi
pengő. Köszönettel felvette X. Y.

Maga a jó kereset azonban nem elég. A magányos
nőnek feltétlenül alaposan értenie kell ahhoz, hogy
hogyan használhatja fel keresetét leggazdaságcsab
ban, és hogy hogyan őrizheti meg az egyszer meg»
szerzett gazdasági javakat a legelőnyösebben.

116



1(eue.se66et Aóftenll

Ha egy részt hangsúlyoztuk, hogya magányos
nőnek meg kell találnia a mődiát, hogy többet keres
sen, másrészről hangoztatni kell azt is, hogy keve
sebbet szabad költenie. Ezt nem abban az értelem",
ben gondolom, amelyre rá szekták mondani, hogy
«skót." De igenis gondolok arra, hogy jó beosztással, \
határozott önfegyelemmel, a meglevő holmi jobb
gondozásával igen nagy megtakarításokat érhet el,
aki ért ezekhez a dolgokhoz. Állítom, hogy fele.
annyit költ az a nő, aki ért a háztartáshoz, rnint az,
aki csak úgy tud takarékoskodnl, hogy megvonja
magától a dolgokat.

Amikor mi, magányos nők takarékoskodni aka", \
runk, mindenekelőtt az éte/en szokiuk kezdeni.
Különböz5 erények és bűnök sugalllék azt a meg..
oldást. Mi nők általában nem vagyunk nagyon tor..
kosak : nem olyan nagyon fontos nekünk az étel.
Aztán: ha rossz ruhában járunk, azt mások is meg.
látják, ha gyenge ételeket eszünk, ezt csak mi magunk
tudjuk. Meg aztán - sző ami sző - egy kícslt lus«
tácskák is vagyunk. Hogy a magunk kedvéért neki
álljunk hámozni, vagdalni, mosni, áztatni, sózni,
préselni - ah nem, ezt már igazán únjuk! Egy.két
harapás ebből..abból, egy kis tej, egy tányér leves 
Ó, számunkra ez bőven elég!

Ebből aztán kétféle baj származik. Az egyik 
ha következetesek vagyunk, - hogy rosszul táplál.
tak, vérszegények, idegesek leszünk. A másik - ha
nem vagyunk következetesek, - hogy közben
mégiscsak fellázad éhező szervezetünk és cukrásznál,
espressőban, csemegekereskedésben sokkal több
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pénzt hagyunk nyalánkságokért, mint amennyit a
rendes főzésre elköltöttünk volna.

A takarékosság egy másik csacsi módja: elvégezni
azokat a nehéz munkákai, amelyekre szervezetiink

, nincsen felkészülve: szénhordés, padló=rendbehozás,
nagymosás. Ez még szocíálís szempontból sem
helyes. Hadd keressen pár fillért a hordár is, a
mosónő is!

De nem helyes egészségí szempontból sem:
izomláz, meghűlés, mindenféle megsebesülés és baj
jár az ilyen alkalmi munkák nyomán, amelyek aztán
sokkal többe kerülnek, mintha hozzáértökre bíztuk
volna. De takarékossági szempontból sem klfízetők.
Ha ebben az időben túlóráztál volna, idegen nyelvet
tanultál volna, gyorsírást gyakoroltál volna, pihentél,
levegöztélvolne, vagy foltoztél-stoppoltél volna, 
vagy akár baráti kapcsolataidat ápoltad volna - ez
megfelelő időben egészen biztosan többet iövedel
mezett volna, mint az a kis fizikai munka.

Rossz módja a takarékosságnak az olcsó ruház»
kodás is. Az olcsó ruha gyűrődik, kífaku], elkopik,
kiszakad. Az olcsó varrónőnél készült ruha formáját
veszti, divat ját rnulía s mivel nem áll jól, nem sze»
retjük, nem kíméljük, elhasználjuk ...

Szegényesen, kopottan, elhanyagoltan járni pedig
rossz pont a gazdasági élet szempontjából. A cifra,
túlzóan divatos, rikító öltözködés szinte kihívja az
emberek megvető kritikáját. Nem tartják, mert nem
tarthatják sokra az olyan magányos nőt, akiről csak
úgy lerí a páváskodás és tetszeni akarás. Ugyanakkor
azonban a szegényes öltözködést sem könyvelik a
magányos nő javára. Valahogy a külse]e azt szugge=
rálja: ez az, akit lehet félrelökni. kihasználni, elta
posni. Szegényke nem sokra vitte az életben, híz»
tosan valami hiány lehet benne. Ennek lehet kis
órabért kínálni, tőle háromszoros munkát kívánni,
neki nem előre köszönni, neki helyet fel nem aján»
lan i stb. A legnagyobb baj, hogy idővel ő ezt maga
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is elhiszi és eleve úgy viselkedik, mint egy megfélem..
Iített árva kicsi egérke. Aki egyedül áll az életben
(jobban mondva: a gazdasági harcban), az csökkenti
saját lehetőségeit, hogyha a ruhatárát egy bizonyos
nívó alá engedi lecsúsznl,

Rossz mődja a takarékosságnak : iisszekuporgatni
a [tlléreket, élére rakni a pengöket. borítékban tar..
togatni és időnkint átszámolgatni a tizeseket. száza..
sokat, akár ezreseket is. A pénz értéke nem állandó
és lehet, hogy ki egy egész életen elvont magától
mindent, végül ott áll skatulyába rakott, vagy akár
bankban tartott pénzei felett és a kezében nem
szerongat mást, mint a nagy semmit: a pénz megvan,
de értéke nincs többé. Amivel valaha szép napokat,
hónapokat, éveket biztosíthatott volna, amiből
házacskát, ékszert, ruhákat vehetett volna, most
arra sem elég, hogy egy jó vacsora teljen ki belőle.
Nem kell azt gondolni, hogy ezek felesleges dolgok.
Ha van helyed, ahova fejedet lehajthatod, van ruhád,
amibe öItözhetsz és van egy pár ékszered amit
eladogathatsz, még mindig jobban jársz öregségedre,
mint elértéktelenedett pénzeddel.

Rossz módja a takarékosságnak : nem orvoshoz
menni és a betegségeket «lábon» hordani. Hiszen
lehet hencegni az ilyesmivel, lehet legénykedni. Néha
az is megesik, hogy az embernek szerencséje van.
De uaddig jár a korsó a kútra ... !n Nagyon megjár..
hatod az ilyen nernetörődörnségekkel, és aztán
nagyon drága árat fizetsz takarékoskodásodért.

Rossz módszere a takarékosságnak a "kevés holmi» ,
elve. Persze nem úgy értem, hogy egész lomtárat
kell felhalmozni. De a tapasztalat azt mutatja, hogy
egyetlen ruha vagy cipő nem a fele annyi idő alatt
pusztul, mint két ruha, hanem harmad, vagy negyed
ideig tart. Úgy látom, mintha kabátnak, cipőnek,
ruhának "pihennie» kellene közbeeközbe. Mi ma..
gunk is jobban tudjuk gondozni, de - nem értem
és mégis látom, hogy így van - a ruhaféle maga is
összeszedi magát, ha időt adunk neki. A gyűrődések
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elsimulnak, adohányszag kiszellőződik és még a
színek is, mintha megélénkülnének.

Rossz rnődszere a takarékosságnak a zsugori.,.
a zsernokoskcdés, a fukarkodú a saját szerveze
tünk~1 szemben. A szervezetnek pihenésre, szőrs
kozásra ugyanolyan szüksége van, mint étkezésre és
alvásra.

Igen - gondolod magadban - pihenésre ...
Hát arravaló az alvás, ezt elismerem!

De az alvás nem egyetemes pihentetés. Ezt az
bizonyítja legjobban, hogy a fáradtság bizonyos
fokán éppen aludni nem tudunk! Sokszor elterelni,
megnyugtatn i, más benyomásokkal kell' tarkítani
képzeletünket, gondolatainkat és így tudjuk csak
pihentetni idegeinket és agyvelőnket. Nem is be=
szélve arról, hogy szőrakozás közben esetleg olyan
emberekkel kerülünk össze - és olyan hangulat:
ban, - akik nekünk gazdaságilag többet jelentenek,
mintha azt a pár pengőt «rnegtekarftottuks volna!

T akarékoskodni t. i. valami egészen más, mint
"nem tennill és «nem venni» valamit.
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tC666et éuzef.

mint erővel. Ez az elv valahogy a takarékosságra
is áll.

A takarékosság lényege: ke//ó módon (azaz igazán
helyesen, a valóságnak megfelelően] értékelni az
anyagi javakat és azok megszerzését összhangba
hozni lehetőségeinkkel és kulturálís, meg vallásos
elvei nkkel vagyis világnézeteinkkel. Aki értéktelen
dolognak magas értéket tulajdonít, érte annyi pénzt
és időt áldoz, amelyet az a dolog nem ér meg, - az
pazarol és nem takarékos. Aki a dolgokat igazi érté=
kük szerint ismeri fel és - még ha nagy erő= és
pénzáldozattal is, de megszerzi magának - az nem
pazarolt, hanem ellenkezőleg nagyon takarékosan
járt el még akkor is, ha utolsó fillérét költötte is el
arra a dologra.

A takarékosság intelligenciát tételez fel, meg
szaktudást. akár az áruismeretére, akár az elkészítés
rnlként jére vonatkozzék is az.

A gyermek nem ismeri az anyag értékét. Ritka '
kivétellel az után nyujtja ki kezét, ami külsőleg
ragyogó, tetszetős, ami neki pillanatnyilag kívánatos.
A komolyan gondolkozó édesanya igyekszik ugyan,
hogy növekvő leányát a javak helyes értékelésére
vezesse, de az ifjúság erről rendszerint nem akar
hallani, meg azután a mai leány túl van halmozva ta=
nulással, aztán kenvérkeresettel. hogy nern-igen ér=
deklődik a gazdasági dolgok iránt. Ha menyasszony
lesz, akkor egy rendes leány már igazán komolyan
veszi, de ha nem, hát a házasságban saját kárán ha..
marosan megtanul ja, hogy pénzzel és anyaggal «ész«
szerűen» kell bánni, ha hasznát akarjuk látni.

A magányos nő könnyen «felnőtt=gyerek)) marad
ezen a téren ... mérhetetlen anyagi és lelki kárára.
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Bohémeskedés és magasabbrendűség=játszás mögé
rejti tudatlanságát és ügyetlenségét, de belülről
tudja, vagy legalább is érzi «kísebb-értéküségét»
(Mtnderwertígkeítsgefühl) és ez bizonytalanná, vagy
az élet más terén magát túlkompenzálóvá teszi.

Ha felnőtt ember vagy, hát légy is felnőtt ember.
Tudjad, hogy mi miből van, mi az ára, hol kapható,
hogyan kezelendő.

Helyesen az takarékoskodik, aki mindig friss
ésszel és mindig ruganyos akarattal, tudatosan szabá»
lyozza viszonyát a külö"nbó'ző anyagi javakkal szemben.

Friss ésszel kell szert tenned megfelelő anyag..
ismeretre. Akit be lehet csapni, az nem tud takarékos"
kodni, ha kétségbeesetten alkuszik is minden méter
vagy kilogramm árunál, vagy ha fele annyi szövetet
vásárol, mint amennyire szükség van és aztán a
varrónővel való szekésos veszekedések után kény..
telen mégis utána vásárolni, rnikőzben sokkal több
hulladék marad, mintha rnindjárt rendesen vásá"
rolt volna.

Lám, ezek a takarékosság alappillérei és nem az,
hogy mit vonj el magadtól. Friss ésszel kell meg"
ítélned, hogy mi az, amire szükséged van és mi az,
amit nélkülözhetsz. Az iskolában megtanultuk, hogy
melyek az elsőrendű és melyek a másodrendű szük..
ségletek. Csakhogy ezek nem mindenkinek és nem
minden körülmények közott jelentik ugyan azt.
Irőeernbernek lehet fontosabb, hogy délután berries
hessen egy feketére a kávéházba, mint az, hogy este
vacsorázzék, mert ott ötletet vagy megbízatást kap»
hat egy cíkkre, amelyet nem kapott volna, ha ott
meg nem jelenik. Kereskedő, orvos, ügyvéd felesé
gének hitel és tekintély szempontjából fontosabb
lehet, hogy drága ékszereket lássanak rajta, mint
az, hogy otthon finom ételeket egyék. Ugyanúgy
rád nézve is lehetnek fontosak reprezentatív köteles
ségek (bizonyos rendezésekben való részvétel, ápolt
külső], vagy szellemi igények, amelyeknek meg kell
felelned akkor is, ha «meg is koplalsz» értük. A helyes
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takarékossághoz tartozik az is: megállapítani az
értékek hierarchiáját!

Friss ésszel kell megcsinálni a számadásokat,
amikor valamire elhatározod magadat. Egy barát..
nőmmel függönyt akartunk venni. Szerétett volna
sárgaepettyes fehér grenadint. Találtunk is: három..
szor olyan drága volt, mint a fehérpettyes. Barát..
nőrn - négy óriási ablak dupla szárnyairól volt
sző - egy pillanat alatt kiszámította, hogya külön
bözet százakat tesz ki és neki a fehérpettyes függöny
szép széles sárga szalaggal ugyanolyan kedves lesz és
ennek értelmében döntött. Egy kedves kis fiatal
asszony elöttem határozta el, hogy burgonyát ad a
hús mellé, nem rizst, ahogyan a cseléd proponálta.
Kérdeztem, hogy nem szeretikse arizst. - De
igen - felelte -, csakhogy nem hatvanszor jobban,
mint a krumplít. Kérdően néztem rá. - Hát igen 
folytatta -, a krurnplí nekem J fíllérbe kerül kilo..
grarnmonkínt. A rizs t P 80 fíllérbe.

Bármily kevés is a kereseted. vonj el belőle valamit
arra, hogy «befektess» valamit. Ha akármilyen keve=
set, de vásárolj ö'nál/óan valamit, ami a tied és amit
gyüjtesz és raktározol. Ha zsebkendő, ha kíslábos,
ha teáskészlet, vagy akárcsak líkőrös pohár is. Cso»
magold be és rakd el. Majd meglátod, mílyen bűvös
lelki erő sugárzik ki belőle. Gondolni fogsz rá:
lIik hozzá ez a kancsó, ez a terítő, ez a tálca, ez az

asztalka, ez a lámpa, ez a szék, ez a pamlag ...
Majd meglátod, idővel egész szoba nő egyelrakott
kis teacsésze körül. Csak próbáld meg!

Nem kell félned, hogy ettől önzővé és kapzsivá
leszel. Ha észreveszed ezt a két csúnya tulajdonságot
magadban, akkor annak gyökere máshol van. De
akárhol is van a gyökere, ragadd meg a törzsét és
tépd ki magadból. Éppen félretett és kedves tárgyald»
ból adj oda valamit azoknak, akikkel szemben vé=
tettél. Fáj? Akkor jó helyet tapintottál ki, szükséged
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van erre a kis eperaciore. Ugyanis nem az a cél,
hogy minél több holmit felhalmozz, hanem, hogy
legyen saját tulajdonod, amit veszel és amit oda is
adsz, ha úgy akarod.

Megsúgok közben egy titkot is: amit az ember
az Úristen iránt való szeretetböl odaad másnak - az
nagyon jó befektetésnek bizonyul. Egy kis idő mulva
kamatostúl, sokkal szebb formában kerül vissza
hozzánk. Nem hiszed? Próbáld csak meg! Biztos. 
A takarékosság legnagyobb ellensége a pillanatnyi
megihletödés szerint való vásárlás, az alkalmi vételek.
Hát hiszen, aki felismeri az igazán «jó alkalmakat!»
Csakhogy rendesen úgy van, hogy csak rámondják
valamire, hogy ez alkalmi vétel, és máshol és máskor
megkapnád ugyaannyiért, - vagy valami rejtett
hibája van és akkor kidobtad a pénzedet red, - vagy
jó is, értékes is, amit vettél, csak éppen nincs szük
séged rá. Fekszik a szekrényedben és időnkint
megmutathatod jóbarátaidnak, hogy milyen negv
szerű alkalmi vétel volt. T e tervszerűen vásárolj, de
valamit vásárolj mindig, mert különben elaprózódik,
elúszik a pénzed, vagy eltorkoskodod, elhíúskodod,
amit megtakaríthattál volna, és nincsen semmid
belőle.

Most valami nagy dologra akarlak elcsábitani.
Vegyél magadnak valami szerény kis telket. kertet,
fGldet. Ne gondold, hogy titokban ingatlan ügynök
vagyok. Nem. Még azt sem tudom biztosan, hogy
jó üzletet csinálsz,:e ezzel 'a vállalkozásoddal. Lehet,
hogy sokkal jobb lett volna takarékpénztárba tenni,
vagy értékpapírt vásárolni rajta. Nem adhatok erre
vonatkozó tanácsot, nem vagyok üzletember. De
hogy lélektanilag helyesen cselekszel, ha egy kis
darab földre törekszel, az biztos.

Vedd részletfizetésre. Persze, hogy így drágább.
De hiszen nem arról van szó, hogy választasz kész
pénz és részletfizetés között l Készpénzed nincs,
részletet fizetni pedig tudsz. Mondhatnád azt is:
takarékoskodom, amíg megvan a föld ára! Mese-
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beszéd: mindig akad majd valami helye annak a
pénznek, földed pedig nem lesz.

Dehát ... városi ember létedre minek neked a
föld? Ú a föld! A föld az varázslatos valami. Az be
szél az emberhez. Elmész, megnézed. Lám ez a
darabka a tied. Nem vagy gyökértelen vénkisasszony.
Van egy darab földed. Vannak szomszédaid, tényező
vagy, amikor utat akarnak építeni, kutat akarnak
furatni, villamosságot akarnak bevezetni.

Aztán bekertted. Tárgyalsz mesteremberekkel,
költségvetéseket kérsz tőlük. Döntesz. Ó, mennyire
kiemel mindez téged az elvénkisasszonyodás ijedt
félénkségéből. Aztán kezdel valamit ültetni a tela
keden, vagy építeni valamit. Lehet, hogy csak lucer
nát vetsz vagy lehet, hogy csak egy padot állítasz,
de hidd el rövid idő alatt eleven viszony fog kíala«
kulni közted és a földed közott. Megszolgálja az a
pénzt neked, még akkor is, ha nem akarod öregsé
gedre eladni, hanem reáhagyod örökségképpen vala.
melvík húgodra, öcsédre, vagy pedig lsten dicslS..
ségére valami jámbor, szent célra.

125



No de ilyen tanácsot adni mégiscsak felesleges!
Hiszen úgyis inkább az a baj, hogya nők csak
azt szeretik, ami új és legszivesebben hetenkint
váltogatnák ruháikat, butoraikat és talán jóbará"
talkat is.

Hát ebben lehet valami igazság, de ezek a hibák,
vagy bűnök nem a modernségre való törekvésből,
hanem másb ól származnak. Lehet ennek oka egy
ki nem elégített, fel nem ismert, elaprózott és el"
értéktelenedett rnűvészí és alkotó ösztön, lehet
gyengeség a barátnők. kereskedők, varrónők rá"
beszélésével szemben, de legfőképen nagyfokú fo=
gyatékossági érzés (Minderwertigkeitsgefühl) rejtő"
zik mögötte és a kárpótlás vágya (kompenzálás)
túlzá:okba ragadja az illeöket (túlkompenzálnak). Aki
nagyon kifestett, feldíszített, hangos, nyugtalanul
feszengő nővel találkozik, ne rnondjon ítéletet róla.
Nagyon «rossz neki belül», rengeteg sokat kell
magára raknia kívül, hogy csak egy kicsit is egyen"
súlyban érezze magát a többiekkel és hogy (hát
valljuk meg nó, hisz nők vagyunk) - hogy csak egy
kicsit is túl tegyen rajtuk.

Dehát akár ezért, akár azért ölt fel magára minden
új göncöt valamely nő, attól még nem modern!
Modern az, aki ismeri kora vívmányait, helyes itéle«
tet alkot róla és helyesen levont kbvetkeztetéssel vagy
elveti, vagy használatba veszi azt, ami neki jónak
látszik. Mármost annak megitélésére, hogy va"
lami nekem jó=e, vagy sem, különböző és pedig
egyéni szempontok az irányadók. Mondjuk egy
falun lakó igazi, jó úriasszony büszke gyönyörű,
habfehér vászonneműjére, amely immár most ennyi
és ennyi éves és még mindig áll, mint a Sion hegye,
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szemben barátnője olcsó trikóholmijával, amelyet
már nem tudom hányadszor kell megújítani pedig,
ha összeszámoljuk, amit kiadott reá, vehetett volna
legfinomabb lenholmit is érte.

Igaz. Csakhogy a barátnője garzonlakásban élő,
magányos, dolgozó nő, aki a legnagyobb könnyed..

. séggel mossa ki maga a falból folyó melegvízben
minden nap a fehérneműjét, és nincs berendezve rá,
hogy nagy ládákba gyűjtse, aztán áztassa, súlykolla,
főzze, öblögesse, keményítse, napon szárítsa, per..
metezze, mángorolia, vasalia a holmiját. Ha a na..
gyobb hely bérletét. napszámost, szappant, szeriet
stb. és mindenekfelett még idejét is hozzászámítja
barátnője oly praktikus vászonholmijához, akkor
mégiscsak olcsóbb a sokat megújított trikóholmlia.

A modern holmi nem készül kizárólag becsa..
pásra. Nem rossz valami pusztán azért, rnert újdon..
ság. Sőt: a gazdasági harcban csak az érvényesü I,
aki valami jobbat, olcsóbbat, használhatóbbat tud
adni a közönségnek, legalább is bizonyos szempont..
ból jobbat és használhatóbbat. A kérdés már most
az, hogy számomra az a bizonyos szempont [antos-e,
vagy sem. Hiába kínál valaki szenzációsan elmés
szerkezetet négyesfogat kitünő irányítására. Ha
megveszem. kidobtam a pénzemet. De nem azért,
mert a főispánék [ánosa kítűnően hajt e nélkül a
modern micsoda nélkül is, hanem - mert nekem
nincs négyesfogatom .

Vettem egy kis kötőgépet. Naponkint meg lehet
kötni vele egy ruhát. Mégis réjöttern, hogy kidob..
tam rá a pénzemet. T. i. nem vagyok hivatásos
kötőnő. Nincs szükségern naponkint egy ruhára.
Azért kötök, mert a munkába elfáradva, kényelmes
helyzetben, beszélgetve, vagy zenét hallgatva egy

Jélóráig hasznosan pihenni akarok. Ennyi időre a
gépemet előszedni, felszerelni, dolgozni, a gépet
leszerelni, elrakni nem érdemes. Igy hát a gép fek..
szik a szekrényben, a kötés ott halad a kezemben, a
pénz pedig ott van a kereskedő zsebében. Kár volt
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amodernségért . .. Nem. Kár volt a meggondo
latlanságomért.

Szomorúan érdekes nézni, hogy milyen kétségbe..
ejtően nem modernek háztartásaink. Ennek kö..
vetkezménye, hogy ki vagyunk szolgáltatva a cseléd..
válságnak. Ma a leányok nem akarnak háztartásokba
elszegődní. Erre mi felháborodással felelünk. De
azért 6k még sem szegődnek el hozzánk. Sok oka van
ennek, amelyeket talán lehetne, vagy talán nem is
lehet megszüntetni. Mindegy. A tény, hogy nincsen
cseléd. Ez nem volna baj, ha a lakásunk praktikus
volna: a konyha világos, tágas, ebédlőnek is hasa
nálható (mert víllenvkélyha, ragyogó üvegedénvek,
eternitlappal ellátott asztalok vannak benne, min«
dennek megvan a helye, olyan szép minden, mint egy
laboratóriumban-) van porszívónk, perkett-kefénk,
központi fötésünk stb. stb. - Csakhogy mindez
nincs nekünk.

Miért?
- Mert drága - hangzik rá a válasz.
Csakhogy nem ez az igazság. Van ezüstünk tizen»

két személyre, van ólomkristály vázánk, van krokodíl
kézitáskánk, van arany cigarettatáreánk, van talán
brilliánsgyűrünk és igazgyöngysorunk, de por..
szívőnk nincs és parkettkefénk nincs. Miért? Mert
takarékosak vagyunk: nem pazaroljuk a pénzünket,
inkább ua Merí» munkaerejét, egészséges visszereit,
szívműködését, női egészségét adtuk oda. Most
pedig a magunkét ...

Ha okosan és hasznosan akarsz takarékoskodni
Testvérem, akkor ne engedd, hogy begyepesed
jék érdeklödésí képességed. Nézd és figyeld meg:
milyen újdonságok vannak anyagban, módszerben,
gépekben. Alkoss ítéletet magadnak: mi az, amit
megtakaríthatok ezekkel, - pénz, idő, erő, zaj,
szenny, gond - és ha látod, hogy érdemes, akkor
szerezd meg ezt az újdonságot magadnak, bőven
visszatérül a befektetés, ha igazán a takarékosságot
szolgélie a beszerzett dolog.
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Hát bizony az öregség sötét rémként néz szembe
a magányos emberrel. Mi lesz velem öregségemre?
Miből élek? Ki ad nekem egy pohár vizet, ha beteg
vagyok, ki gondoz, ki táplál, ha már nem kereshe=
tek, nem dolgozhatom!

Tagadhatatlanul nagy gond ez a lelkiismeretes
ember számára és távol legyen tőlem valakit köny
nyelmüségre csábítani. Állami feladat volna valami
olyan törvény létrehozása, melvnek értelmében a
nyugdíjbiztosítás mindenkinek kötelessége és joga
lenne. Addig is: különféle biztosítások köthetök.
amelyek valamiképen kilátást nyujtanak az öregkor
anyagi megoldására. Azonban egyetlen ernber
öltőben most már kétszer éltük át, mennyire vál=
toző a keservesen megtakarított összegek tényleges
értéke, amikor rákerül a sor. Az a nyugdíj is, amelyet
az állam, város, vagy vállalat a nőknek biztosít,
vajmi kevés és az ember sokszor felteszi magának
a kérdést: vajjon érdemes-e egy életen keresztül
éhbérért dolgozni egy úgynevezett nyugdíjas állás=
ban, csak azért, hogy öregségére egy kicsit hosszabb
ideig éhezhessen. Bizony nincs megoldva a magányos
nő öregsége semmiképen.

Azaz mégis, valamiképen meg lehet oldani:
belülről, Lelki szabadsággal és lelki befektetéssel.

Ami a szabadságot illeti: azt rnondja az Úr Jézus,
hogy ne törődjünk azzal, hogy mit eszünk és mit
iszunk holnap és hogy mibe öltözzünk. El: nem bíz»
tatás sem pazarlásra, sem lustaságra, csak védelem
a gond és töprengés ellen.

Ki adhat töprengései által csak egy könyöknyit
is magasságához - kérdi a Szentírás. Takarékosan
és okosan élni, az akkor is parancs, ha teljesen bizto=
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sított öregség vár ránk, - mert a takarékosság nem a
megtakarítás és gyűjtés miatt kötelező, hanem azért,
mert a javakat Istentől mintegy csak használatra
kaptuk. Abból elpocsékolnunk semmit sem szabad.
Amire nincsen szükségünk, azt alamizsna vagy se
gély alakjápan tovább kell adnunk a reászorulók
számára. Es ez számunkra a nagy befektetések
lehetősége. Istennek ád kölcsön, ki a szegénynek
ád - rnondja a jámbor magyar mondás. Sokan
vannak velem együtt, akik már meg is tapasztalták,
hogy Istent nem lehet nagylelkűségben felülmúlni és
hogy állandóan, kamatostúl kerül vissza az, amit az
ember lsten iránt val6 szeretetből a szegényeknek ad.
Mondom: megtapasztaltuk. Mégis nem ez az, amit
igérni merek Neked Testvérem. Isten útjai ki'"
fürkészhetetlenek és az é5 útjai megfoghatatlanok.
Lehet, hogy miután Te mindig adtál másoknak 
lehet, hogy Neked nem ad senki semmit. Egyet
azonban tudok: ha külsőleg úgy is látszik, mintha
egyedül és elhagyottan élnél: belülről nem hagy el
az lsten. Érezni fogod kegyelmének bőségét, erős
és derűs leszel, könnyű lesz számodra minden le:
mondás, mert az Úristen veled lesz és megédesít
mindent.

Nem láttál még gazdag embert boldogtalanul?
Hogy reszket minden fillérért, hoI,Y kapkod a nyere
ség után, milyen rettenetes gondjai, csalódásai, félel=
mei, pörei, veszekedései vannak ... És láttál-e már
szegény embert - boldogok a lélekben szegények 
akinek ugyan nem fájt a feje semmiért. Annyival
elégedett meg, amennyije volt és még ebből is tudott
adni másoknak. Látod, aki a szegénynek ad, annak
aztán vizsonzásképen ezt a lelkületet adja az Úristen.

Amikor azt mondom «szegény», akkor nemcsak a
koldust értem és nemcsak anyagi értelemben. Aki..
ket anyagilag támogatsz, azok lehetnek olyanok is,
akik nagyon távol vannak a segítség-kéréstö! és a
külsőleg is látható szegénységtől: egy sokgyermekes
tisztviselőcsalád, egy háztartását most megkezdő
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fiatal asszony, valaki, aki nagybeteg vagy más csapás
érte. .. rnílyen jól esik a tapintatos és gyors, de
reális és fogható segélynyujtás ! Nemcsak a feles
legesünkből kell adnunk, nem a mi gazdagságunk
mértéke, hanem a felebarátunk rászorultságának
rnértéke szerint. Anyagi javaink megosztása (ha fáj is
nekünk néha odaadni ezt vagy amazt) olyan lelki
szabadságot ad időmultával, hogy már ez maga
külön Isten-éldésnak tekinthető.

És nemcsak anyagi javakat kell adnunk: mun..
kánkból, erőnkből, gondunkből. leleményességünk
ből, összeköttetéseínkből, jókedvünkből, műveltsé=

günkből, tanultságunkból adni kell másoknak. Lehet,
hogy erre rámegy az az idő, amely alatt magunknak
szerezhettünk, kaparhattunk, kuporoghattunk volna.
Tudok tanítónőt, aki egy-két magánórát nem vál=
lalt el, hogy maradjon ideje az oltáregylet számára,
másikat, aki délutáni foglalkozást utasított vissza,
hogy a kat. leányegyesületben ingyen dolgozhasson,
mást, aki jólfizetett városi állást utasított vissza,
hogy szerénynéleszerényebb nyugdíjnélküli munkát
vállalhasson az egyházközségnél. Mindnyájan ala..
rnizsne-adők voltak: lelkijavakat ajándékoztak arra»
szorulöknek, és lsten, aki nem hagyja jutalom nélkül
a szegénynek nyujtott pohár vizet, bizonyára nem
feledkezik meg Űróluk sem.

Mt lesz Veled Testvérem öregségedre? Hát
mondd: asszonytestvéreid be vannak biztosítva?
Hányan éltek fényes jómódban, kastélyban és autó..
val és szolgasereggel - és befejezték az életet szegé=
nyen és elhagyottan ... Mi lesz veled öregségedre?
Hátha egyáltalán nem leszel öreg? Mit aggódol a
holnaputánért? A mai kenyeret kell kérned az lsten..
től - a holnapiért majd holnap törd magad!
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Ember! - mennyi vágy és csalódás, mennyi terv,
mennyi megvalósulás, mennyi szenvedés és boldog
ság, mennyi küzdés és ekerat-rnegfeszülés, mennyi
tanulás és tapasztalás, mennyi egyszeri és soha vissza
nem hozható feszül ebben a szóban! Ezt az embert,
aki most meghalt, vagy összetörten félre=állt, soha
más senki sem fogja helyettesíteni. Lehetnek nálá«
nál jobbak vagy rosszabbak, lélekben gazdagabbak
vagy szegényebbek, keményebbek vagy gyöngé»
debbek, de ilyen - éppen ilyen - nem lesz soha
többé senkisem. Senki sem szcnvedhet helyettem
és senki sem örülhet helyettem, senki sem szállhat
helyettem a sírgödörbe és senkisem állhat helyettem
az Örök Bíró elébe. Milyen mélyről jó'vő az ó'nfen=
tartás hatalmas osztonel

És mégis minden ember csak egy porszem az
emberiség nagy családjában, csak egy láncszem a
fajnak az életében. Születík, anélkül, hogy arra
befolyása lett volna. Egyszer nem volt, és most,
anélkül, hogy kérdezték volna, anélkül, hogy akart
volna, most van. Megszületett és vérében, ídegzeté
ben, mirigyeiben, ösztöneiben magával hozta a
kötelességet: fenntartani az emberfajt, utódot állí=
tani a maga helyébe. Ez az utód élni akar. Ez el
fogja egyszer szívni testedből a fiatalság ned
veit, elveszi a te csontjaid meszét, hogy felépít=
hesse saját csontozatát. Ha életed veszélyeztetésével
életet adtál neki, nyugtalan kis életével elveszi tőled
éjszakáid nyugodt álmát, nappalaid békességes csend
jét; nőni és gyarapodni fog a te kezed munkáján,
mind erősebb és hatalmasabb lesz melletted. Te
pedig mind kisebb és töpörödöttebb leszel az olda
lán nap-nep után. Ellenségnek éreznéd ezt az utő-
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dat, ha nem adatott volna egy hatalmas ösztön a
testedbe, amelynek {5 csak gyümölcse és egy másik
hatalmas ösztön, amelynek már egyenesen ő a
tárgya. Ez a kettlS a nemiösztön és a fajfenntartás
ösztöne.

A nemi ösztön az emberiség életében (ha nem is
éppen mínden egyes embernél külön..külön] a leg=
erősebb ösztön. Kell is, hogy az legyen, mert hiszen
az egész fajnak a fenntartása függ tőle. Ésszel ki..
gondolt indítékok alapján senki sem vállalná a faj=
fenntartás gondját. Kell, hogy a szenvedélv mámora,
a boldogság önfeledtsége uralkodjék a meggondolá=
sok hidegsége felett. A szenvedélyre való ezen
képesség együtt fejlődik és érik a testnek fejlődésé=
vel és érésével és teret és hivatást kap a keresztény
házasságban, mely szeritség az emberiség bölcsője
ugyan, - de helyet és keretet ad az érzéki életnek
akkor is, ha valamely természetes ok meggátolja is a
gvermek-éldás bekövetkezését.

De mi történik ezekkel az ösztönökkel és végvak
kal, ha nem köt házasságot valaki? Lehet-e az iisz»
tönöket csak egyszerűen nemcJétezlJkké tenni? Meg
van=e oldva a kérdés azzal, hogy nem beszélünk róla
senkivel, esetleg önmagunkkal sem? Vagy igazuk
van azoknak, akik a gátlás=nélküli kíélést ajálnják
azoknak, akik nem kötöttek házasságot?

Talán kezdjük az utolsó kérdésnél. Feleljünk
ugyancsak kérdéssel: Vajjon a kíélés-tan követői
boldogabbak, egészségesebbek, rendezettebb-körül
ményű emberek-e, mint a rnegtartőztatő életűek?
Menj végig a kórházakon, az idegosztályon, a bőr..
gyógyászaton, a nőgyógyászaton stb. - látogasd
meg a börtönöket, kísérd figyelemmel az öngyilko..
sokat, írd fel magadnak az eseteket ; és készíts sta..
tisztikát róla: hányan kerültek oda azért, mert tiszta
és önmegtartóztató életet éltek, és hányan azért,
mert az ellenkezőnek hódoltak. Nem kell bizony/..
tanom semmit, o statisztikai adat beszél helyettem.
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Túlságos leegyszerűsítése a magányos ember prob
lémáinak, ha mindent átcsúsztatunk a sexuális
térre. Ez is tényező - hatalmas tényező az ember
összjellemének kialakulásában, - de szernmel..
látható az is, hogy nem kevésbé idegesek, zsém-.
besek, furcsák, akik nem élnek magányos és tiszta
életet.

Akkor tehát menjünk vissza a második kérdésre,
hogy meg vanee oldva a kérdés, ha nehézségelnkről
nem beszélünk, sőt még önmagunk előtt is titkoljuk,
hogy vannak? fz az a híres, sőt hírhedt «tudatealá
nyomás» kérdése, amely annyi félremagyarázásra ad
okot. Kétségtelen, hogy ha van egy sebem és nem
akarom megmutatni senkinek, bepúderezem, tarka
szalagokkal ellepleeern. magam sem akarok rá..
gondolni s ha fájdalommal ad életjelt magáról, hát
fájdalomcsillapítót veszek be, hát igen, kétségtelenül
rosszabbodni fog annak a sebnek a sorsa, fájdalmas
és szinte érthetetlen kiütéseket. roncsolásokat fog
okozni a testnek más helyén is, és végül beteggé
teszi az egész szervezetet.

De kétségtelen az is, hogy a sebet nyiltan hor
dani, mlndenkínek a receptje szerinti kenöcsökkel
-gvőgvítgatní», tetszés szerint benne turkálni - ezzel
a kézzel mások sebeihez, egészséges testéhez, ételé=
hez stb. nyulkálni - hát kétségtelen, hogy ez sem
válik javára sem a sebnek. sem az egész szervezet..
nek, sem más embernek. Nem is beszélve arról,
mennyire ízléstelen. Ha valaki gy~~ítani akarja
sebét, akkor orvosnak mutatja meg. O az, aki szak:
avatott kézzel nyúl hozzá, megtisztítja még egész
környezetét is, olyan orvossággal kezeli, amely fertőt..
leníti ugyan, de nem roncsolja a szöveteket, aztán
annak rendjeemődia szerint bekötözi, elzárja a kül=
világtól, nyugalmi helyzetet biztosít neki, és az
egész szervezetet jobb táplálékkal, nyugalommal
olyan állapotba hozza, hogya seb most már rnagá«
tól gyógyulhasson.

Sokat tanulhatunk ebből, ha a hasonlat nem is
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tökéletes. Nem tökéletes mindenek előtt azért sem,
mert maga az ösztön még csak nem is seb. Egysze..
rűen energia a testben, amely nem jutott kellő
functiohoz s így nyugtalanságot, zavart, esetleg bajt,
betegséget (idegesség) okozhat, ha nem veszik
figyelembe és nem kezelik megfelelő módon.

Mít jelent itt ccfigyelembe»=vétel? Jelenti, hogy az
ösztönök világát nem szabad elhazudnunk önrna
gunk előtt, nem szabad mint valami szégyenletes,
önmagunk előtt is letagadott bűnt kezelnünk. De
nem jelenti, hogy az ösztön jelentkezési formáit
elfogadni, kiszolgálni, dédelgetni szabadna. Akatoli:
kus erkölcstan már az érzéki gondolatba vagy magától
támadt érzésbe való beleegyezést is tiltja azzal az
utasítással, hogy «gondolatainkat másra kell irányí=
tanunk», cselekedeteinket másnak a szolgálatába kell
állítanunk. Nincs psztcho-anelítíkal és pszichope
tologiai szakkönyv, amely helyesebb és gyakorlatibb
tanácsot tudna adni ennél a szigorú, - halálos bűn
terhe alatt kötelező - utasításnál : állj ellen az ősztőne
ben való gyönyörködésnek azonnal, már a gondolat:
nál, - még előbb: a bűnre vivő alkalom nál ! - és
foglalkozz azonnal mással!

Semmi sem lesz jobbá számodra, ha engedsz az
ösztönnek (erről tanuskodnak a kórházak és bör
tönök) - és ha nem akarsz engedni, akkor meg jobb,
ha a legelső kezdetnél - a gondolatnál - az alka
lomnál állasz ellent.

Tudomásul vesszük, hogy a fajfenntartás ösz:
töne van, és hogy a legbonyodalmasabb módon
érvényesíteni akarja magát. De nem engedjük meg
neki, hogy rabságba hajtsa egyéb, magasabbrendű
ösztöneinket - és hogy uralma alá hajtsa tudatos
világunkat is. Éppen azért, kedves Testvérem,
Magányos Nő, kezünkbe vesszük saját jövőnk irá:
nyítását ezen a téren is. Tudjuk, hogy minden, ami
fizikai jelenség, símábban bonyolódik le, ha a
fizikum normális, egészséges. A sexualís ösztön
is akkor fog legkevesebb zavart és abnormitást
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okozni, ha egészséges idegzetről, normális élet..
médről gondoskodunk. De ez csak egyik része"
a teendőknek. A másik az, amit modern szóval
«saublímálésnak», az erkölcstan régi szavai szerint
úgy mondunk: gondolatainkat más irányba tereljük,
cselekedeteinket másnak szolgálatába állítj uk.
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Könnyű ezt mondani, de hogy kell megcsinálni?
Míndenekelőtt igy: akarj egészséges lenni! 

Égesd mélyen a lelkedbe kedves magányos nő: a te
egészséged egészen magánügy, rnely kizárólag Téged
érdekel s amely kizárólag a Te érdeked. Kiskorúság
jele, ha valaki úgy gondolkozik, ahogyan a hét éves
Bandika b eszélt :

Úgy kell a mamának, most majd aztán sirhat. ha
nekem tüdögyulladásom lesz!

Ne mondd, hogy felnőtt ember nem tesz így.
Éppen mi, magányos nők, erősen hajlunk arra,
hogy - szinte dacképen az élettel vagy az ernberek
kel szemben - "tönkre dolgozzuk» magunkat, nem
étkezünk rendesen és rendszeresen, kezdő bajokat,
orvosi előírásokat nem veszünk figyelembe stb.
Kifelé azt a látszatot adjuk a dolognak, hogy hiszen
nem vagyunk mi fontosak senkinek, legkevésbbé
önmagunknak. A legbelső indító ok azonban más.
Legbelül az a gondolat húzódik meg: Majd ha bele
pusztulek - ám lássák; majd ha nagy bajom lesz,
akkor aztán nézhetnek . .. De kik azok, akikről így
többesszám, harmadik személyben beszélünk? Hát
bizony valljuk meg: azok az ismeretlen valakik,
akiknek mi szeretnénk fontosak lenni. Fogadd el ezt
Testvérem, ne tagadd le önmagad előtt sem. Inkább
vonj le belőle két elvet s ezek kimondhatatlanul meg-

I könnyítik életedet. Az első: Ne beszélj egészséged
ről. (Nagy jót teszel ezzel önnevelésednek !) A rná
sodík : gondozd egészségedet magad, éspedig addig,
amíg még nem vagy beteg.

Ne beszélj egészségedről, illetve betegségedről,
pláne betegségeidről. Hidd el, az a világon senkit
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sem érdekel. Puszta udvariasság, hogy érdeklődnek
iránta abban a reményben, hogy talán ez egyszer
«kivételesen» nincsen semmi bajod ...

Egy elkényeztetett. szép fiatal asszony - látván
férje kétségbeesett aggódását, talán abban az illúzió..
ban ringathat ja magát, hogy lS megengedheti magá.
nak ezt a fontoskodó nyafogást. (Rosszul gondolja,
mert a férjek elöbb-utőbb ráúnnak az ilyen beteg
vagy beteget játszó asszonyra.) A magányos nlS ne
engedje meg magának ezt a luxust soha. Ha kenyér..
adóinak fülébe jutnak e sirámok, egyszerre kész a
jóhíre: úgy látszik öregszik, még ránkbetegszik,
végül még mi tarthatjuk el, jó lesz idejében szaba.
dulnunk tőle stb. Ha rokonai, barátai, ismerősei
hallják, akkor egyrészt szintén az a kellemetlen
szájíz keletkezik, hogy «betegsége esetére még ránk
szakad a gondja», másrészt megállapítják: «rettene..
tesen képzelődik, a világon semmi baja, de minden..
nap kitalál valamit, csakhogy foglalkoztassa magával
az ~mbereket. Igazi vénkisasszony).

Es - ebben a magával foglalkoztatní-akarásban .
van igazság, Édes Testvérem. Míndenkl, aki nem
tudja magát normális, egészséges módon «érvénye..
sítenl», az megpróbálkozik ilyen álutakkal. A gyer.
mek, ha nem tud figyelmet kelteni jóságával, ked.
vességével. okosságával, szorgalmával, akkor igyek.
szik a figyelmet magáravonni nyugtalansággal, han ..
gossággal, "rosszasággal», ha nem lehet másként:
túlzott ijedezéssel, érzékenységgel, ha kell, nem.
evéssel, nem-alvéssal, betegséggel. Ez nem úgy
értendő, hogy csak színleli a betegséget (bár már a
legkisebb korban is megtörténik ez is), hanem, hogy
maga a szervezet - hisztériás eltúlzással - beteg...
séget produkál. Hány gyermek van, aki nem eszi
meg a sárgarépát, tejbegrlzt, mert egyszerűen nem
szereti, mást akar kapni. A mama megengedi, mert
hiszen próbálta a gyermeket kényszeríteni és tényleg
visszaadta, látszik, hogy nem birja a gyomra. Ezzel
szemben a gyermekszanatóriumban . megkapja a
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tejbegrizt, ha visszaadja, egyszerűen felmossák
körülötte a helyét és hozzák az új tányér tejbegriat,
mert hiszen az előbbi «nincsen már benne.» Soha
többé nem hívja segítségül Szent Ulrikot! - A felnőtt
ember is ugyanilyen: ha úgy gondolja, hogy másként
már nem tud érdekessé lenni, megpróbál kozíka beteg:
séggeI. Vannak, akik ötpercerikint orvosi bulletineket
adnak ki magukról: nem aludtam, nincs érvágyam,
fáj a fejem, szaggat a lábam, kapar a torkom, érzem,
hogy meghültem, stb. Vannak, akik egész pontos
leírással szolgálnak: ebéd után még nem fájt a gyom:
rom, aztán egész halkan kezdett, aztán szinte görcs..
szerű volt, aztán meleget tettem rá, aztán kicsit
jobban lett, aztán konyakot ittam, attól még jobban
fájt stb., stb.

Hagyd el ezeket Testvérem, unalmassá és nevet..
ségessé teszed magadat vele, nem pedig érdekessé.
S az emberek nemhogy segíteni fognak rajtad, hanem
igyekeznek elkerülni. A szovátaí tóban láttam a kö»
vetkező jelenetet: százával úszkáltunk. mászkáltunk
benne, tudván, hogy nagy sótartalmú vizében
nem lehet elmerülni. Valaki, aki akkor jött a vízbe
először, idegeskedni, kapkodni, kiabálni kezdett.
Ekkor ahelyett, hogy segítségére, feléje úsztak volna
a többiek, mindenki őrült tempóban rnenekülní kez:
det, holott tudták, hogy teljességgel veszélytelen
a tóban való fürdés.

Jegyezd meg magadnak ezeket jól, kedves magá ..
nyos testvérem. Csalódásaidat nehézségeidet, bajai:
dat - bármely téren - tartsd meg magadnak!
Jobban jársz így ...

Szőval a magányos nő még csak ne is panasz:
kodíék, ha beteg, hanem pusztuljon el némán, mint
az oktalan állat? Szó sincs róla. De mindenek előtt:
ne legyen beteg! Másodszor: ha beteg, bízza magát
orvosra idejében, és kövesse és csak azt kövesse, amit
az orvos előír számára. Tehát első: Szeresd az egész:
séget, akarj egészséges lenni, ha már hencegni kell,
hencegj inkább egészséggel, mint betegséggel, azt
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az emberek sokkal szívesebben hallják. De a máso..
dik : aztán légy is egészséges!

Mi a feltétele az egészségnek? Rendszeres és egy..
szerű életmód. Észszerű táplálkozás, elegendő nyu..
galom, helyes edzés, elégséges levegőzés. Ha ezeket
szem előtt tartod, szinte nem szorulsz orvosra, vagy
ha igen, sokkal gyorsabban, bonvodelorn-menteseb..
ben gyógyulsz, rnint bárki más.
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A magányos ember életmódjának értékei közé
sorolják, hogy «azt tesz, amit akar, nem parancsol
neki senkí.» Este addig olvashat az ágyban, amíg
csak jól esik, reggel nem zavarja ki az ágyból senki,
akkor és annyit és úgy eszik, ahogy neki tetszik: ha
akar sokat, ha akar keveset, ha akarja sprórolhat az
ételben, ha akarja csupa csemegét eszik ... ki írja
elő, hogy mit tegyen és mikor tegye. Ahogy éppen
jól esik.

Csakhogy ott van a kutva eltemetve, hogy nem
lehet ám a szervezettel így elbánni! A gyomorsav
nem jelentkezik éppen akkor és csak akkor, amikor
kényelemszeretetünknek éppen megfelelő volna és il

szervezetünk nem hajlandó akkor feldolgozni rene
get eg fehérjét, amikor a mi torkosságunk éppen bele=
tömte és az álom nem akkor jön, amikor a regényünk
éppen véget ért.

Szervezetünk bizonyos ritmusra van beállltvo
és ha nem vagyunk hajlandók ezt a ritmust figye=
lembe venni, akkor a szerveink nem hajlandók
figyelembe venni bennünket. Ha az álmot párszor
elhessegettük a megfelelő időben, akkor aztán egye
általán nem tudunk elaludni. Ha időn kívül nyala=
kodunk, akkor a rendes időben nem hajlandó il

gyomrunk dolgozni. Ha nem pihenünk kellő időben,
olyan felhúzott idegrendszerre teszünk szert, rnelv
nem tud pihenni az erre szánt időben sem. Ha reggel
heverészünk és lustálkodunk, akkor egész nap bődul
tak maradunk stb.

Azért Testvérem, készíts magadnak napirendet,
amelyhez a lehetőség szerint alkalmazkodol, ha még
oly magányosan élsz is. Nem a mama az, aki meg
tiltotta Neked, hogy reggelizés közben regényt
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olvass, hanem az okosság s a tapasztalat. Egész biz
tosan nem lesz friss, termékeny nap az, amelyet ilyen
reggeli regényolvasással kezdettél. És nem a mama
az, aki megtiltotta, hanem az ész mondta, hogy nem
lesz hasznos számodra, ha ebéd előtt megeszed a
dobostortát, vagy ha lefekvés előtt még színültig
megtöltöd a kályhát, vagy hogy az ágyad mellé
készítesz habos süteményt, hogy éjjel kissé ehessél
belőle.

Nem, nem! Nem lehet két h6napig semmit sem
járni, a harmadikban erődön felül gyalogolni. Nem
lehet az ételekből most már csak azt klválogatnt,
amit éppen szeretsz l Míndez keserűen megbosszulja
magát, ha nem is áll melletted a szigorú mama! .

Korai fekvés, korai kelés aranyszabály marad örök
időkön át, - este jól szellőztetni és hűvös szobában
aludni -lefekvés előtt lemosakodni, fogat mosni, 
alacsony párnán aludni, könnyen takaródzni, 
amíg világ a világ, ez mindig fontos lesz egészséged
szempontjából. Milyen csacsi az a magányos ember,
aki azon címen, hogy «most már azt teszem, amit
akarok», későn este jól bevacsorál, a fülledt, rneleg
szobában bebújik dunyhás, meleg ágyába, harsogóra
beállított rádió mellett olvas, amíg csak kitart a
regénye. Hát persze, hogy nem tud aludni, szíva
dobogása van, megfájdul a feje, reggel «neuraszthe
níás» fáradtságról regél stb.

És világos az is, hogy aki nem eszik egyszerű,
rendes, változatos «(házi»=kosztot, hanem csernegée
ken, cukorkákon, habos süteményen él, az elhízik,
elpetyhül, elöregszik és csakhamar soványító kúrára
szorul, amelyet aztán megint csak saját feje szerint
«sűrített vitamlnnel» akar megoldani és kizárólag
salátán, meg feketekávén él, úgy, hogy három hét
mulva már úgy telítve van idegességgel, mint a ley"
deni palack villanyossággal. Elég az ujjunkat feléje
n}uj tani és azonnal szlkrák csapkodnak ki belőle!
Nem kell a lélekzéseket a Yogi szerint szabályozni,
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az ételeket Benner..Birch2r szerint, - nem kell
kiszámítani a kalóriákat és a vitamin tartalmat, 
nem kell részleteket tudni a különböző borogatások,
lemosások, tussolasok hatásairól. Míndez csak túl..
ságosan önmagadra irányítja figyelmedet és végül
valami abnormításra vezet. Ha - márcsak takarékos..
sági szempontból is - gyalog jársz munkahelvedre,
ha otthon takarítasz, ha vasárnap sétálsz és klrán»
dulsz, ha az ételeket úgy eszed, ahogy az évszakok
egymásután hozzák, a drágábbat felváltod az ol..
csóbbal, a jobban szeretettet a neked kevésbbé
izlővel, a könnyen elkészíthetöt a komplikáltabbal,
akkor megadod szervezetednek azt a változatosságot,
amelyre feltétlenül szüksége van.

Mindennek a teteje aztán, - és perfekt vénkisasz»
szonykodás - amikor bajaival nem orvoshoz jár
valaki, hanem jósnökhöz, «röntgenszeműsemberhez,
javasasszonyhoz stb. Régi mágusok, mai rejtélyes
jövendőmondók, csillagvizsgálók, tenyérolvasók,
hipnotizálók és spiritiszta rnedíumok mind abból
élnek meg, hogy magányos - vagy lélekben magá..
nyos és elhagyott emberek nem próbálnak meg
visszatérni az egyszerű és egészséges életmódhoz,
hanem mindenáron (a szó szoros értelmében sminden..
áron.) valami külön, egyéninek gondolt, extra keze:.
lési módot akarnak vásárolni maguknak I
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az éJzJzerll idfJlálAozdJ•.

Most még fiatal vagy, rnost még egészséges vagy,
- ügyelj rá, hogy magad ne rontsd el magadat. Leg..
első: ne akarj soványodni. Ha sovány vagy, ideges
leszel, fáradt leszel, öreg leszel. Eleget pihenő, ko
moly munkát nem végző elegáns, társaságbeli fiatal
asszony esetleg megengedheti magának (ugyan kár),
hogy ideges mozdulataival, hihetetlen karcsúságával
valami érdekes «rasszwszépség legyen. Egy magá..
nyos nőről ilyenkor azt mondják: sovány vénkis..
asszony, zörög a csontja. Az ídegeskedést, a «rassz»..
játszást pedig vajmi hamar kikérik a főnökök maguk»
nak. Persze, hogy legszebb és legegészségesebb az
arányos termet. De ha már válogatni kell, akkor már
inkább kicsit kövérke, nyugodt, kedélyes legyen a
magányos nő, mint kiaszott, csontos, rosszkedvű,
kihegyezett kedélyű.

Tehát nyugodtan enni és - hízni, vagy a hízás
ellen másként küzdeni, nem koplalással. De vannak
nemcsak hiúságból koplalők, vannak takarékosságból
és lustaságból koplalők is. Oly mindegy, hogy mit
eszem - gondoljuk néha magunkban, hisz úgysincs
étvágyam. Vagy fordítva, néha ennénk is valamit,
dehát már elfogyott, amit hazahoztunk magunkkal
ma estére. És más nincsen. Reggel utolsó pillanatig
alszunk, vagy takarítunk, vagy öltözködünk. A regge
lit csak állva kapjuk be úgy, ahogy. Tízórait nem
csomagoltunk. Ugyis hoznak a bankba. Hoznak is:
sonkás zsemlét, libamájas szendvícset - ez drága,
nem vesszük meg. Közvetlenül ebéd előtt azonban
úgy megéhezünk. hogy leküldünk két tortáért.
Persze, nem csábít az otthon előkészítetttarhonya
leves és sovány lecsó. Nem is érdemes ezért haza ..
menni. Inkább betérünk egyespressoba. Egy csésze
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kávé, egy krémeslepény azt az illúziót kelti bennünk,
hogy jól laktunk. Közben haragszunk magunkra,
hogy mennyi pénzt adtunk ki és mégsem ettünk
rendesen. Míre este hazaérünk, már olyan fáradtak
vagyunk (nem utolsósorban a koplalástól), hogy
már csak egy csésze teát iszunk és hozzá valamit ...
A legelső betegség aztán végleg levesz a Iábunkről.

Nem mindegy, hogy rníkor eszünk, nem mínd«
egy, hogy mit eszünk. Az étkezések ideje bizonyos
ritmust hoz az életünkbe, amelyet megkíván a gyo
mor savtermelőképessége, de amely az Idegzetünkre,

\kedélyünkre, lelkiállapotunkra is hat. Aki rendes
'időben, rendesen terített asztalnál, rendes ételeket
eszik, az rnindjárt 25 % =kal lesz kevésbé vénkisesze
szonyos, az egészsége pedig legalább 50°/o=kal lesz
különb, mint ellenkező esetben. Valami nyugalmase
ság, kedélyesség, meggyökerezettség fog elömleni
egész lényén.

Nem kell a tápláléknak sok húsételből állania,
még csak túlságosan sok tojást sem kell enni. A fel.
nőtt, és nem fizikai munkát végző egyénnek nincsen
szüksége túlságosan sok fehérjére. A «vitamin»..
kérdésből most divatkérdés lett és az emberek szes
retnének most tisztára vitamint enni minden nélkül.
Az édességek most több lét jogosultságot kaptak
megint, mint amennyit néhány évvel ezelőtt enge:
délyezték nekik. - Általános utasítást itt nem
adhat senki. Meg kell a kérdést egyszer beszélni
orvossal és aztán megszerezni a kellő ügyességet,
hogy elemózsiánkról szükség esetén magunk gondos..
kodhassunk.

A főváros területén állandóan, és ma már vidéken
is mindig többször, különböző főzőtanfolyamokat
rendeznek magányos emberek részére is: «tlsztvisee
)őnő gyors konyhája, egy=lángon főtt ételek» és ha..
sonló címen. Látogasdezeket szorgalmasan. A uvén.
kisasszonyságnak» egyik lényeges alkotó eleme az a
tehetetlenség, ahogyan a háztartási dolgokban bal ..
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kezeskedik. Amely magányos nlS jó kis finom fala~
tokat tud a tányérjába rakni, az mindjárt nem tesz
reá olyan sajnálatraméltó, félszeg"furcsa benyomást.
A saját egészségét pedig ezerszer jobban szolgálja,
mintha reggeltől-estig tanácskoznékösszes ismerő..
seivel rnínden létező és nem..létező bajairól.

Ha valakinek diétát írt elő az orvos - tartsa is
meg. Sokkal jobban meggyógyul ettől, mint attól,
hogy rníndenkinek elmeséli, hogy nem tudja meg..
tartani. És nem is érdekes ez az ő elbeszélése senki
számára.

A mai ember élete kezd úgy alakulni, hogy a
főétkezés már nem a déli időre esik. Még a család ..
ban élőknél is nehéz azt a régi «ebédet» biztosítani.
A családtagok különböző időben érnek haza, vala..
melyiknek mindig melegített ételt kell ennie. De még
ha egyszerre érnek is haza, valamiképen nincsen
kedvünk délután 4-5 órakor paradicsomlevest,
töltött káposztát, darás metéltet enni. - Át kellene
térni az angol reggelíkre, a maga zab.. vagy árpa...
kásájával, szalonnás vagy sonkás tojáskészítméa
nyeível. Ezzel a félnapra szükséges fehérjé"ket,
szénhidrátokat, mindenféle kalóriákat már ma..
gunkhoz vettük. Ha a hivatalban, vagy egy espresső«
ban aztán megiszunk egy csésze levest, vagy egy
tányérka salátát, egészen jól el vagyunk délután
3-4=ig, amikor is egy csésze kávéval kibírjuk estig
mondíuk, hat=ig. Ekkorra már főztünk magunknak
rendes ebédet: levest, húsos főzeléket, egy kis tészta..
félét, Persze ezek normális időkre szólnak, amikor
míndezek beszerezhetők is lesznek.

Tarts mindig otthon valami kis süteményt, édes..
séget, Nem hogy a rendes étel helyett, hanem hogy
8 rendes étel mellett legyen mit bekapni, ha éppen
szükségét érzed. Az önfegyelem és önmegtagadás
nevében nem szabad vétenünk az okosság és a helyes
önfenntartás legelemibb szabályai ellen! Mi, dolgozó
nők, nem tudunk úgy neki..ülni az ételnek és úgy
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belaknl belőle, hogy aztán órákig olyanok legyünk,
mint a boa-konsztruktor, amikor elnyelt egy egész
bárányt. Nincs akkora étvágyunk és nincs akkora
türelmünk. hogy úgy rakjuk, rakjuk, rakogassuk a
falatokat magunkba, míg csak színültig meg nem
telünk. De meg valahány orvossal csak beszél az
ember, mind azt mondja: «Keveset enni, gyakran
enni l»

Éppen azért ne resteljünk napközben is - persze
egy=egy pillantást vetve az órára - egy kis süte
ményt magunkhoz venni. Szól ez különösen azok.
nak, akiknek sok a gyomorsavuk és akik felényit sem
szenvednének, ha savképződés esetén egy=egy kek.
szet, pár szem mandulát dugnának a szájukba.

Kávé, tea, szeszes italok? Semmiképen sem sze
retném azt a látszatot kelteni, mint aki túlszigoru.
Sőt, vannak önmegtagadások, amelyeket semmiképen
sem ajánlanék magányos nőknek: pl. a magány
keresése. De ezekre a stimmuláló italokra vonat.
kozólag azt mondanám: óvatosság, a legnagyobb
fokú óvatosság! A magányos embernek sok mindenre
kell vigyáznia, ami a családos ember számára nem
kísértés, vagy amit körülményei tesznek lehetetlenné.

T agadhatatlan, hogy ezek az izgatőszerek nagyon
kellemesen befolyásolják közérzetünket. és igaz, hogy
rendes polgári ételek gyanánt szerepelnek rendes
polgári, családi asztaloknál is. Hogy ne legyek szigo»
rúbb a kelleténél, - talán helyes önmagunknak azt
a szabályt adni mindenekfelett: nem többet, mint
ami otthon is szekésban volt. Aki tehát reggel, dél ..
után kávézott - tegye meg továbbra is, de ne kap..
esclia be az ebéd utáni, vagy pláne vacsora utáni
kávét. Aki át akar térn i az ebédutáni kávéra, hagyja
el a délutánit stb. Persze, vannak kivételek, - de
legyünk igazságosak: ha egyszer kivételesen többet
kávézunk. miért ne lehetne máskor ... egyszer kivé=
telesen kevesebbszer kávézni. Nem? Nagyon vigyáz
zunk e téren, mert az ember könnyen ámítja magát
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és mielőtt észreveszi, egyszerre már enyhe kof.
feinista lett belőle!

Az meg pláne szomorú, ha magányos nő úgy
szelíden az alkoholnak adja magát. Először azért
iszogat, mert jó édes és zamatos a likőr. Később
áttér az erősebb, alkoholosabb ítőkákra. Aztán pedig
egyszerűen és nemesen a pálinkaélvezésnek hódol
a szende hajadon. Mtndez nem tanuskodík valami
fegyelmezett lélekről, sok pénzbe is kerül s másoknak
érthetetlen, - utóbb nagyon is érthető szeszélyese
séget eredményez, végül testi és lelki leromlást,
bűnös szenvedélvt. Van, aki orvosságokkal vétkezik.
Kezdi azon, hogy minden szfresszőra bevesz néhány
aszpírint. Később már egész tárházát az orvosságok.
nak, nvugtatő-seereknek, altató poroknak. Hozzá.
jut - lsten tudja hogyan - a koffeinos, kokainos,
ópiumos, morflurnos porokhoz és pilulákhoz, míg
aztán egészen sötét dolgokra is vetemedbetik. Ne
gondold, - hála Istennek, ha így gondolod, -hogy
ez túlzás. Nagy kísértő a magányosság és minden
oldalról fel kell vérteznünk magunkat, ha meg akar.
juk őrizni és mások számára is értékessé tenni lelki
egvensülvunkat.
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Lehet, hogy sohasem neveltek jól. Talán kis.
gyerek korod óta rnelegvízben mosdasz, szellőzetlen
szobában alszol, túlrnelegen öltözöl 'stb, Amíg fiatal
voltál, talán elbirta szervezeted még ezt is, de való
színűleg már akkor hülékeny, prüszkölő, köhögős
voltál. Most, hogya külső munka amúgy is kifoszt
energiádból, örökké: nátha, köhögés, fejfájás a részed,
«pedig» úgy vigyázol magadra.

De lehet, hogya mama jól nevelt minket. Most,
hogy felnőttek és magányosak lettünk, csak lassan
ébredünk rá: Ohó, egy csomó dolgot, amit azelőtt
reámkénvszerítettek, most elengedhetek magamnak.
Olyan forró vízben és oly soká fürödhetek, ahogyan
akarok, nem kell hideg vízben mosda nom, az ágy=
neműrnet este előbb megrnelegíthetern, flanell
pijamában alszom, a kályha mellé kuporodva olva..
sok, ha esik az eső nem járok gyalog stb. Most már
a magam ura vagyok ...

Rosszul gondoljuk! Nem azért kell a hidegvíz,
mert szigorú szüleink így parancsolták, hanem mert
a bört naponkint tornásztatni kell. Nem szabad
engedni, hogyapórusok elfelejtsék, hogy mi a köte
lességük: összehúzódás és kitágulás útján szebá«
lyozní a test hőmérsékletét.«Aki mindennap néhány"
szor rneghül - nem hül meg sohasem» - rnondja
egy német közmondás. A helyes edzést sohasem
szabad abbahagyni, rnert 1=2 hét alatt is elpuhul az
ember. Aki pedig észreveszi, hogy rnáris örökké
hurutos állapotban van, az kezdjen az edzéshez
még most.

Természetesen nem lehet meggondolatlanul hoz
záfogni az edzéshez. Legjobb a nyarat megvárni és
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ekkor komolyan hozzálátni . A szabad levegőn való
naponkinti fürdő előtt nem kell órák hosszat a napon
sülni=főni. Úszóruhában levegőzni egy keveset,
napból árnyékba, árnyékból napba menni, hűvös'ebb
időben is levetkőzni, de mozgással pótolni a levegő
hiányzó melegségét, hűvös vízben erélyesen úszni,
ugrálni, csapkodnl, utána erősen ledörzsölnia testet,
mindez valósággal egészség-tartalék télire. Ehhez
Járul a nyitott ablak melletti alvás. Minél hidegebb
a küls6 levegő, annál kisebb rés elegendő a szoba
levegőjének felfrissítéséhez. Éppen azért ílvrnődon
egészen jól szabályozható. Ha fázol, tegyél több
takarót magadra és magad alá. Akár a fejedet is
bekötheted. De majd meglátod, mílyen jókat alszol
nyitott ablakú szobában. A melegvízzel való mosdás
csak tisztálkodási szempontból jöhet tekintetbe.
Ezen felül szükségünk van a hűvös, állott vízzel való
ledörzsölésre egészségi szempontból. Aki napközben
állandóan didereg, fázik, az elárulja, hogy reggel nem
mosdott le hidegvízzel.

Hozzátartozik az okos edzéshez, hogy szobánk
ne legyen túl meleg. Inkább egy kis kendővel,
szwetterrel egyenlítsükki a hőfokok különbségét.
•Aki fázik, nem fázik meg» rnondia egy egészségügyi
közmondás, amelyet persze nem kell egészen sző
szerint venni. De tagadhatatlan, hogy mindig a fel ..
hevült, kimelegedett emberek fáznak meg. Egyszer
valaki azzal lépett be hozzám, hogy nem igaz az az
állításom, hogy «Hűlés vagy neru-hülés egyszerűen
Intelltgenclekérdés.» Mert lám, ő most rettenetesen
meghűlt, pedig igazán nem tehet róla. Úgy történt,
hogy a szobáját túlmelegre fütötték. Sehogysem
tudott elaludni, hánykolódott, megizzadt. Végre
éjfélkor nem birta tovább, felkelt, kitárta az ablako..
kat. De akkor aztán úgy elaludt, hogy észre sem
vette a szoba lehülését, reggelre holtra hült.

Kérdésemre, hogy nem felelt volna-e meg az
Intelligencia követelményének, ha lefekvés előtt
alaposan szellőztetett volna és a hűvös szobában
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fekszik le - bámulattal felelte, hogy -erre nem
gondolt ...»

No jó, de érheti az embert eső, hideg leveg6
olyankor, amikor igazán nem védekezhet! Igaz, de
vannak aranyszabályok : PI. inkább ruha nélkül,
mint nedves ruhában. Ha valakinek átázik a cipője,
harisnyája és nincs mivel felváltani, okosabb szá..
razratörölt mezítelen lábbal maradni, mint vizes
cipőben, harisnyában. Igy csak nem támogatja
semmi a bőrünk rnelegrnegőrző tevékenységet, de
ha vizes holni van rajtunk, az még el is von rneleget
a testtől. Másik szabály; amíg rnozogsz, nem fázol
meg. Ha tehát valaki rnegázik, - akár ha leszakadt
alatta a jég korcsolyázás közben -: ugrálni, járni,
mozogni és nem történik nagyobb baj. Ha utazás,
.kocsikázás, stb közben kénytelenek vagyunk vizes
cipőben maradni: lábfejet mozgatni, lábujjakat
összehuzogatni, mozgatn i és nem hülünk meg! Más:
ha nincs más módunk a hideg elleni védekezésre:
csukott szájjal nagyon lassan, egész mélyen beszívni
a levegőt és gyorsan, lökésszerűen kílehelní. Tíz.,
tizenöt ilyen Jélekzés nagyon megjavítja vérkerlngé
sünket és vele a hidegre való reagálásunkat. És végül,
ha semmi, semmi mást nem tehetünk, szüntelenül
és erősen rágondolunk: Nem akarok megfézni, nem
fogok megfázni. Ez valami olyan belső, esetleg külslS
mozgolódást idéz elő, hogy végül is igazán nem fázol
meg. Míg, ha összegubózva, vacogva, mozdulats
lanul azon spekulálsz, hogy most már biztosan
véged van, akkor aztán ne is csodálkozz a bekövet
kező tüdőgyulladáson.
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1{6nnyll qJorl,

Kevés dolog szolgálja egyszerűbben és észszerűb.
ben az edzést - és általában az egészséget, mint a
könnyű sport. Asportolók - ha nem viszik a dolgot
túlzásba - vidám, egyszerű, készséges, egészséges,
normális emberek. Jó időben, rossz időben, egyedül
és társaságban, egy kis éhséget, egy kis szomjúságot
nem nézve, elvégzik a programmot, amit maguk
elé tűztek és ezzel testben és lélekben is olyan ed..
zettségre tesznek szert, amely megóvja őketa nyafogó,
szomorkodó kényességtől, érzékenységtől, hülé
kenvségtől és komoly betegségtől is. Arról nem is
beszélek, hogy a sport elvon a hétköznapi élet gond.
jaitól is, új barátokat és érdekeltségeket szerez, stb.
(Tudjuk, hogy a magányos nő életének egyik fő.
veszélye az elszigetelődés II

A régi Ausztriában valahol 2000 m magasság.
ban épült egy kis sportkunyhó. Mivel az. anyag fel.
szállítása igen megdrágította volna az építkezést,
egyszerűen lerakták az országút mentén, ott, ahol a
rneredek gyalogösvény kezdődött. Melléje állítottak
egy táblát, amelyen ilyesféle felirat volt: (Az x. y.=i
sportkunyhő építési anyaga. Kérjük a sportbaréto«
kat, hogy teherbíró képességüknek rnegfelelően
segítsenek a felseéllítésban». Es a derék turisták
J-2 téglát, egy lécet vagy egy ablakrámát a háti.
zsákba, vagy a hátizsákra tettek és felcipelték maguk.
kal a hegycsúcsra. Nem ismerek teljesítményt, amely
jobban és szebben fejezné ki azt a lelkületet, amely a
sport igaz barátai lelkében kifejlődik.

Igazi sportoló nő sohasem lesz olyan igazi vén.
kisasszonyos jellegű magános nő. Lehet, hogy néha
kicsit katonás, kicsit férfias külsőt vesz fel, talán
kicsit hangos és nyers lesz fellépésében. de feltétle..
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nül jókedvű, szolgálatkész és egészséges lesz és nem
lesz tehertétel abban a társaságban, ahol megjelenik.

Mi legyen ez a sport? Mindenekelőtt a napon..
kinti torna. Ehhez eleinte nincsen elég lelki-erönk
magunktól. Azért Testvérem, lépj be feltétlenül
valami toma-klubbe, vagy iratkozz be egy mozgás..
művészetl tanfolyamra. Nem azért, hogy bajriokká
légy, sem, hogy táncművésznőkéntmutatkozz be ÍI
nagyközönségnek. Egyedül azért, hogy mozdula..
taíd frissek, harmonikusak maradjanak, és hogy
rnegszokjed a rendszeres tornát. No meg az alakod
is kifogástalanná lesz így. Mert ha kövér vagy, a
rendszeres torna következtében fogyni fogsz. Ha
pedig gyenge, sovány vagy, a torna jobb állapotba
hozza izmaidat, javítja étvágyadat, szóval: karban
tartja egész flzíkumodat.

Ha csak valamiképen lehetséges: ússzál. A friss
víz, a napsugár és levegő hatása, az egész izomzatot
megdolgoztató úszás-rnczdulat egészséget, szép..
séget, edzettséget, rugalmasságot adnak a testnek.
Ha van fedett..uszoda - ne sajnáld a pénzt és időt
télen is el-elrnenní az uszodába. Egészen más maga..
tartást kapsz az egész élettel szemben, ha úr vagy
a víz felett. Hidd el és próbáld meg, meglátod, rnílyen
jó ellenszer az elvénkisasszonyodás ellen.

A turisztika is könnyen gyakorolható olcsó és
egészséges sport. Nem kell úgy hozzákezdeni, hogy
aztán napokra levegye az embert a lábáról az izom..
Mz. Legyen egy pár jó szöges bakancsod, könnyű
blúz, szoknya, amelyet nem sajnálsz és egy jó
viharkabát. Kezd meg először z órás sétákkal.
Rövid idő mulva 3-4-5 órás túrákig is eljutsz.
Persze csacsiság, ha valaki, aki egész nap a hivatal..
ban ül, egyszerre súlyosan terhelt hátizsákkal kilo ..
mátereket és kilométereket lohol. fejfájás, napszúrás,
izomláz, szédülés az ilyen «turisztika» eredménye.

Nem sorolhatók fel itt az ÖSSz(S sportok. Tennisz,
sf, evezés stb. mindezek alkalmat n~ ultanak tüdő«
tágító, izom gyakorló, kedélyfelfrissítő és Iélekedeö
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tevékenységre. Mert a sport nem egyedül a tes
tet gyakoroltatja. A léleknek kitartónak, igénytelen
nek, készségesnek kell lennie, ha az ember sportolni
akar. És talán ebben van a sport legnagyobb értéke.

Férfiak részéről gyakran elhangzik a szellemes ta
nács, hogy kár a nőnek sportolnia ! Takarítsa ki a la
kást, az elég sport neki. Hát amennyiben ez a tanács
egyszerűen butaságból származik, kár reá a felelet.
Hiszen mindenki tudja, hogy a sport nemcsak az
ifmok megmozgatása folytán, hanem sok más össze
tevőveI együtt hozza csak létre a maga üdvös eredmé
nyét. Ilyenek: a friss levegő, a fokozatos haladás fe:
lett való öröm, a kedves társaság, stb. Nagyostoba
ság vagy szívtelenség (e kettő különben egymásból
származik) kell ahhoz, hogy ezt valaki ne lássa be.

Mégis, ami a takarltást illeti, van valami okosság
is a dologban, csak helyesen kell megfogni a dolgot.
Mindenekelőtt a porolás kérdését porszívóval meg..
QIdani és a padlókefélést villanyos kefével! Az összes
többi munka: hajladozás, nvuitőzás, könnyebb eme
lés, guggolás, térdelés igazán jó torna míndenkí szá~
mára! Ha ehhez hozzávesszük, hogy lehet csinos,
tarka, kedves ruhában is takarítani, nemcsak pisze
kos, szakadt ruhában és nyitott, letört sarkú, láb..
fájdító cipőben, hogy a takarító holmink lehet tiszta,
fényes, jól kezelhető és hogy végül követheti a taka ..
rítást egy tetőtől=talpig való finom lemosdás 
akkor egész biztosan hozzátársul ehhez a munkához
a sportszerű öröm is: - Én csináltam, magam
csináltam, milyen jól sikerült!

Persze, gyakorolni kell azt is, hogya balkéz is
ugyanolyan ügyes és erős legyen, mint a jobbkéz,
hogy a ballábbal ugyanúgy tudjunk fellépni vala..
mire és lelépni valamiről, mint a jobblábbal. De
azért nem szabad azt gondolnod, hogy igazán
nem kellene más sportot is űznöd, csak szeresd
a takarítást, ablaktisztítást, stb.et is, mint olyan
sportot, rnelv mindig kéznél van!
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7C!/Il'l1atom, fJllzené&

Sok esetben a kellő nyugalom hiánya teszi idegessé,
kapkodóvá, zsémbessé a magányos nőt. Miért nincs
nyugalma? Sokszor igen erős a hivatalos elfoglalt..
sága. Sokszor hozzájárul még ehhez is egy rnellék..
kereset fáradalma. Sokszor az otthoni takarítás,
főzés, esetleg még másokról való gondoskodás.
Sokszor azonban belső nyugtalanság ragadja min..
dig máshová : látogatások és egyesületi élet, mozi és
kulturális elfoglaltságok, sport és kirándulás stb.
Bizonyos, hogy minden ember másként tud pihenni,
de az is bizonyos, hogy sokan azért nem píhennek,
mert lusták a pihenéshez hozzákezdeni (pl. szeret
nének lefeküdni, de únják a levetkőzést, vagy a takaró
kíkeresését], vagy mert félnek az egyedülléttől, vagy
mert, - mint minden másban, - a pihenésben is
fegyelmezetlenek és tervszerűtlenek.

Mit jelent: pihenni? Jelenti azoknak az idegek..
nek, izmoknak elernyesztését, elengedését, amelyek
a nap eddigi szakában megfeszített állapotban vol..
tak. Igy a szellemi munkás számára lehet pihenés
a hivatalból való hazamenés, a sétálás, míg a testi
munkás számára esetleg már elviselhetetlen munka..
többlet. Az ipari munkás számára gyönyörűség lehet
vasárnap délután a kertjében babrálni, a földmíves
embernek az, ha fiának faraghat egy kis kocsihoz
kerekeket. A magányos nő számára a pihenés jelenti:
nőiességének kiélését, egészségének szolgálatát, tár..
sas ösztönének kielégítését, kulturálls igényeinek
betöltését stb. Akármelyiket vonja el magától, min ..
denképen idővel bizonyos hiányérzés fog felmerülni.
Aki családban él, azt «kerékre» görgeti a körülötte
levő sokak gördülő élete. Aki magányosan él, annak
magának kell arról gondoskodnia, hogy ne kelet..
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kezzenek rajta szögletek és sarkek egyoldalú élet.
módja folytán. Ennek szolgálatába állítja a pihenést is.

Ha csak lehet, a munkahelyére vivő utat egészen
vagy jórészt tegye meg gyalog. Jó időben, rossz
időben. Igy már a mindennapi séta gondját elvetette.
Ezt a sétát egy meghatározott akaratgyakorlattal is
egybe lehet kapcsoIni. Például ilyenkor végezni a
reggeli vagy esti imát, az elmélkedést vagy rózsa:
füzért, vagy ilyenkor csoportosítani a mai vagy hol..
napi nap teendőit, vagy idegen..nyelv gyakorlatot
végezni, amennyiben egy képzelt külföldlnek el..
mondjuk mindazt, amit most útközben látunk,
észreveszünk, ami tetszik nekünk, vagy ami ellen.
szenvesnek tűnik számunkra. Az ilyen rendszeres
napi séta feltétlenül nyugtatólag, pihentetőleg hat
az Idegekre.

Egy neme a pihenésnek az olvasás. Most nem
kulturálls vagy erkölcsi szempontból nézzük, hanem
csak pihenés szempontjából. A test nyugalmi hely..
zetben van, a lélek kikapcsolódik a valóságok - talán
sivár, talán túl ..izgalmas világából és belekapcsolódik
egy másik világba. Az már most aztán igazán raltunk
áll, hogy egy szebb, nemesebb, tartalmasabb, mé.
lvebb világba akarunk..e belekapcsolódni, vagy egy
aljas, szennyes, silány, szentimentális, értéktelen
világba. Similis sírnlll gaudet... Mindenki saját
legbensőbb énje szerint fog választani.

De az ellen már az egészség nevében is tiltakoz..
nunk kell, hogy érzékileg izgató, füllesztő levegőjű
regényeket olvass pihenés címen. Megfertőzi a kép..
zeletet, nyugtalanítja az idegeket, sivárrá, boldog..
talanná teszi életedet. Ne olvass Testvérem késő
éjjelig. Határozd meg magad az időt, amikor aludni
térsz és ezt feltétlenül tartsd meg, különben reggel
fáradtan és álmosan kelsz és ami még rosszabb, egy
idő mulva teljesen elrontod magadnak a szabályos
eIaIvást, álmatlanná leszel. Tedd szigorú elvvé, hogy
meghatározott idő mulva feltétlenül lámpát oltasz,
csakúgy, mintha családban élnél és tekintettel kel..
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lene lenned mások pihenésére. - Ha csak egy mód
van rá, szánj délután is egy félórát fekvésre, pihe
nésre. Pihenteted a szívedet, idegeidet, és ritmust
hozol az életedbe. Hidd el, nagyon sok «vénkís..
asszonvkodást» vezet le ez a délutáni pihenő és
bizonyos, saját=otthon=tartást, ad egész valójának:
(Ugyanúgy, mint a terített asztal mellett való
evés, az otthon mosott ruha, stb.)

Ma már hozzátartozik a pihenéshez a helyesen
alkalmazott «week-end» is. A nagyvárosi ember olyan
űzött=hajtott lesz, hogy otthon nem szán magának
időt pihenésre. A magányos nő pihenését még az is
megnehezíti, hogy takarításról, élelemről kell gon ..
doskodnia; de meg a szervezeten bizonyos légszomj
is vesz erőt stb. Jó, ha szombat délutánját, vasárnap..
ját valahol máshol, és valahogy másként tudja töl ..
teni, mint a rendes taposó malomban. Ha vannak
valahol a közelben rokonai, jóbarátai, ahol eltölthet
egy napot, ha valahol egy zárdába el tud vonulni
r-I napra havonkint. vagy két=havonkint: ne
sajnálja magától a fáradságot és költséget, hogy ezt
meg is tegye.

A leghathatósabb pihenés a nyári vagy téli el..
utazás: változott környezet, új emberek és körül..
mények, akikhez alkalmazkodni kell, esetleg nagyobb
fokú kényelem és szépség, amely pihentetőleg hat,
vagy primitív körülmények, amelyek felpezsdítőleg
hatnak, de mindenképen: valami változás, ami elő
nyösen befolyásolja a valóságos és a szimbolikus
vérkeringést.

Amikor ezeket a házonekívül való pihenéseket
ajánlom, távolról sem akarlak otthonodból kivonni.
A mai kor egyik legnagyobb baja, ez a lélekben való
otthontalanság, Ö csak szeresd az otthonodat és
alakítsd olyanná, hogy szerethessed. Legyen a
vasárnapod olyan nap is, amelyiken otthonodat
ápolgatod, szépítgeted, hogy kíélhessed mindazt,
amit háziasszonykodásban hétközben el kell fajta..
nod magadban. Szekrényedet, fiókjaidat takarít-
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gatni, minden vázába friss virágot tenni, a terr.
töket másokkal felcserélni, az asztalt kedves ven.
dégek várására aprólékos gonddal megteríteni
ez mird olyan apró munka, amely pihenteti az
ide~eket és kedélyessé teszi életünket.

Es próbáljunk meg elplhenní Ist nben, az imá..
ban, az énekben, a liturgia szépségében. Egy'"Egy
vasárnap délutáni litánia, a májusi ájtatosság, az
októberi rózsafüzér rnlndenesetre legelsőserben az
Úr lsten dicsőségét szolgálja és az lsten kegyel.
mét közvdítí nekünk - de ernellett fdsége..
sen mEgnyugtatják és elpihentett az idegzdd is.
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OruoJi /efD.eyefet.

Azt mondják, Kínában úgy van elrendezve a
háziorvosi intézmény anyagi oldala, hogy a páciens
akkor fizet, ha egészséges. Valahányszor megbeteg
szik valaki a családban, valamit elvonnak az orvos
rendes járandóságábóI. Nem tudom, hogy így van-e,
és főleg nem tudom, hogy jól van-efgv, de egyet
tudok: akkor, amikor az ember beteg, bizony nagyon
jó, ha olyan orvos keze alatt van, aki ismeri az
«ante-actas-kat, az összes előzményeket. Ha nem is
mondom, hogy betegség esetén «már késő» orvost
hivatni, de állítom, hogy időveszteség, idegfárasztó
nyugtalanság, kísérletezés származik abból, ha a
beteg nem ismeri az orvost, az orvos nem ismeri
a beteget.

Éppen azért kedves magányos nő testvérem,
legyen egy állandó orvosod, akihez - mindig ugyane
ahhoz - bizalommal fordulsz olyankor is, amikor
még nem kell azonnal a halálra is gondolnod. Nem
akarlak képzelt beteggé tenni, aki a nap minden
szakában, a világ minden bajával futkos egyik
orvostól a másikhoz. De teljesen felesleges minden
betegséget először elhenvagolní, aztán elrontani,
aztán újraekezdení és csak akkor az orvoshoz for:
dulni, amikor már nagyon súlyossá. kornplíkálrtá
és hosszadalmassá vált a dolog.

Ha az orvos egy betegségre két-hérom napi
ágyban=fekvést, egy-két hideg vagy meleg boroga
tást, egy pár korty kanalas orvosságot rendel, és a
beteg harmadnapon valóban egészséges - nem kell
azt gondolnia, hogy hát felesleges is volt orvoshoz
menni. Nem, ugyanazt el is lehetett volna rontani
és nekünk, magányos és kenyérkereső nőknek aztán
már igazán nagy luxus a betegség! Éppen azért ne
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törődj a nevetőkkel, menj bátran orvoshoz, idején,
de aztán hallgass is rá, engedelmeskedj, és nyugodj
meg abban, amit mond. Ne fuss orvostólorvoshoz,
hogy hátha mégis ki tudsz csikarni egy kis betegséget
valamelvíktől, vagy - ami még rosszabb - egy kis
engedményt diétában, fekvésben, ha saját orvosodat
nagyon szigorúnak találod. Igy nem lehet alkudni,
ha nem hiszel orvosod nak, akkor egyáltalán miért
fárasztod, miért veszed el drága idejét, miért veszed
el őt más betegektől?

Légy orvosodhoz bizalommal, légy hozzá őszinte,
de tartózkodj a hosszadalmasságtól, bajaid túlérté- I

kelésétől, a fontoskodástól, attól, hogy saját magadat
vagy bajaidat egészen különlegesen érdekes, újszerű;
sohasem hallott jelenségeknek minősítsed.

Nem muszáj feltétlenül beleszeretned orvosodba.
Sem úgy, hogy magad sem tudod, hanem egyszerre
csak úgy megszaporodnak betegségeid és azok tü=
netei, hogy minden normális ember a környezeted
ben világosan látja, hogy mindez most már az orvos
miatt van; sem úgy, hogy tragikusan végy egy szí=
ved ben felmerülő meleg érzést, amelyet egyszerűen
a hále-érzésnek kell minősíteni és szépen, nyugod
tan, egyenletesen lefolyni hagyni.

Az a te kedves, érdeklődő, résztvevő, melegszívű
"-
orvosod privát életében szerető férj, aki feleségének
szeretne imponálni, aki boldog, vagy gondterhelt
családapa és fiai bizonyítványa vagy kisleánya
udvarlója foglalja el a lelkét. Privát életében intenzí=
ven részt vesz a községi politikában, vagy a kar»
társak egyesületi életében, vagy tudós, akinek tele
van a feje problémákkal, vagy hipochonder, akinek
saját egészségével van gondja elég, stb. stb. Te csak
egy vagy az ő sok betege közül. Az érdeklődő, meleg,
bensőséges érdeklődés ugyanúgy hozzátartozik az ő
becsületes, jó munkájához, mint a komoly lekopog
tatás, a lelkiismeretes vegyvizsgálat, az orvosságok
megállapítása stb. Egyetlen orvos sem röntgeneztet
meg valakit azért, mert mélyebb érzelmekkel vísel-
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·
tetlk iránta. Hát éppen így: álmod, hogyléted. kedély.
állapotod iránt azért érdeklődik, rnert ez is hozzá.
tartozik nemes, szép magasztos rnesterségének lelki.
ismeretes gyakorlásához. Légy meggyőződve, amikor
tőled kimenvén még nem is érte el az előszoba ajtót,
már azon gondolkozik, hogy most rnelvík betegének
lakása esik ide legközelebb. És ez jól van így. Jól
állna az orvosi tudomány, ha az orvosokat csak az
olyan betegek érdekelnék. akikhez «szfv-éreelmeks
kötik, de viszont: ki győzné «szív=érzelmekkelll, ha
egyszer olyan praxist tudott teremteni magának,
hogy abból megélni is tudjon.

De hidd el, nálad magadnál sem komoly ez a
dolog. Hálás vagy orvosoddal szemben, ő perfekt
udvariassággal és gyöngéd előzékenységgel kezel, és
ezenfelül az egyetlen férfi, aki bizonyos rnelegséggel,
egyéni gyöngédséggel foglalkozik veled - (ha nem
elég lelkiismeretes, enyhén udvarol is, az is benne
van a mődszerében] - hát ez most kissé megzavar.
No, jól van, nincs semmi baj! Egyenlítsd ki számlá.
dat érzelmeid foka szerint, ha mindenáron akarod,
kezd el azon végnélküli kézimunkák egyikét, amely.
Ivel a hálás beteg-nők boldogítani szokták orvosai.
kat (kevés ízléstelenebb dolgot látni, mint az ilyen
érzelmi alapon ~észült számtalan divánpárna), hidd
el, mire megerősödsz és a kézimunka is elkészül,
elmúlik a szívbéli nyugtalanság is.

Van nekünk magányos nőknek még egy nagy
bajunk az egészség körül - és ez a mások egészsége.
Szenvedélves kuruzslók vagyunk valamennyien. A
dolog ott kezdődik, hogy nem hagyjuk élni az embe
reket magunk körül - csak a magunk médién. Ha
fázunk - r.éjuk tukmáljuk a kabátot, ha fáradtak
vagyunk - öket fektetjük a díványra, ha nekünk
rossz a gyomrunk, az ö szájukból tépjük ki a finom,
zsíros falatot. Na, de ha aztán beteg valaki, az ki
van szolgáltatva nekünk. Nincs az a betegség, ame
lyet mi már meg nem próbáltunk volna, vagy legalább

164-



is ne ismernénk testvérünk, anyánk, nagyanyánk
vagy egy kedves szomszédasszonyunk és annak gyer.
mekeí útján. Aztán hajrá! Elő a borogatásokkal,
teákkal, kenőcsökkel, pilulákkal, porokkal - a sze
gény beteg csak győzze nyelni, amit beledíktálunk.
.Diétás» étkezéseket kreálunk, anélkül, hogy seites
nénk, rnire irányuljon az a díeta, CIa szívnek [ő»
felkiáltással idült gyógyszereket csepegtetünk be
tegünk ivóvizébe, anélkül, hogy álmodnánk arról,
hogy mllven állapotban van a szfve és több rendbeli
porokkal elnyomjuk fejfájását, amely az egyetlen
tünet lehetett volna a végül mégis csak Idehíve
tott némán töprengő orvos számára.

Nagy szenvedély ez a kuruzslás, tudom magam.
ról. Általános női szenvedély. A családos nőnél meg
oszlik a lázadó férj, és a tehetetlenül kiszolgáltatott
gyerekek közott. De nekünk - vénkisasszonyok..
nak - csak néha akad egy=egy áldozatunk, de annak
aztán az lsten legyen irgalmas! Hát - ne bízzunk
az Úristen re mindent, legyünk irgalmasak magunk
is, és ... hagyjuk békén gyógymódjainkkal betegein
ket! Elég nekik maga a betegség!

Ha mindezeket szem előtt tartod, testvérem, úgy
nagyjában biztos lehetsz felőle, hogy nem lesz világ..
rengető baj az egészséged körül azért, mert tör..
ténetesen nem mentél férjhez.
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Van az iskolai oktatásunkban valami, ami a gyere
keknek azt szuggerál]a, hogy a tanulás jó jegyek
szerzésére való, és szülőí fenyítések elkerülésére.
A felnőtt ember úgy tekint vissza tanulmányaira
- ugyanezen mentalitásból kifolyólag, de most már
felnőtt szernmel -, mint valamire, amit azért kel ..
lett végigcsinálni, mert hasznát veszi. Aminek nem
közvetlenül látja hasznát, arra vonatkozólag inge
rülten kérd i :

- Minek tanultam azt a sok algebrát, vagy tör
ténelmet, vagy vegytant stb., az életben semmi
hasznát nem veszem ...

A legkevesebb gyermek tanul úgy, hogy most
már tudja ezt és ezt, amit eddig nem tudott, 
most már elsajátítottaezt vagy azt a fogást, amelyet
eddig nem ismert, ügyesebb, okosabb, gazdagabb
nagyobb, felnőttebb lett. Mílyen jó, hogy most töb
bet lát, ezentúl még sokkal több mindent akar meg.
tanulni, hogy ezt, meg azt meg amazt is megtud ja,
me{értse és a lelkében megtartsa.

Es a legkevesebb felnőtt gondol arra, hogy el.
,végzett bizonyos iskolatípust, és a lelkében, mint
egy kis ékszerdobozban vagy kincseskamrácskában
rengeteg tudáselemet halmozott fel. Úgy rakatták
beléje rníndezt a szülők - esetleg a legjobb taná.
tokkal -, mint ahogyan az úticsomagot készítik el
a messzí útra indulónak. Együtt van mindenféle,
ami hasznos, sőt nélkülözhetetlen az útra, és minden,
ami arra képesíti, hogy önönmaga gondoskodhassék
további szükségletelről, minden, ami testét-lelkét
használhatóvá teszi az úton: az el8zetes tréning,
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amit adattak neki, és a további tréninghez szükséges
eszközök - könyvek, társasjátékok, kották, hang..
szerek, amelyekkel a lelkét felvillanyozhatja az úton
- tartalék-ételek, friss ételek elkészítésére szüksé..
ges eszközök; sőt beleraktak a csomagjába idegen
nyelvű könyveket is, amelynek éppen csak az elejét
tanulhatta meg eddig, de amelyek az út folyamán
nélkülözhetetlen segítőtársakká lennének - ha for.
gatnák őket stb., stb., stb.

De a szornorú dolog most kezdődik - és fő.
képen a nöknél. Vége az iskolának, vége az iskolai
fegyelemnek, a tanulási kényszernek. A leány szép
és fiatal. A fiúkat nem a tudás érdekli, amit a kis..
lány magába szedett, és - elrejtve - magában tart,
hanem az a kellemes izgalom, amelyet a kislány
közelében éreznek. Fokozza ezt a kellemes érzést egy
kis játékos ingerkedés, enyhe kacérkodás, szellemi
fogócska-iéték - minek ide történelem, irodalom,
fizika, algebra? Kár is volt tanulni - lám, most
egyszerre más osztályozás lép előtérbe, mint amilyen
az iskolában volt. A mamák is buzdulnak: az én
lányomnak ennyi udvarlója van, meg ennyi a kérője,
ilyen korán fog férjhez menni, ilyen jó partit fog
csinálni stb. Mi mindezekhez képest az a rozzant
papiros, amit iskolai bizonyítványnak neveznek! Azt
kell megnézni, hogy rajzanak körülötte a férfiak ...

Még a hivatalba való elhelyezkedésnél is: ez a
nagybácsi, az a brídge-pertner - ezzel nyaraltunk,
azzal síeltünk -, ugyan helyezzétek el a Bözsit valas
hová! A Bözsit? Ó nagyon csinos, jóformájú kislány,
hát betesszük ide vagy oda, ha éppen akarjátok!

Minek is tanultál annyit, te csacsi okos lány!
Nézd, most míndenkí eléd vág, akiben megvan az
a bizonyos valami, ami benned nincs!

Aztán a kislány vagy férjhez megy, vagy nem
megy. Ne keressük, hogy milyen asszonnyá lesz
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De ha nem megy férjhez: mi lesz aztán? Egy ideig
még próbál érvényesülni azokkal az eszközökkel,
amelyekkel a fiatalabbnak «síkerült». Mindenekelőtt
csökönyösen fiatal akar maradni. Próbál ugyanolyan
hangosan és éretlenül viselkedni, mint azok. Csak..
hogy, ami a gyereklányoknak jól áll, az nála élessé
vagy idétlenné válik. De mit csináljon: a férfiakkal
való «eszmecserét» sohasem ismerte (ebben van
különben a magyarázata annak is, hogy sok minden
tekintetben korrekt asszony is valami érthetetlen,
ízetlen modort vesz fel, rníhelyt férfiakkal beszél l],
nem marad számára más : a régi bakfíssmodort rnele
gíti fel: incselkedik, tréfálkozik, kelleti magát. Még
az asszonyokkal szemben sem találja el a hangot:
háztartási, gyermeknevelési gondok idegenek neki,
a társadalmi történéseket csak kívülről szemléli.
Idővel már csak a pletykában tud részt venni; vagy
elhallgat és visszavonul, visszavonul- rníbe is vonul
vissza? A semmibe. Hiszen «belül» nincs semmije.

A «csomag», amit az életútra kincsként kapott,
a csomag használhatatlanná lett számára. Elvesz
tette hozzá a kulcsokat, nincs már megfelelő szeme
az olvasásra, a tudomány és rnűvészet már idegen
nyelv lett neki, pedig valaha oly jól értette, az egész
iskolai műveltség lemállott róla. Soha nem fej=
lesztette : maradt számára a semmi. Néha még az
újrakezdés képessége is elvész ...

Kedves Testvérem, Magányos Nő, a műveltsé«
ged, általános műveltséged legnagyobb kincseid
egyike legyen, soha le ne rnondjál róla a legnagyobb
deprímáltság, anyagi romlás, fizikai gyengeség ide..
jén sem. Nem azért tanultunk, hogy jó jegyeket kap ..
junk, nem azért, hogy jó álláshoz vagy előmenetel..
hez jussunk, még csak azért sem, hogy legyen valami
közbámulatra kífüggeszthető exotikus kincsünk.
Azért tanultunk, hogy elsajátítsunk minél több
tárgyi tudást erről a szép világról, amelyet Isten
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olyan végtelenü] gazdagnak teremtett, ásványban,
növényben. állatban, jelenségekben, egymásra..hatás.
ban, vegyi és fizikai törvényekben. Azért tanultunk,
hogy megismerjük az előző századok, évezredek,
évtízezredek történéseit, hogy tudjuk: mi volt és
miből és hogyan lett az, ami most van. Azért tanule
tunk, hogy tájékozottak és látók és értök legyünk
mindabban, ami most van: egymás mellett, egy.
másért, egymásból folyólag - hogy megismerjük
a törvényszerűségeket, amelyek kérlelhetetlen követo:
kezetességgel hozzák létre a megfelelő következrné
nyeket a szerves és a szervetlen világban, anyagban,
szellemben, művészetben, nyelvészetben, mU..
ban stb., stb. Azért tanultunk, hogy megismerjük
a bölcseséget és az erkölcsiséget, hogy ennek a
tudáskincsnek egyrészt birtokában maradjunk, más:
részt folyton gyarapítsuk. De még ez sem minden,
mert legfőképen azért tanultunk, hogy bizonyos
szellemi képességek fejlődjenek ki bennünk, amelyek
több megismerésre, nemesebb érzelmekre, moráli..
sabb akarásra tegyenek alkalmassá. Ez a tanulás
igazi célja: «művelts-té tenni a lelket, úgy, ahogyan
8 talajt szokás műveltté tenni: felszántani, bevetni,
gyomlálni, kapálni, öntözni, ápolni, hogy nemes
gyümölcsöt teremjen, és hogy további termésre
képes állapotban maradjon. Világos, hogy az általá..
IlOS műveltség fenntartását és fokozását sohasem
lehet abbahagyni, mert egyrészt az ember folyton
felejt, másrészt ha nem halad, elmarad az újabb dol ..
goktól, de egyre csökkennek a szellemi képességel.
mint ahogyan a művészi képességek csökkennek, ha
valaki nem gyakorol hangszerén.

Az általános műveltség fenntartásának legfőbb
eszközei: az olvasmány, előadások hallgatása, mú.
zeumlátogatás, hangverseny, színház, mozilátoga~
tás, utazás. Mínd olyan dolgok, amelyek a magá.
nyos nő számára sokkal nagyobb rnértékben hozzá.
férhetők, mint a családos nők számára.

172



férfiakban kétségkívül megvan a törekvés, hogy
az úgynevezett «alsóbbrendű» munkákat a nők vál.
lára teg~ék át, azon a címen, hogy ők nem értenek
hozzá. Ok ügyet/enek arra, hogy egy gombot fel.
varrjanak, hogy egy levest megfőzzenek, de még
arra is, hogy egy széket az asztalhoz toljanak, vagy
hogy az ágyukat megvessék. Hiába! - ügyet/enek,
azért kell a nőnek rnindeeeket megcsinálnia helyet
tük is. A hivatalban például nem értenek a gyors.
Iráshoz vagy a gépíráshoz. Erre - rnondják - sok.
kal alkalmasabbak a nők. És ha ugyanabban a hiva
talban van egy fiú és egy leány, míndkettő kereske
delmi érettségível, akkor a leány fog leülni a gép
mellé, a fiú pedig kényelmes pózban elhelyezkedve
diktálni fog neki.

Ez a könyv nem férfiaknak szól, azért nem kíván
kiterjeszkedni a férfiak hibáira. De hogy ez a fenti

.helyzet olyan általánosan rnegszokottá lett, az nem
egyedül a férfiak bűne. A nők maguk is hajlandók
rá, hogy lehetőleg gépies és rabszolga munkát végez ..
zenek, hogy ne kelljen gondolkodniok és a lelküket
beleadniok a munkába. Ha a magad részéről is
ragaszkodol az ilyen gépies munkához, akkor engedi

\ meg legalább egy tanácsot: légy lehetőleg tökéletes
gép. Ha tudsz egy nyelven gyorsírni, tanulj meg még
egy nyelven, lépj be a gyorsírók körébe, végy részt
versenyeken, érdeklődjéla legújabb vívmányok iránt,
olvasd a szakirodalmat. Talán még el sem tudod
gondolni, hogy egész életeden keresztül mit fog
hozzá adni magabízásodhoz, fellépésed biztosságás
hoz, külső elhelyezkedésed sikeréhez az a tudat és
az a tény, hogy igazán otthon vagy a szakrnádban.

De kár volna, ha ezzel megelégednél. Ne akarj
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csak gép lenni. Ha tőled még olyan távolfekvő
kereskedelmi vagy ipari vállalatnak vagy is a leg..
semlegesebb kicsi csavarja: akarj, igyekezzél bele..
épülni az egészbe. Olvass, érdeklődjél, tanulj, figyelj
meg mindent, ami üzemetek körébe vág. Míkor ala..
kult? mit állít elő? honnan szeréz be? hová szállít?
mílyen folyamatok niennek végbe gyártás közben?
mík a nehézségek és problémák beszerzésnél, fel..
dolgozásnál. értékesítésnél? rnílyen vámok, adók;
üzemi kiadások terhelik a vállalatot? mennyi a szee
mélyzete? milyen ezeknek a használhatósága : kép..
zettsége, tehetsége, munkabírása, lelkülete? 
mílyen a családi, szociális, kulturális helyzetük? mi
történik érdekükben, mi történhetnék érdekükben?
- mllven hasonló vállalatok vannak? mi azok előnye
vagy hátránya a tietekkel szemben? mit kellene és
mit lehetne átvenni? stb., stb., stb.

Egyenesen kétségbeejtő, hogy emberek egy életet
töltenek el valahol és semmit sem tudnak arról,
hogy mit szolgálnak, miben élnek, mi veszi körül
öket. Voltakép az egyetlen dolog, ami a vállalattal
kapcsolatban érdekli őket: hogy mért nem kapnak
tőle egy pár pengővel többet, vagy egy..két rnunka..
órával kevesebbet. Ez kimondhatalan lelki elszegé..
nyedésre és kielégítetlenségre vezet, és vagy azt
eredményezi, hogy az illető csak abban a néhány
órában «él", amikor nincs hivatalban, különben pedig
csak robotol; vagy hogy még akkor sem «él», hanem
csak tompa bódulatban tapossa tovább a hivatalos
kellemetlenségek keserű levét.

Ezzel szemben az, aki ismeri az egész ügymene..
tet, idővel valamilyen formában egész biztosan nél..
külözhetetlen emberré növi ki magát. Kérdésekkel
fordulnak hozzá, elintézésekkel bízzák meg, igénybe
veszik tanácsát, valamilyen formában vezető szerep..
hez jut. Bizonyos, hogy nők ezt sokkal nehezebben
érhetik el, mint férfiak, és főleg bizonyos, hogy az
elismerést velük szemben csengő aranyakban sokkal
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kevésbbé szekták kifejezni, mint a férfiakkal szem..
ben. De hiszen van a dolognak a gazdaságin kívül,
társadalmi oldala is, és ezt biztosan megjavítja a meg..
felelő szaktudás. Most azonban mindenek előtt a ma..
gányos nő szellemi kiegészüléséről beszélünk, az
pedig szentigaz, hogy szellemi látókör szempontjá..
ból a megfelelő szakműveltséggel rendelkező nő
egészen más emberré lesz, mint az a szegény kis
kuli, aki se lát, se hall, csak a gépet üti hajnaltól
éjfélig.
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Az általános múveltség fenntartásának és fokozá.
sának legegyszerűbb eszköze a rendszeres olvasás.

- Nem érek rá olvasni! - A legmélyebb meg_
gyéSzéSdéssel mondja ezt akárhány magányos nő. Ezzel
szemben egyetlen válaszom van: - Nem hiszem el.
Valahol hiba van a napod beosztásában. Aki igazán
akar olvasni és alaposan kihasználja a potyadék idő.
ket, az talál rá módot, hogy olvashasson.

Az olvasást két dolog teszi nehézzé: van, aki
nem szerét olvasni," és van, aki nem jut könyvhöz.
Az elsőn nem lehet segíteni. Az ilyennek minden
kifogás elég jó, csakhogy ne kelljen olvasnia. Képes
órák hosszat az ablakon kinézni, képes órákat el.
szomszédolni, képes ötszázas cérnából «vakul] megs
terítőket horgolni, meg kötni, felfejteni sok kis terí.
töt és egy nagy terítőt csinálni belőle és fordítva 
de olvasni, arra nincs ideje. Talán soha nem is volt
benne szellemi érdeklődés: elvégezte a tanulmányait,
mert szülei rákényszerítették. Maga jószántából
ugyan meg nem tette volna. Mtnt asszony, még csak
elcsúszik valahogy a többi között: a férje hoz haza
innen-onnan valamit a világ folyásáról, a gyerekek..
kel tanulni kell, és a dolgok kénytelen-kelletlen át ..
ismétlődnek. De a magára maradt nő szellemi világa
iszonyúan elszűkül, ha nem olvas. Nem marad szá.
mára más, mint a saját becses énjével való pepecse
lés, és a mások felett való kritíke.

A jó könyv átsegít a mai élet sivárságán, bené
pesíti a fantáziát, anyagot ad az emlékezetnek, gaz..
dagítja az érzelmeket, emberismeretre és önismeretre
szoktat, szélesíti a látókö rt, megmozgatja az aka..
ratot, mindenestül gazdagabb és jobb emberré tesz
mindenkit.
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Persze, egy feltétel van: a jó könyv.
}6 könyv nem azonos Ú. n. ufehéra regénnyel.

Az életet kell ismerni, és az élet nem csupa fehér.
hanem fekete is; a lelkeket kell megismerni és a lel.,
kek nem csupa fehérek, hanem feketék is; önmaga.
mat kell megismernem és én magam sem vagyok
csupa fehér, hanem fekete is. Ámítást és önámítást
követ el, aki úgy állítja be az életet s az embereket,
mintha nem így volna a dolog.

Kisgyermek koromban mindig csodálkoztam :
hogyan történhetett meg, hogy egyik útitárs a mási.
kat kirabolja. Mert - btzonvkodtarn mindig - ha
látta, hogy rabló, miért indult el vele. Tisztára úgy
képzeltem, hogy a rabló valami reblőeuníforrnlsban
jár (hiszen ha mi játszottunk rablő-pandurt, mind
a kettőnek megvolt a maga jele!): torzonborz haj
és szakál, véres forradások az arcon, tépett ruha,
az övben számos kés és pisztoly, és lehetőleg fekete
álarc, hogy messziről meg lehessen ismerni a rabló.
ipart!

A .fehér..könyvek kedvelői valami ilyet kíván.
nak az írótól. Hát jó, szerepellen egy.két rossz ember
is a könyvben, különben bajos bonyodalmat terem.
teni, ezeken azonban legyen rajta a «rablő-kosatüms,
nehogy tévedésbe ejtsenek valakit. Legfőképen azon.
ban legyen a végén görögfényes megdicsőülés a
jóknak és előlegezett poklok-tüee a rosszak számára.

Hát az ilyen olvasmány nemcsak, hogy semmire
sem j6, hanem egyenesen rossz. Az életet ismerni
kell: az író tanítson meg bennünket a rabló felisme
résére, akkor is, ha szalónkabát van rajta és kedves
a fellépése és kellemes a hangja és modora. t:s rnu«
tassa meg azt a rablót is, aki mibennünk lakik és
kedves csevegés közben öli meg a mások jóhírnevét,
vagy önérzetét, vagy jogos vágyát az elismerésre stb.

Amitl~1 egy könyv rosszá lesz, az nem az, hogy
sz6 van benne rosszról, vagy hogya jó minden igye-
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kerete mellett is elbukik és a rossz diadalmaskodik,
hanem ha a szerző azonosítja magát a rosszal : ha
elmésnek. érdekesnek, bájosnak, nagvraehtvetottnak
tartja a rossz embereket, gyönyörködik a rosszban,
és a rossznak diadalát nem keserű szájízt keltetőn
mutatja be, hanem ellenkezőleg. (Mert győzhet a
rossz egy műben teljesen is és az ember mégis azt
érezheti: nem kérek belölel)

A jó könyvek közt is van nem egy, amely még=
sem való az ifjúság kezébe. Egyszeriíen, mert sajnál=
juk a fiatal lelket, hogy más, komisz ember szem
üvegéri át lásson meg először bizonyos dolgokat,
és olyan képzettársításban lássa majd ezeket a saját éle=
tében is. A bizonyos életkort elért magányos nő azon
ban ne tekintse magát bakfisnak, hanem olvassa el
egymásután a világirodalom nagy remekelt, ame
Iyekből komoly életismeretet tanulhat, mert bizo
nyos élettapasztalatokat - amelyek nélkül félszegen
és bizonytalanul áll az életben - csak ezeken keresz:
tül sajátíthat el.

Űrizkedjék azonban a válogatásnélkül való olva:
sástól, a napi «nagyságok» habzsolásától, amelyeket
az emberek csak azért olvasnak, mert «mindenkí»
olvassa őket. Ezekben sokszor oly központi helyet
kap az erotika, oly fülledt sokszor a regény egész
levegője, hogy senki sem olvashatja lelki kár nélkül;
a magányos nőt pedig az ilyen egyenesen tévedésbe
ejtheti. elhitetvén vele, hogy ez az élet, és csak ez
az élet.

Ugyanígy óvakodni kell a legkülönbözőbb terü
leteken fellépő népszerűsítő tudománvoktél, Rövid»
hullámú gyógymódok, akarat-átvltell mődszerek,
csillagjóslás, lélekzési gyakorlatok, pszíchoeanalítlkal
ellárások, hídegvízekúrék elméletei, nyerskoszt-evés,
a túrisztika szépsége, mindenféle kísérlet és elgon
dolás - mindez nagyon szép volna, ha nem lépne
fel rendesen a világnézet, a valláspótlék igényével.
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Helyes és érdekes, ha valaki rámutat a grafológiában
egyes érdekes írásmódok és a jellem közötti összes
függésre - ha a túrisztika egészségi, jellembeli és
kedélybeli kihatását hangsúlyozza stb. De szörnyű
nagy baj (amelyre főleg az egyedülálló ember haj_
lemos], ha ebből aztán az autodidakta naiv bizton"
ságával egészségi, erkölcsi, vallásos téren való ku
ruzslást kezd a magányos nő. A tudomány akár"
hányszor régen túl van egyes kérdéseken. amikor
a széles rétegek még csak éppen hogy eljutnak az
illető «tudomány» népszerűsítettformájához. ( Ilyen pl.
mostanában a sexuális kielégítetlenség problémája,
amely a komoly tudományban már régen meg..
haladott kérdés.]

Vásárolj könyveket! Ne mondd, hogy nincsen
pénzed. A könyvek lesznek legjobb barátaid - de
csak ha nálad laknak, ha gyakran társalogsz velük,
ha gondjukat viseled, vagyis, ha a tieid.

Ne adj kölcsön könyvet. Ez nem rosszlelkűség
vagy irígység, hanem nevelői eljárás azokkal szem
ben, akiknek annyi mindenre telik, csak éppen
könyvre nem. És - a kölcsönkönyvtárak ma már
kevesebbért. mint egyetlen színházi jegy - egész
hónapra ellátják az embereket olvasnivalóval : küldd
a kölcsönkérőket oda, s ha kell, kínáld meg őket az
első hónapi előfizetésiárával is, de könyveidet ne add
kölcsön. Idővel olyan örömedre és vigasztalásodra
lesz szép kis könyvtárad, hogy nem cserélnéd el
semmivel!
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Tudom, hogy most már hozzátartozik a szellemi
sznob~ághoz azt affektálni, hogy únjuk a rádiót. EI.
Ismerem, hogy vannak nagy tudósok, akiket úgy el..
foglalnak a saját gondolataik, hogy nincs szükségük
mások gondolatainak meghallgatására.

Az is nagyon bosszantó, ha reggel-délben-este és
éjjel áthallik a szomszéd rádiójának bömbölése, ami.
kor másra szeretnék gondolni, mást szeretnék érezni
és tenni, mint amit a rádió előzajong nekem. Az
is tény, hogy a rádió bizony nagyon is a tömegízlés
kiszolgálására adja magát és sokszor kielégítetlenül
hagyja, illetve rontja azoknak az ízlését, akik maga.
sabb fokon állanak a tömegnél. Sőt elismerem a
rádiónak még egy bűnét: bizonyos szórakozottságra
nevel i olvasunk és zenét hallgatunk, - csomagolunk
és közben előadásra figyelünk, úgy hogy végül már
azt sem tudjuk, hogya savettert a beoItandó venyi.
gék alá tettük-e, vagy Petőfi Sándornak sürgönyöz
tünk-e hotelszobáért. Az is biztos, hogy hallatlarul
elszaporította az arnatőr-polítíkuscket és amatőr.
hadvezéreket, Mlndenkínek vannak magán..értesü»
lései, amelyeket csak ö hallott a rádión. És nem
merünk ellentmondani senkinek, rnert én ugyan
három különböző napszakban hallgattam a híreket,
de hátha uta negyedikben vagy ötödíkben, vagy
külön híradásban mondták, vagy csak egy mező»
gazdasági előadásnak valamelyik mellékmondatából
tűnt ki, vagy hátha a franciák mondták németül, vagy
II szlovákok franciául stb.

Egy másik nagy veszedelme a rádiónak, hogy le
szoktatja az embereket az aktív zenélésről. Úgy
hozzászokunk, hogy készen kapjuk a zenét - éspedig
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legjobb művészek zenéjét, hogy önmagunk el6tt is
szégyelni kezdjük a magunk kezdetleges kis zene
tudását. Pedig a zenélésben nemcsak a zenei pro
duktum, hanem maga a produkálási folyamat afon.
toS. Ahogyan én létrehozom a zenét, ebben megy
végbe az önkífeiezödés. A zenetanulás, a gyakorlás,
a technikában és művészi kifejezőképességben val6
fokozatos növekvés, olyan tényezők, amelyektól nem
szabad megfosztani a lelket, pláne a magányos n6
lelkét I

Mindezeket elismerern. és mégis - bár nem va.
gyok titkos rádió-ügynök - azt vallom, hogy a
magányos embernek kevés jobb barátja van, mint
a rádió. Míndenekelőtt belekapcsolja a mai életbe.
Ha sokazor vásári és silány is ez az élet, de ez a ma.
~ssenkinek sem szabad kivonnia magát a .má"val
való megküzdés, a «ma» szolgálata alól. Nem szabad
struccpolitikát űznie senkinek. Ez van - tessék
számolni vele. Tessék alkalmazkodni hozzá, vagy
küzdeni ellene, tessék szolgálni, vagy legy6zni, tes
sék használatba venni, vagy neki használni.

Van egy régi mondás: Az okos felismeri környe
zetét, a bölcs alkalmazkodik hozzá, a lángész ural.
kodík rajta. Ehhez hozzá lehetne tenni: a buta és
a gyáva elrejtőzik előle.

Aki keveset tud, annak azért kell a dolgokról
értesülníe, hogy legalább valamit tudjon. Aki úgy
gondolja, hogy magasabban áll a tömegnél, az hall.
gassa meg, hogy mivel táplálják a tömeget és érvé
nyesítse tudását és bátorságát jobb lelki táplálék
kíkényszerítésére.

A rádió szolgálja, illetve szolgálhatja szellemi
továbbképzésünket. Olyan szomorú, hogy sok vidéki
ember, akinek most ezen az egyetlen úton adódnék
alkalom zenei műveltségének nem is kiegészítésére,
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hanem megkezdésére, bosszúsan lecsavarja a rádiót,
ha operát közvetítenek. mondván :

- Mit visongnak és kiabálnak, úgysem értem!
A rádió készségesen megszólal, ha érdekes cseves

gésre, zenére, napi ujságokra stb.ere van szükségem,
és nem sértődík meg, ha elhallgattatom, amikor
mással akarok foglalkozni. Egyetlen egyet kíván csak
tőlem: meg kell néznem, hogy ma mit tud nekem
adni és a szerint kapcsolom be vagy ki, hogy a meg»
határozott programrnon belül rníkor és mivel tud
engem szolgálni. Azt már igazán magamnak kéll
kíválogatnorn, hogy mit akarok hallgatni a rádión.

A rádió helyszíni kőzvetítések útján ismertet
múzeumokat és gyárakat, színházi eseményeket és
természeti tájakat meg népeket. - Ráirányítja a
figyelmet elmúlt korok nagyságaira és érdekes szeme
pontból mutatja be a jelentéktelen apróságok mögött
rejlő mély és érdekes összefüggéseket.

És még egyet. Ki kell vennem részemet a rádió
műsorának összeállításából is azzal, hogy időnkint
megirom észrevételeimet az igazgatóságnak. Ha igaz»
ságos és helytálló kifogásokat teszek, készségesen
meghallgatják és a lehetőséghez képest tekintetbe is
veszik.
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~r6add.soA.

Egyszer egy nagyon elhagyatott kis német falu ..
ban voltam, ahol igen erős dialektusban beszéltek
az emberek. Feltűnt nekem, hogy az asszonyok
mennyivel könnyebben értik meg az én irodalmi
németségemet. mint a férfiak. A plébános utóbb
megmagyarázta: a nők rendszeresebben járnak a
prédikációra, anyák körébe, oltáregyletbe, mint a fér..
fiak, és az itt hallott szentbeszédeken szokja meg
fülük az irodalmi nyelvet. Mindig meghatva gondo..
lok vissza erre a kis megfigyelésre, mint olyanra,
amely mutatja, milven értékes «melléktermékeí» van..
nak a vallásos életnek.

Lám, nincs olyan kicsi falu, ahol előadás útján
ne lehetne fejlődni a szellemi életben. Kedves falusi
tanítónlS, postamesternő, háziipari telepvezetőnél,
zöldkeresztes nővér, és minden falun élő magányos
nőtestvérem, ne mondjátok soha: az a prédikáció
a népnek szól, abból én nem tanulhatok semmit.
A léleknek feltétlenül javára szolgál az alázatosan
meghallgatott és átelmélkedett prédikáció, de ezen
felül egészen biztosan szellemi megtermékenyülést is
jelent: példák a történelemből, szentek életéből,
logikus gondolkozásra való kényszerítés, asszociá..
cíők, amelyekre eddig nem gondoltál stb. Egészen
bizonyos, hogy hasznod lesz a prédikációból.

Ezen kívül is, bármilyen komoly előadás van a
faluban, ... - egészségügyi, szociális, vagy akár poli..
tikai előadás is -, ne mulaszd el, mert feltétlenül
serkentőleg hat szellemi életedre, még akkor is, ha
hasonló dolgokról már sokszor hallottál! Ezenfelül
kiemel saját éned kis korlátai közül legalább arra
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az egy-k& félórára, amíg hallgatod. Ez olyan szem..
pont, melvről a magános nőnek sohasem szabad
megfeledkeznie, ha tetterősen akarja irányítani életét.

A városlakő - még a kisvárosi is - már válogat.
hat. Nem terhelhetjük meg agyunkat ezerfélével,
Válogassuk meg a tárgyat, de válogassuk meg az el&.
ad6t is ~ bár sokszor tévesen válogatunk. Főleg
kisebb helyeken a «közönség» csak akkor megy el
azelőadásra, ha úgynevezett országos hírű előad6..
kat hallhat. Már persze, akiket ő tart országos
hírűeknek, mert olvasta nevüket az ujságban vagy
plakáteken. Olyan tudósok, amelyek a szakvilág
előtt emeletes magasságban állanak, neki nem lmpo
nélnak, mert nem hallotta, vagy nem látta a nevüket
elégszer. Mármost nagyon könnyen megeshetik,
hogy egy úgynevezett kisebb ember komolyan ké.
szül az előadásra, egész szakirodalmakat elolvas,
tájékoztatni tudja hallgatóit a kérdés legújabb fejle
ményeiről - míg az úgynevezett nagy..ember ezzel
az: előadással csak éppen nagyjából foglalkozott, esd..
leg az utols6 pillanatig eszébe sem jutott, hogy ide
vagy oda el kell utaznia, úgy sürgönyözték ide az
utolsó pillanatban - de hát mégis: ő anagy-ember,
az lS előadására elmennek (nem ez a baj!) is a .kis
emberek. előadására nem (ez a baj l). Sokszor, igen
sokszor sokkal többet tanulhatunk egy helybeli kis..
ember becsületesen, lelkiismeretesen kidolgozott ellS..
adásáb61, mint egy nagyember hirtelenül össze..
csapott nagyhangú mondókájából.

Ne mondd, hogy ez vagy az a témakör nem
érdekel. Nem érdekel, mert nem ismered, vagy
rnert bizonyos szellemi képességek elszáradóban
vannak benned. De hlsz é"Jpen ez az, amit nem en.
gedhetünk meg magur.knak, ez az, ami elferdülés
hez veeet,

A lelki marazmus (megmerevedés) megakadályOc
zása szempontjából a juhtenyésztés problémái éppen
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olyan haszn6lhat6k, mint Míchelangelo múvészete
Mozart műveínek ismerete, mint a turbinák fel.
állításának Jehetőség~ a magyar vízrendszer tekin..
tetbevételével.

Nekünk magányos nőknek tornáztatni kell szel ..
lenti képességeinket, és bámulva fogjuk látni 
sőt előbll..utóbb mások is észreveszik - mennyível
frlsebbek, fiatalabbak, derűsebbekmaradunk mások.
nál, akik ezt elmulasztják. Azt olvastam valahol:
Megöregedni, ez csak rossz szokás. Megengedünk
magunknak olyan járást, beszédet, viselkedést,
mintha öregek volnánk - aztán öregek is leszünk. 
Nem tudom, hogy így igezee, de hogy sok igazság
van benne, azt megtapasztaltam.

Cicero azt mondía [Cato maior az öregségrólj,
hogy aki nem akar megöregedni, mindig tanuljon
valamit: egy idegen nép nyelvét, citharázást vagy
hasonlőket. Ebben feltétlenül nagy igazság van.

Éppen azért, kedves magányos nőtestvéreirn, ne
hagyjuk magunkat. Amíg fiatalok vagyunk, talán
még nem is olyan nagyon fontos (bár a folytonosság
és a megszekés kedvéért akkor is) - de amikor
kezdjük észrevenni, hogy legjobban szerétünk ott
honmaradni, hogy nem érdeklődünk, sőt szeretünk
c:sipős=gúnyos megjegyzéseket tenni az újabb moz..
galmakra: akkor itt a legfőbb ideje elszántan szaki.
tani az elöregedés első tünetével. a szellemi restség..
gel, és nagy lendülettel keresni a művelődés rnln»
den lehetlSségét, ahol csak kínálkozik.

- Minek keresni, hiszen van otthon rádióm,
azon annyi előadást hallgathatok, amennyit akarok.
Szent igaz. Csakhogy a rádió nem szolgálja aszo..
ciális szempontot, az izolálódás elkerülésének szem.
pontját úgy, mint az előadások. Egy előadás miatt:
I. Ie kell kötnöm magam egy határozott időre
z. feJ kell öltöznöm - ,. el kell hagynom otthono
mat és ki kell mennern az utcára, és esetleg rossz
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időben, vagy nagy távolságra felkeresnem az el6
adás helyét. Ezek a látszólagos hátrányok tulajdon.
képen mind előnyök a magányos nő állandó ön.
nevelése szempontjából. Mint kellemes tényező járu)
ehhez: hogy nagyobb teremben, több emberrel kell
együtt lennem, szociális besorozódást kell vállalnom
a helyem elfoglalásával, köszönnöm kell és köszöné«
seket fogadnom ; az előadásból kifolyólag esetleg
a helyszínen akadnak olyan feladatok. amelyeket
ott kell elfogadnom vagy visszautasítanom. Mindez
igen jó hatással van egész lelkületemre, idegzetern
frisseségére és ruganyosságára.

Mint aki nagyon-negvon sokat járt sok városban
szellemi érdeklődést kelteni és a közösségért valő
önzetlen cselekvésre indítani, mondhatom, hogy
éppen a magányos nőnél találtam mindig a legtöbb
érzéket, képességet és készséget. Tudom, hog})
erre a válasz nundenkor az:

- -Könnyű nekik, ők ráérnek ls
A valóság pedig az, hogya «rá nem érők- között

mindig voltak, akik éppen csak háztartást vezettek,
még csak gyermekük sem volt - a «ráérők. között
pedig mindig volt, aki egész nap hivatásos munké
ban állt, háztartást is vezetett, amellett esetleg egy
beteg anyát is ápolt, vagy egy szegény rokon..
gyermeket nevelt a maga portáján - és mégis
«ráért» a szellemi életre is.

Nyilvánvaló, hogy nem az ideje volt több, hanem
a szellemi érdeklődése. Erre vonatkozólag is áll,
amit az Úr Jézus mond: Akinek van, annak adatik,
akinek nincs, még az is elvétetik tőle, amije van.
Aki nem olvas, tanul, halad állandóan, rövid idc5
mulva tapasztalni fogja, hogy mindez rnegszüník
számára szükséglet lenni. Nem érdekli többé a szel..
lemi élet. Ezzel azonban gyógyíthatatlan sebet ka"
pott egész konstitúciója: egész egyénisége lassú
sorvadásra, vagy viharos eltékozolódásra ítéltetett.
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Ha valaki külföldet jár, rendesen megnezt az
ottani múzeumokat is. Vagy mert a társas-utazás
vezetője sommásan odahajtja a társaságot (sőt a mú
zeurn beléptí-díla bele is volt számítva az utazási
átalányba), vagy mert tudja, hogy úgy illik. Hazajön,
megkérdezik: volt-e a múzeumban - akkor rá"
mondhatja, hogy volt. Sokkal többet kellene az egész
múzeum..problémáról beszélnie, ha nem lett volna.
Rászán hát egy napot a múzeumok látogatására. Nem
mondom, fárasztó dolog ez. Az a sok lépcső! Az a
rengeteg terem! Némely kép oly nagy, hogy az
ember megáll: -Tyhű, a mindenit, hát ez már aztán
igen ID Más kép meg nem is éppen olyan nagy, de
mégis mind megállnak előtte az emberek - csak
megnézem már magam is. Úgy állnak előtte, rnint
a feszentek, meg sem mozdulnak. Nagynehezen oda
jut azért mindenki. Hát szép kép, nem mondom,
de hogy olyan soká mit néznek rajta, azt nem tudni.
Hiszen, ha az ember jólodanéz, mindjárt látja, hogy
mit ábrázol!

Igaz, hogy az emberben fel is ébred a tudomény
szorn], mint abban az egyszeri nőben, akit a Louvre
termein -hurcoltak» végig - nem eredménytelenül,
mert kimenet azt kérdezte: De most aztán már iga=
zán szeretném tudni, hogy nézett ki igazán a Szűz
Mária, mert ahány képen látom, mindegyiken más
az ábrázatja.

Bizony, sok embernek mindössze ennyit mond
a múzeum. Ott az idegen városban talán valamivel
több is elkapja. Rájön, hogy élt egy Michelangelo,
meg a Rafael, talán megkockáztat egy véleményt is,
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hogy (gy.úgy, neki a Rafael képei mégis csak sokkal
jobban tetszenek, de látszik is, hogy rnlndenklnek,
hiszen sokkal jobban el is terjedtek. De úgy igazAn
magukévá tenni a művészet remekeit - Istenem,
mílven kevesen tudják! Pedig szinte élettartalcmmá
tudna lenni olyanoknál is, akik nem hivatásszertien
foglalkoznak a képzöművészetekkel. ..

A magányos nőnek hozzá kellene szoktatnia ma.
gát, hogy meglássa az utak-terek szépségeit, az épü.
letek arányait és térhatását, felismerje a szobrok
értékét, elgyönyörködjék a festmények és rnetszes
tek szépségeín, Mennyi lélek, mennyi természet- és
emberszeretet, mennyi formáló ismeret és kompoe
náló képesség sugárzik mindezekről! Mennyi szép.
ség.felismerést és szépség-élvezést ültetnek át szel.

I lernünkbe és lelkivilágunkba ! Aki egy bizonyos
képzőművészeti nevelésen ment át, az másként látja
a természetet, a történelmet, szegénységet és gazdag.
ságot, testet és lelket, mint akinek ez hiányzik.
Többet rnondok: még vallásos életemet is meg.
nemesíti, elmélyíti, értékállóbbá teszi, ha igazAn
nagy meeterek alkotásaiban mélvedek el, és azok
szemléletében és reám való hatása alatt fogok eIméi.
kedéseímhez,

Verj egymástól bizonyos távolságra két szeget
egy fahasábba, feszítsd rá a legfinomabb hegedű.
húrt és próbálj rajta hegedülni .. , Nem lehet 
feleled rá -, nem ad hangot. Nem elég akármilyen
fa a hegedűhúr alá; hanem az a csodálatosan kldol
gozott finom fa kell, az a meaterlen körülzárt tér,
amelyet a hegedű testének nevezünk. Hogy egy lélek
hogyan szólal meg, az is attól függ, hogy mílven a
szellemi alépítménye. A kegyelem is a kidolgozott
természetre épít. Ha azt akarod, hogy magányos niS.
életed ne legyen a lelked sivár, üres, meddő, akkor
gondoskednod kell róla, hogy sok irányban fogi-
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konnyá tedd. Egy egész világ nyílik meg sdmodra II

izépmúvészetek terén.

Utazni nincs módjában minden embernek (bár
lehetne többet utaznunk, kevesebb pénzért, mint
ahogyan szoktunk 1). De egypárszor feljönni Buda.
pestre, itt komolyan megnézni a város szépségeit,
és amennyire csak lehet, tanulmányozni múzeumain..
kat - azt már igazán megteheti rníndenkí.

Az lskolánkfvülí Néprnűvelés oly gyönyörű tanul.
mányi vezetéseket rendez Budapest legszebb he
lyeire, múzeumaiba, tárlataira, gyüjtemények meg.
tekíntésére, hogy igazán vétkezik, aki nem vesz részt
bennük.

Ha vidéki városban lakol, látogasd a saját rnúzeu..
modat is. Egyszer, tízszer, sokszor. Mindenütt talál
az ernber érdekes részleteket, amelyek ablakot nyit.
nak a léleknek a szépség végtelen birodalma felé.

Ha pedig múzeumba mégy, kedves testvérem,
akkor tedd ezt határozott szándékkal: ezt meg ezt a
képet,szo~rot fogom ma megnézni. Legyen otthon
katalógusod, jegyezd meg előre, hogy mit akarsz
látni, és ha akarod, írd is rnellé]e megjegyzéseidet.
Egypár év mulva nagyon érdekesek és tanulságosak
lesznek számodra ezek a jegyzetek.

Aztán bele kell kombinálni az életbe egy-egy
lItazásra való takarékoskodást, és pedig nem az
-élvezetek és szőrakceások», hanem az -elsőrendű
seükségletek» rovatába. De addig is vásárolj egy jó
művészettörténelmet, amelyben sok jó reprodukció
van, és forgasd szorgalmasan, mindig újra és újra.
Feküdjön ott az éjjeliszekrényen, vagy a telefonos
asztalkán, vagy bárhol, ahol mindig kezünkbe kerül,
és ne legyen nap, hogy egy..két oldalt meg ne néz.
z:ünk benne.
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CZltazd.r.

- Ó hogyne, utazni, azt nagyon szerétnék 
mondod most, drága testvérem -, csakhogy u
nagyon sokba kerül, erre nincsen pénzem!

Engedd meg, hogy szembeszálljak veled, de csak
azért, hogy hozzásegítselek az utazáshoz. A legtöbb
ember, majdnem minden ember, azt mondja: Ó igen.
nagyon szerétnék utazni, - és közben nem tudja:
miért szeretne utazni, - miért volna az jó: utazni.
Pedig az, aki csak úgy általában szereme «utaznis,
annak végül akkor sem sikerülne jól az utazása, ha
történetesen megvolna rá a kellő pénze, sőt még
többje is volna.

Mit is ért az ilyen: utazáson ? Hát mindenfélét,
ami olvasásból, moziból, színházból, mások véletlen
elbeszéléséből megütötte a fülét és a lelkébe lerakó
dott. Szerepel ebben robogó gyorsvonat puha zsöly..
Iyéje, autó, hajlongó hotelportások, érdekes ismeret..
ségek, operai páholy, izgalmas kalandok oroszlánnal
vagy anélkül, napnyugta és napfelkelte, táncok nép..
viseletben és monoklís urakkal, múzeumok ela..
csarnokai és havas hegyek ormáról lerohanó sf..
bajnokok stb., stb. Nem is beszélve autőklrándulá«
sokról, a szabadban elköltött fényes diner..vel, yach ..
tok fedelzetén tartott napkúrákről, közben gyönyörü
tájak és exotikus népek.

Hát talán vannak milliomosok, akik (gy utaznak,
de rendes körülmények között ilyen utazásokat csak
a könyvek lapjain és a filmvásznon lehet végbe=
vinni.
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A valóságban - a mi körülményeink között élő
ember - csak jó belső felkészültség árán tud utazni.
De akkor tud.
. Az első, amit tudni kell: miért akarok utazni?

Általánosságban akarom tágítani látókörömet ?
Művészeti tanulmányokat akarok tenni? Szűk viszoe
nyok közül gazdagabb viszonyok közé akarok kerülni,
és egy pár napig «urat» játszani? Érdekes embereket
látni és hallani? Lelkileg elmélyülni?

Hiszen többé-kevésbbé együtt is járnak ezek a
dolgok, de akinek kevés a pénze és kevés az ideje,
annak mégis csak külön kell választania a célokat
egymástól. Minden megütközés nélkül megértem,
ha valaki, aki egész évben szűk viszonyok között él,
legalább egyszer egy évben, vagy akár egyszer az
életben nagyúri módon szeretne tölteni egypár
napot: pihenni, jó kiszolgálást, társaságot élvezni,
megtapasztalni az élet kellemes oldalát.

Hát ez az utazás legdrágább formája. Ilyen mő«
don maga az élet is sokba kerül; de már előzőleg
megdrágítja a felszerelés, amelyre rendes életünkben
nemigen van szükségünk, de amely nélkül az ilyen
út kínossá és kellemetlenné válik, éppen nem élve
zetessé. Jólszabott darabokból álló ruhatárra, meg»
felelő böröndökre. ápolt külsőre és biztos fellépésre
van szükség, ha nem akarunk állandóan az alacso«
nyabbrendűség tudatával küszködni. Rendes béke=
időben be lehetett jelentkezni egy jó társasutazásba,
hajóútra, tengermelletti tartózkodásra, vagy magas»
lati tartózkodásra. Ezeket különböző utazási irodák
rendezték és - bár drágábbak voltak, mint ahogyan
egy gyakorlott utazó beosztja magának - a gyakor
latJan és kényelemre vágyódó utas szempontjából
mégis olcsók voltak. Persze önmagukban nem voltak
olcsók. De hiszen itt most azokról volt szó, akik
külön «szánni» akartak maguknak luxust. Kedves
Magányos Nő testvérem, merem ajánlani, hogy
- úgy nagy általánosságban - tégy elhatározást:
míhelvt egyszer lehet: részt veszel ilyesmiben. Olyan
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szép emlék egy életre, annyi biztonságot és tartást
ad, hogy érdemes megkockáztatni, még ha - amint
mondják - meg is koplelod az árát.

A társasutazásnak egy olcsóbb formája - a nél.
kül, hogy valamiképen sérteni akarnám a kegyele
tet - a nagy zarándoklatokban való részvétel. Itt
a vezetők arra törekszenek, hogy - némi nélkülözés
árán - minél olcsóbbá tegyék a részvételt. Aki
a fáradalmakat és nélkülözéseket igazán a vezeklés
és bűnbánat szellemében fogadja, az a lelki kegyel.
meken kívül, amelyeket nyer, végtelenüI sok szép.
ben és érdekesben részesülhet, amikhez máskor nem
jutott volna hozzá. Igaz, legtöbbünknek még az is
sokba kerül, de ismerek egyszerű embereket 
cselédeket is -, akik több ízben jártak Mária
Zellben, Rómában, Lourdesban. Míért ne kuporgate
hatnál te is össze magadnak annyit, hogy megtehesd
ez utak egyikét, legalább egyszer életedben?

Hogyha nem a kényelem, hanem a tanulás és
kíegészülés vágya vezet, akkor végy részt annak
a testületnek valamilyen központi rendezésén, arnelv
nek tagja vagy. Ha tanítónő vagy, jelentkezzél
továbbképző tanfolyamra; ha lelki igényeid vannak
(és úgy-e vannak!), ne sajnáld a pénzt valamely
e célra berendezett rendház lelkigyakorlatán val6
részvételre. Ha turista vagy, válIalkozzál egy-egy
nagyobb közös túrára. Ha iskolád rendez tanul.
mányi kirándulást, ne ijedj meg a fáradalmaktól,
hanem tarts velük!

Tudom, vannak, akik azt rnondjék: nem szerétern
az ilyen tömeges megmozdulásokat, inkább megyek
egyedül, vagy kisebb társasággal. Ebből aztán az
lesz, hogy a nagy tömeggel nem mennek, egyedül
únnak, vagy félnek menni, a kisebb társaság pedig
nem tudja összeigazítani az idejét és igényeit. Végül is
otthon maradsz.
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Ha úgy érzed, hogy társaságban tett utaidon már
kellő biztonságot, bizonyos tapasztalatot és helyes
«szlmatot» szereztél, megkezdheted az egyéni utazá..
sokat is. Készítsd el otthon a programmot alaposan:
könyve1<böl, mások utazási tapasztalataiból, előzetes
levelezés útján. Hasznos tanács: kis programmot
készíts! A kezdéS utasok rendesen egész Európát
meg akarják nézni egy hét alatt, - azt az egy hetet
aztán jóformán a vonaton töltik. Kevés helyen is
lehet sokat látni, ha az ember kellő felkészültséggel
indul és elegendő időt enged magának az egyes
helyeken.

Másik hasznos tanács: utazzál kevés poggyásszaI.
Jól átgondolva, kis poggyászban mindent vihet az
ember, amire feltétlenül szüksége van, - ha semmi
olyat nem visz, amire nincs szüksége feltétlenül.
A szükségleteket pedig le kell szállítani a minimumra;
érdemes inkább egyetemást nélkülözni, mint örökké
a poggyász rabjának lenni.
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SzóraAozd.r,

Mit jelent: szórakozni? Az időt kellemesen eltöl..
tení, Kissé elszórni magamat: elszórni magamtól
időmet, idegeimet, aggodalmaimat, fáradalmairnat.
Vannak önnevelési törekvések, amelyek a «szőreko ..
zás» szót szinte törölni szerétnék az erkölcsi szőtár

ból. Amit megengednek. az csupán a «pihenés»;
azt is legszívesebben így fogalmazzák : egyik ideg ..
vagy izomcsoport munkáját felváltani egy másill
ideg:: vagy izomcsoport munkájával.

Ezekből származik aztán az az egyáltalán nem
léleküdítő látvány, amikor a szellemi, sőt határozot
tan lelki életet élő emberek is egyetlen élvezetet
ismernek: aludni. És képesek is rá, hogy átalud«
ják az egész vasárnapot, vagy eltöltsék az egész
nyaralási időt egyvégben való alvással, vagy napon.
heveréssal. A másik csoport éjjel=nappaJ program.
mothajt végre: alszik, sétál, kirándul, imádkozik,
takarít, olvas, sakkozik, de mindezt olyan görcsös
sen," csák a saját beosztását érvényesítve, hogy az
ember szinte érzi az akarat szüntelenül megfeszült
munkáját - még pihenési napokban is - egészen
addig, míg valamilyen módon be nem következik
a csőd. Az ilyenekből lesznek a minuciózus pontos.
ságú agglegénytípusok, akiket már az is izgat, ha il

ceruza nem fekszik az asztal szélével párhuza.. mosan.
Persze, társadalmi életre az ilyen ember nem

alkalmas. Nincsen benne semmi ruganyosság. Az
embereknek maguknak is megvan a saját programm..
juk, és nem hajlandók az övéhez alkalmazkodni.
Gőgjében - mert hiszen az ilyen nagyon tökéletes..
nek és jellemesnek tartja ezt a folytonos hajszát 
inkább az emberektől fordul el, mintsem hogya maga
programmján változtatna.
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A szórakozás az idegzetnek tudatos feloldása
a feszültség alól. Csinálok valamit, hogy elvon jam
magam mindattól, amivel máskor szoktarn foglal.
kozni. Persze, ennek a valaminek olyannak kell
lennie, hogy lekössön, különben továbbra is azok
azok a gondok és gondolatok fognak rajtam ural.
kodni, amelyektől éppen szabadulni akarok. A lovas,
a vitorlázó, a síelő kénytelen odafigyelni arra, amit
tesz, különben még az élete is kockán forog; közös
zenélés, kártyázás közben oda kell figyelni, mert fel.
bőszülnek a partnerek; kézírnunkánál, olvasásnál
oda kell figyelni, különben összekuszálődík a fonál is,
de a história is. Vannak a szórakozásnak olyan
nemei, amelyek nem ilyen értelemben kötik le a
figyelmet, hanem érdekességükkel vonják el az
embert saját gondolataitól : mozi, hangverseny, mu«
tatványok, kávéház.

Világos, hogy a szórakozásokban csábító erő
rejlik: elaltat ják az ember felelősségtudatát igazi
komoly kötelességeivel szemben, és mintegy elját=
szatják vele az időt. Amikor ezt nagyon hangsúlyo..
san elísrneriük, mégis azt szeretném neked ajánlani,
kedves Magányos NlS testvérem: ne légy kegyet.
len önmagaddal szemben a szórakozásokat illetőleg.

Persze, nagyon nehéz itt általánosságban be..
széini. Magányos nő lehet egy dúsgazdag amerikai
nő, akinek nincs egyéb gondja, minthogy szépítse
magát és hajszolja a szórakozást. És magányos nl5
a heti X órát leadó hitoktatónő is, aki amellett még
két-hérom egyesületet is vezet, komoly lelkiéletet él,
és két-hérom szegény családot gondoz szeretetből
és áldozatkészségből.

Hát én ez utóbbiakr61 beszélek, Testvéreim, ne
gondoljátok, hogy akarattal mindent meg lehet tenni.
Sokat lehet, igaz, de nem abban a formában, hogy
csak tüzzük=hajtsuk a lelket, hanem: akarjuk lelkün
ket olyan állapotba hozni, és olyan állapotban tar.
tani, hogy a szeme elé tárt jót meg is tehesse.
A lovacska húzza a.•szekeret. Ha lassabban húzza,
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reászólok, vagy meg is legyintem az ostorral. De
végeredményben: nem a szidalom és az ütlegelés
teszi a lovacskát munkaképessé, hanem az élelem
és pihenés.

A T e lelkednek, törekvő, munkára..áldozatra jó
lelkednek is szüksége van pihenésre, szórakozásra.
Nézz körül, hogy mit is szeretnél tulajdonképen?
A szőrakozásnak olyan jellegűnek kell lennie, hogy
valami felváltódás menjen végbe az Idegekben. Ha
tanítónő, hitoktatónő vagy, akkor persze, hogy az
egésznapi beszéd és az emberek között való forgelő
dás ellensúlyozására magányra, olvasásra, kézi,.
munkára vágyódol.

Ha egész nap irodában ülsz, akkor értem, hogy
vasárnap járni, korcsolyázni, síelní, túrázni akarsz.
Az sem baj, ha olyasmire van kedved, amit könnyen
ki szoktak figurázni azok, akiknek más irányú lelki
vagy szellemi kíelégülésük van, és nem elég igaz»
ságosak ennek meggondolására. Egy vidéki nagyobb
városban nagyon megítéltek egy zongora-őraedásbél
élő idősebb kisasszonyt, rnert minden délután kettő.
től négyig beült a kávéházba ujságot olvasni. Iste
nem, én oly jól megértettem! Egész nap idegen
emberek kőzött élt, a lehetőségig alkalmazkodni
kellett hozzájuk, nehogy rosszindulatukat magára
vonja. Őréröl-őréra futkosott, hogy sehol el ne kés=
sék, mindenütt szólt egy pár szót, hogy megmarad.
jon «tanárnőí» és «úrlnől» nimbusza, de sehol annyit,
hogy akár tanítványának, akár magának idejét komo.
lvan elveszítse. Délelőtt takarított, bevásároIt, főzött,
mosott-veselt, varrt és foltozott magára, szerényerr
(jaj, de szerényen!) megebédeIt, aztán rövid pihenés
után felöltözött és elment a kávéházba. A kávéházba,
ahol barátságos meleg, fényes tükrök, kényelmes
zsöllvék fogadták, ahol csinos szobaleányok kikap
kodták kezéből az ernyőt, táskát, ahol megvolt
a saját fenntartott helye, ahol - bár mindennap
ugyanazt az ötvenhat filléres feketét itta - harsá=
nyan megkérdezték: méltóz:tatik parancsolni? -
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ahol az ujságos eléje rakta a kü Iföldi ujságokat,
amelyeket az lS tanítványainak mamái meg sem
értettek volna. Aztán jött a kávécska : forrón, illa=
tosan, hozzá vagy utána finom mákos=fonottas (még
egész forró, most hozták éppen!) - Istenem, miért
kellene rossz néven venni egy önmagát fenntartó
öreg nótlSl, hogy ennyi uraságot meg tudott venni
magának nem egészen egy pengő árán? Míért nem
vagyunk megértőbbek egymással és - önmagunk
kal szemben? Miért gondolod, hogy Neked csak
dolgoznod és - aludnod szabad, és miért csodálkos
zol, ha az ilyen életmód egyszer csak kellemetlen
vénklsasszor,Yt csinál belőled?
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Vll a maeányos nő

lelRi élete,

a me'i nem ismert i'iazsá'i.
a cs6d.
1(risztus mJntiAus teste.
az ~'iyltáz me'iszentetl a ItlueAeI.
az ima.
a szentsé'ieA.
az ~'2yltáz tanltla a ItlueA.el.
a letAi otuasmány.
az etmélAedés.
az ~'2yltázAormánllozza a ItlueAet.
a cseleAu6 energia.
a féAez8 energia.
az úruezet6.
altatadás tltAa.
azon a nO/Jon.
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Most valami nagyon szomorút gondolsz! «Az én
lelki életem ... ll és legyintesz a kezeddel és egy
lemondó sóhajjal így szólasz:

«Zárdában jártam iskolába. Szerettem volna
apáca lenni én is, de a szüleim nem engedték - vagy
később magam sem akartam. Ma sokszor gondolom,
hogy talán okosabb lett volna. De most már késő.
Igy a világban meg nem lehet az ember nagyon val=
lásos, mert akkor kinevetik és hát különben sem, .. ll

Vagy: «Fiatal leány koromban vallásos voltam.
Mindent megtettem, amit mondtak: ahányszor új
templomba mentem, mindig hármat kértem, minden
kedden imádkoztam a Szerit Antalhoz, meg mínden
kihez, aki segíteni szokott - és mégsem sikerült,
amit akartam -, hát most abbahagytam rnlndent.»

Vagy: «Én nem vagyok olyan nagy katolikus.
Engem nem úgy neveltek. És én azt nem is szeretem.
Az ember éljen tisztességes, becsületes életet, men
jen el a templomba, amikor szükségét érzi, vagy
imádkozzék a szabad természetben, ha ott jobban
tud. És bizony ma már úgy vagyok, hogy látom:
sokkal jobb dolguk van azoknak, akik nem voltak
olyan nagyon is tisztességesek, mint én. Mi hasznom
belőle, hogy olyan nagyon komolyan vettem az
életet !ll

Akik így gondolkoznak és beszélnek, azok soha..
sem tudták, mi a vallásosság, sohasem tudták, mi a
lelki élet. Megláttak valamit, valami egészen külső:
ségeset és még amikor a morális cselekedeteket végez»
tek is, tudat alatt azon járt az eszük, hogy az valami e
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képen «jövedelmezni» fog. Az így gondolkodőkből
alakul ki a magányos nők egyik - talán nagyobbik
csoportja.

De igen tekintélyes azok száma is, akik már meg..
próbálkoztak önmagukon túl emelkedni, az egész
világgal szembeszállni, akik elkezdtek hajnalban
kelve misére menni, szegényeket, egyesületeket láto«

I gatni, - de aztán egy idő mulva elfáradtak, elcsüg
gedtek, csalódtak magukban, a papságban, a munká..
ban, magában a lelki életben és - nyilt lázadásban,
vagy csendes elkeseredésben. vagy tán hűséges, bár
fájó rezignáltságban, de - valamilyen formában azt
állapítják meg magukban, hogy csődbe jutottak.

Akár az egyik, akár a másik csoportba tartozol,
testvérem, most, amikor eljövendő egész életedet el
akarod rendezni, komolyan szembe kell nézned
ezekkel a kérdésekkel és bátor kézzel megfognod a
dolgot. Mí ennek a szomorú tünetnek a magya
rázata?

Lelki életen «kegyelmi életet» értünk, vagyis a
léleknek kapcsolatát a teremtő, megváltó, megszen»
telő Úristennél. Ez a kegyelmi élet bizonyos főgyö"
kerekből táplálkozik, amelyek mindenkinél egy:
formák. A finomabb részletekben azonban, életkor,
tanulmányok, állapotbeli kötelességek stb. szerint
különbözőképen rnűködnek. Bizonyos fokig külön
bözők az igények is minden ember vagy ember"
csoport lelkében. Más táplálékot kíván a gyermek és
mást az ifjúság, másban nyugszik meg az öregkor,
más lendíti hősies cselekvésre a férfiembert, más ad
erőt az anya áldozatosságának és önátadásának.
Magyarországon hála Istennek van még kötelező
hitoktatás, azonkívül az ifjúság nevelése hála lsten:
nek igen sok helyen szerzetesek kezében van. Azért
az ifjúság lelki gondozása úgy nagyjában megfelelő.
De van egy hátránya is ennek az állapotnak: az embe
rek Ilyrnődon nem szokják meg, hogy lelki életük
fejlesztéséért maguknak is kell küzdeníök, fáradniok
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és áldozatot hozniok. A legtöbb ember lelki élete
megmarad az iskolai fokon. Az ifjúság lelki életéről
ma már egész sereg könyv is gondoskodik. Az asszo«
nyok és anyák lelkülete állandó témája a jöve; nem
zed ékért aggódóknak. Nemigen ismerek azonban
lelki könyvet, amely a férjhez=nem=ment nők spe=
ciális lelkületére, nehézségeire, lehetőségeire volna
különös tekintettel. Itt magadnak kell a meglevő
lelkitáplálékból kiválogatnod a neked valót. A ma»
gányos nőről általában úgy szokás beszélni, hogy
nem asszony, nem apáca, nem fiatal leány és nem férfi,
tehát ne viselkedjék úgy, mintha ezek valamelyike
volna. Csakhogy csupa «nernwre nem lehet gerincet
adó életfilozófiát és tartalmas, holdozítő lelki életet
építeni.

Igy hát nem csoda, ha elsorvad annak a lelki élete,
aki nem ragadja kezébe egészen határozottan saját
irányítását.

Az lsten az ember lelkében önmagából küldött
a földre szikrát, ennek a szikrának immár megna
gyobbodva és lángra lobbanva: mindenkinek vilá..
gítva és melegítve; tudatosan és szabad akarattal vissza
kell találnia az Istenhez, az Örök Fényhez. A lelki
élet pedig mindazon tevékenységek ó'sszessége, amelyek
ezt a szikrát védik, 6vják, élesztik és Istenhez vaM
visszatérésének minden akadályát elhárítják. Arnenny
ország nem «[utalom» azért, mert a szikra élőn és
fényesen visszatér az Örök Fényhez, hanem maga ez
a visszatérés, az Istennel vaM egyesülés a mennyország.
Ha bíztat is az örök jutalom, mégsem azért élünk lelki
életet, mert ezért a túlvilágon «kapunk» valamit.
Még sokkal kevésbbé azért, mert az itt a földön
előnyös.

Mégis: Az Isten teremtett bennünket és pedig
azért, hogy őt megismerjük, szeressük, neki szolgál..
junk és ezáltal üdvözöltünk: ez a mi megkerülhetet=
len életfeladatunk. Aki felismeri és vállalja, az meg=
kapja az örök boldogságot, azonban már itt a földön
is megízleli a mennyországot: élete elrendezett, cél-
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tudatos, tartalmas, sok nehézség, esetleges szerene
csétlenségek mellett is, boldog élet lesz.

Az Úr Jézus több példabeszédben rámutat arra a
rejtett gyöngyre, az elásott kincsre, amelyre, aki
rátalál, mindent elad, csakhogy megszerezhesse,
Világos, hogy aki megismerte, mi az Istennel egyesült
élet, mi a jónak, Szépnek, Igaznak megismerése, szere«
tése, szolgálása - az nem hagyhatja többé ott ezt az
életet -, azt örökre fogja a religió, a kötelék: az
Istenhez kapcsoltságnak, az Istenhez tartozandőság»
nak boldog tudata. Aki ezt a köteléket valamiért nem
ismerte meg helyesen, vagy egyáltalán nem ismeri,
annak az élete céltalan, üres, boldogtalan, ha ez
kívülről nem is mindig látható. Mínden emberre
áll ez, de a családos ember előtt egyideig elmcsőd..
hatik: közelebbi, földi célok foglalják el a lelkét.
Persze, csak egyideig : egyszer míndenkí ráébred, hogy
hiábavalóságok hiábavalósága volt minden. A ma«
gányos nlS azonban még élete virágjában, embere
kora teljében rá jön erre az igazságra, éppen ezért
jobban nyugtalanítja és zavarja, ha életének ez a
legnagyobb problémája gyökerében megoldatlan ...

De ha egyszer nem ismerte meg a lelki élet szépe
ségét vagy kötelező voltát, akkor lsten nem is vár"
hatja el tőle, hiányáért nem is teheti felelőssé! Nem
tudta jobban, - miért kellene ezért bünhlSdni?

Gondolj, Testvérem a fizika, az egészségtan stb.,
stb. törvényeire: a törvény nemismerése nem rnent
fel a törvény következményei alól! Ha megeszem a
mérges gombát, hiába nem tudtam, hogy mérges.
Ha nem levegőzöm. nem táplálkozorn, nem edzlSe
döm, hiába hivatkozom rá: nem tudtam, hogy ettlSl
tüdővészes leszek. Azért van eszünk és akaratunk,
hogy meismerjűk, felkutassuk és megtartsuk .azokat a
törvényeket, amelyek szabályozzák és ezáltal {enn«
tartják testi-lelk! életünket.

Hát ennyit az első csoportnak: Nem vagy vallá=
sos? - igyekezzél vallásossá lenni. Keresd az Istent,
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kutasd az ő utait, tanulmányozd törvényeit. Nem
hiszel? Mit tettél a hit megszerzésére? Olvasol
komoly vallásos könyveket? Kéred az Istent napone
kint, hogy világosítson fel, mutassa meg neked az
Igazságot, látta ssa meg veled Szépségeít, vezessen
Jóságának szent utain?

Mennyi időt fordítasz rá, hogy megismerd az
egészséges élet törvényeit, a jó gazdálkodás, a helyes
viselkedés törvényeit! Jól teszed! Csak éppen arra
nem találnál időt és erőt, hogy az Úr Istennel való
egyesültség törvényeit megismerd?

Voltál=e valaha lelkigyakorlaton?
Testvérem, akár hiszel, akár nem: egyszer meg

fogsz jelenni az Örök Bíró előtt és számot adsz róla,
hogy kerested-e és mílyen mődon kerested Űt?

De addig is tudd meg: elrendezné és tartalommal
töltené meg életedet, ha - becsületesen keresve 
megtalálnád az Istent!
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a c.s6d.

Ez mind igaz, mondod magadban Testvérem.
Igy gondoltam valamikor én is, és éltem bensőséges,
szép vallásos életet. De aztán minden megváltozott.
Különböző embereknél különbözőképen változott.

Az egyik: Aggályossá lettem. Életem állandó
vadászat a bűnökre, nem merek olvasni, beszélni,
nevetni; mindenhonnan a bűn leselkedik rám.
EI kellett dobnom az egészet, mert nem tudtam
töle élni!

A másik: Nem hiszek többé magamban és el..
határozásaim komolyságában. Egyáltalán nem va.
gyok aggályos, hanem elfogulatlanul nézem maga ..
mat: nem haladok semmit. Harminckét éves vagyok,
és lelkileg ugyanott állok, ahol huszonkét, huszonegy
vagy tizenkilenc éves koromban voltam. Nem azért
látom így, mintha alázatos volnék és a kisebb bajokat
is nagyoknak látnám, hanem mert reálisan nézem
magam, és látom, hogy nem fejlődtem.

Egy harmadik: Szürke lett körülöttem minden.
Lelki életem azelőtt tele volt megismerésekkel, ese.
ményekkel, mondhatnám : szenzációkkal. Most ko.
pott vagyok és mindent kopottnak látok. Akármilyen
erőfeszítéseket teszek, hogy visszaszerezzern a régi
állapotot, nem sikerül. Most már nem is próbálko..
zom ...

Sokan sokfélével magyarázzák a megkezdett és
abbahagyott lelktéletet. de minden magyarázat mé
lvén egy dolog bújik meg: elfáradás, elcsüggedés,
lelki kifosztottság, csőd. De Testvéreim : aki a Sark..
csillag szerint tájékozódik, az nem hibázza el útját.
Ha mégis eltévedtél. akkor nem a Sarkcsillag fény.
lett rossz helyen, hanem más csillagot néztél Sark..
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csillagnak. Nem a Sarkcsillag a hibás ! Te tévedtél
valamiben!

Például ebben: a lelkiéletnek nem lényege, hanem
csak egyik kítevőle a bűnnel való harc. Gondold el
ilyenformán. Kertet örököltél s eddig nem törödtél
vele, egy szép napon elhatározod, hogy amúgy igazá=
ban birtokba veszed, magadévá teszed. Amint meg
nézed, látod, hogy kerítése rozoga, felveri a gyom és
dudva. Ami nő benne hitvány, silány, férges jószág.
Természetesen nekiállsz és elkezdel gyomlálni.
Nappal-éllel, arcod verítékével dolgozol. A gyom
míndíg újra nő. Újra gyomlálsz, és gyomlálsz és
gyomlálsz, már a legkisebb levélkéjében is felismered
és szaggatod a gyomot, még sincs örömöd a kerted..
ben. Míért?

Hát a kertben más teendő is van, mint gyomlálni!
Itt ásni kell, meg ültetni, mégpedig szépen kígondo
zott, hasznos terv szerint; itt öntözni kell, meg per..
metezni! Rendbehozni és szépen kífaragnl II kerítést,
virágokat kell ültetni és nyugvószékeket elhelyezni,
utakat jelölni ki és szökőkutat állítani ... Ha közben
közben gyomot lát az ember azt mindig újra kitépi,
de nem csügged el tőle és nem mondja hogy nem volt
érdemes bailődnl az egésszel! Míkor aztán eljön «akit
a te lelked szeret», megpihen a kertedben, és te
örvendve mutatod virágaidat és kínálod gyümölcsei=
det és nem fárasztod vendégedet és magadat azzal,
hogy folyton felugrasz, szaladozol : hátha még benn..
felejtett él valahol egy kis gyomot!

És Te, másik Testvérem ; aki becsületesen érzed,
hogy nem fejlődtél ! Míőta is nem fejlődtél? Igen:
tizenkilenc, húsz éves korodban ugyanott voltál,
mínt most, És most mennyi vagy? Igen: harminc..
kettő, harmincnégy... T udod-e, hogy asszony"
testvéreid mivel töltik ebben az Időben életüket?
Világrahozzák a négv-öt-hat gyermeküket. Foglal ..
koztál már pici gyerekkel úgy reggeltől estig? Nem
is estig, hiszen éjjel is gondoskodni kell róluk! A haj..
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nali órától kezdve a másik hajnalig minden perc ad
valami elfoglaltságot: etetni, fürdetni, altatni, sétál..
tatni, főzni, mosni, vasalni, foltozni rá! Nem, nem:
hiába minden, nem marad itt idő lelki elrnélvülésre.
Minden pillanatot elnyel a jelen. Milyen boldogtalan
lenne az az anya, akinek ezalatt folyton az járna a fejés
ben: vajjon haladtam..e most lelkileg? Mitfejlődtem,
mit kellene tennem a lelki elmélyülésem, nagyobb mliO'
veltségem, mélyebb kultúrám érdekében? Azért -

. úgy látom - az Úristen úgy rendezte a fejlődés rnee
netét, hogya nő húszéves korától harmincéves ko=
ráig alig látszik fejlődni lelkileg, szellemileg. Ti..
zennégytől húszig rohamlépésben megy előre, szinte

r a teljes érettségig. Aztán mintha megállna. De csak
egy időre!

T e is magadban hordod az összes édesanyai ösz=
tőnöket. ha nem mentél is férjhez. Ne csodálkozzál,
ha fejlődésed menete az általános női fejlődés. Nem
mentél férjhez, nincsenek gyermekeid, de azért ösz=
tönös világod nem lett más. Lehet, hogy hivatalod..
ban ontottad pazaron anyai ösztönödet : önzetlenül,
lelkesedéssel, önfeláldozással szolgáltad elöllárőídat,
hivatásodat. Lehet, hogy az Úristen ügyét választot..
tad: hítoktatönő vagy, tanítasz, eg~házközségi vagy
más hitbuzgalmi munkát vállaltál és igazán (talán egy
kicsit keserűen is) mondhatod: nem kímélted magad.
Míndent vállaltál, mindent végeztél, mindenbe bele:
adtad a lelkedet, nem kértél jutalmat, nem kértél el..
ísmerést, csak azt remé/ted, hogy munkás életed tetsző
lesz az Ilristennek. És Ime, most itt állasz üres kézzel:
úgy érzed, elhanyagoltad a lelkedet, belső életedet,
ott vagy, ahol tíz=tizenkét évvel ezelőtt voltál.

Ne légy büszke erre az áldozatos, nagylelkű tízene
két esztendőre de ne is csüggedj el lelki stagnálásod
miatt. Egyszerűen az történt, ami minden asszony..
testvéred életében: fiatal anyja voltál ügyeidnek, erre
ment el az erőd. De tévedés nem azt hinni, hogy
ezalatt lelkileg nem haladtál. A most következő évek..
ben meg fogod látni, hogy ezek az esztendők meny«
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nyire a töltekezés esztendei voltak. Egyszerre jelent"
kezni fog újra a lelki éhség: olvasni, tanulni, pótolni
akarsz. Es amikor hozzáfogsz, meglátod, milyen
mássá lett a szemed, mílyen mássá az ízlésed, rnílven
érett az ítéleted, mennyivel reálisabban látod maga"
dat, mennyivel irgalmasabban felebarátodat, mennyi=
vel gyakorlatibban a feladatokat, és rnílyen bízón
fogod most meg az Úristen kezét. Nem múltak el
hiába az évek, ne aggódjál, csak életednek egy másik
szakára készültél fel alattuk . . .

És Te, harmadik! Hogy szürke lett körülötted
minden? ... Nincsenek lelki életedben események?
Hát igen, ez nem kellemes dolog. De nem gondolod,
hogy ez nemcsak a lelki életben van így? Lám gyerek"
korunkban a legfinomabb csemege volt számunkra a
szentjánoskenyér, meg a medvecukor; nincs a világ=
nak az a csokoládéja, amely ma oly finom volna szá..
munkra, mint akkor ezek. Egy magunk elé állított
zsámoly vagy szék teljesen megfelelt tüzes paripának,
úgy száguldottunk abban a fáskosárban, amit mögéje
kötöttünk, hogy ma a legújabb márkájú remek autó
sem tud röpíteni úgy bennünket ...

Hogy ostoba gyerekek voltunk? Nem! Fiatalok
voltunk. És amíg fiatalok vagyunk, mindnyájan talá«
lunk olyan barátokat, amilyen még sohasem volt ezen
a világon. Hogy rossz jegyet kaptunk miattuk rnaga«
viseletből : semmi. Hogy otthon megbüntetnek. mert
már megint elsétáltuk velük az időt: semmi. Elfelej=
tettünk ebédelni, nem akartunk lefeküdni, kilo=
métereket gyalogoltunk, csakhogy még egy kicsíkét,
egy Icíkét-píctkét a barátnőnkkel lehessünk. Ma már
nincs az a művészi előadás, nincs az a gyönyörű
könyv, nincs az a nagy ember, aki olyan nagyfokú
szellemi gyönyörűséget adhatna, mint azok a beszéle
getesek akkori egyetlen és örök barátnőnkkel.

No, és Ű, Aki hetedikes volt, vagy hadapród, vagy
a mi tanárunk, vagy - felnőttebb korunkban - az a
valaki, akivel az életünk majdnem összekapcsolőe
dott ! Mílven gyönyörű volt a hangja, a rnosolya l
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Hogy tudott nézni, a bokáját összeverni ! Milyen
jelentős volt minden szava!

6, ha az embernek ma egy fiatal teremtés lefesti
ezt az Őt és azt a sok sejtelmeset és gyönyörűt, ami
Őt körülveszi ... és aztán bemutatja nekünk, mint
jóakaró néninek ezt az Őt! . . . hát bizony sok jó=
akarat és ügyesség kell hozzá, hogy a fiatalok meg ne
lássák megnyúlt arcunkat ...

Aztán következik a «csalódások» ideje. Mit jelent
csalódni? Az, aki csalódik, szereti azt mondani, hogy
az a valami, vagy valaki «rnegváltozott» ! Pedig az igaz=
ság, Testvérem, az, hogy Te láttad a dolgokat, esz»
ményeket és embereket másnak, mint amilyenek
valóban. Szebbnek=e? [ebbnek-e? Nem biztos, 
másnak. Most olyan helyzetbe kerültél, hogy meg»
tanulod olyannak látni őket, amilyenek igazán.
Csúnyábbak-e így? Rosszebbak-e így? Nem biztos,
- de Neked fáj, hogy mások és azért haragos vagy
és elkeseredett.

A gyermek első nagy csalódása, hogya karácsonv
fát nem az égből hozta repülve fényesszárnyú an=
gyal ... De vajjon a karácsonyi ajándék csúnyább és
rossaabb-e attól, hogy nem angyal hozta, hanem
sovány és gondterhelt szülők hónapokon át vonták el
maguktól a fílléreket, hogyagyereknek legyen hajas
babája és egyik álmatlan éjszaka mellé sorakoztatják
a másikat, hogy minden dió meg legyen aranyozva
a fán és minden fedrocska fel legyen csipkezve a
babaszobában ! 6, igen, lehet, hogy valaki toporzé
kolva siratja a maga csillogó illúzióját pedig a szürke
valóság tulajdonképpen sokkal szebb, rnélvebb,
hősiesebb, szentebb annál, - csak neki még nincs
rá szeme, hogy ezt meglássa.

Ha ez így van minden téren - éppen csak a lelki
élet volna kivétel? Hidd el, az a hősies odaadás,
amivel fiatalleánykorodban az Úristen felé közeled
tél, az az érzelmi elmélyülés, amely vallásos gyakor
lataidat kísérte, az a nagyszerű megújulás. amely
csak úgy áradt belőled egy=egy beszéd hallatára, az a
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sok esemény, amely oly gazdaggá tette lelki életedet,
mindez még nem volt az igazi valóság, ez még nem
Te voltál, csak az ifjúságod. Láttál apácákat, akik
«szentek» voltak, papokat, akik «lángesaűek. voltak,
kongregációkat, klubokat, egyesületeket, akik híva
tottak voltak a világot megváltani. mégpedig azonnal
és kizárólag ők. Olyan nagyszerű lelki könyveket
olvastál, amilyeneket a világ nem látott még, éneke
ket hallottál, melvek a sziklákat is megindították
volna ...

. . . Mindez ifjúságodban volt. Most olyan apácé
kat ismersz, kik fáradt kis tanítónök, olyan papokat,
akiket szeretnél másokna kismerni; olyan könyveket,
amelyekben nincs benne minden, és ami van, nem
mind jó, olyan éneket, amely bizony rnessze van a
tökéletességtől ... Miért? Az egész világ megváltos
zott? Vagy benned van a hiba? Erőszakot kellene
tenned eszeden. hogyazsámolyban tüzes lovat láss,
az emberekben szenteket, az intézményekben utol..
érhetetlen tökéletességeket, magadban pedig: zsenit,
hőst, szentet. Kell ezt? Lehet ezt?

Nem, nem hazudhatunk magunknak. Sőt örül
nünk kell, hogy most már a valóságnak megfelelően,
helyesen, reálisan látunk. Most kezdődik az igazi
tudás, az igazi érzés, az igazi munka.

Eddig kiskorú voltál. Úgy láttál mint gyermek,
úgy éreztél. mint gyermek. Most nagykorúvá lettél.
Ez szebb és nagyobb dolog. Csak éppen maga a
folyamat nehéz kissé. A lélek borzong és lázadozik,
mint ahogyan a kis madár fázik, amikor tollruháját
változtatja, vagy a kisgyerek, amikor nőnek fogai.
De ki akarna lemondani a fogairól csak azért, hogy
ne kelljen éreznie a fogzás fájdalmait, vagy a nagv
korúságról, csak hogy ne kelljen reálisan látni az
életet?

A nagykorú ember lelkiélete .nern lehet valami
tehetetlen nosztalgia egyel nem ért, vagy el nem
vállalt állapot után. «Ha én apáca lettem volna ...n,

«olyan, mint egyapáca ... n ezek nem kívánatos
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formulák világi ember szamara. Akinek apácának
kellene lennie, aki apácaságra vágyódik, az legyen
apáca. Győzze le függetlenkedési vagy másirányú
vágyait, és legyen azzá, aminek előkelőségét szeretné,
de a terheit viselni nem akarta. A világi nő pedig
legyen világi d>, - de ebben aztán igyekezzék töké:
letességre.

A nagykorú ember lelkiélete ne legyen pipiskedő
készülődés egy olyan jövőre, amelynek már réges:
régen jelenné kellett volna lennie. A lelki élet kezdete

, igenis legyen a lelki szabadságharc; de a szabadság:
harc célja: elérni az lsten fiának szabadságát, hogy
Istennek kedves, hasznos, szép életet élhessünk.

Nem a szabadságharc a cél, hanem a felszabadított
és munkára fordítható élet. Olyanformán képzelern a
lélek gondozását, mint a testi életét. A kisbabát meg:
rnérjük minden étkezés után: eleget evett-e: heten:
kint: eleget gvarapodottse? Jegyezget jük a centie
métereket : eleget nőtt-e? Minden nolmicskáját
mcsegat juk, nehogy valami fertőzést kapjon; ellen:
őrizzük álmát: elég volt-e? 6raszám tologatjuk friss
levegőn, napfényen, fürdet jük, tornáztat juk, egy
egész nem is elég rá, hogy gyarapodását szolgálja,
A felnőtt ember természetesen színtén eszik és alszik
és levegőzik, - de ez nem lehet többé főszempontaz
életében, - akinél az, az vagy beteg vagy hypo
chender.

Nagykorú lett a lelked: most már Istenért és fele:
barátért való munkára kell használnod azokat az
energiákat, amelyeket eddig csak növekedésre és gyara«
podásra használtál. De ha becsületesen dolgozol,
érdekes dolgot fogsz tapasztalni: lelkieerőkészleted
munka közben nem fogyni, hanem gyarapodni fog,
adakozás közben gazdagodni fogsz; és akkor szerézted
magadnak a legtöbb jót, amikor lsten és a felebarát
kedvéért teljesen rnegfeledkeztél magadról.
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T(ri.Jzill.J mi.JztiRU.s IeJIe,

Mínden korban a kereszténységnek másemás
igazsága világít be jobban a lélekbe. Szentatyánk és
nagy elődje a mostani ember számára Krisztus
rnisztlkus testének tanát állítja előtérbe.

Hogy mit jelent ez a tan, annak - a Szentatya
enciklikájával az élén - ma már egész irodalma van.
Lényege, hogy az egyes ember nem áll izoláltan az
életben, és az egyes nemzetek sem. Mindnyájan egy
család vagyunk, sőt nemcsak egy nagy család, hanem
egyetlen test, malynek közösek a funkciói: egy a
vérkeringése, egy a lélekzetvétele. egy az egészsége,
egy a betegsége. De mint test sem független, amely
szabadon rendelkeznék maga fölött: ez a test
Krisztus teste. Krisztus kíván tovább élni benne.
Ű a feje ennek a testnek, tehát méltónak kell lennie
Krisztushoz: egészségesnek, szépnek, lélekkel, szel..
lemmel telítettnek, megváltottnak. megszenteltnek.

A test ezernyi parányból, molekulából, plazmából
áll, ha ezek közül egyetlenegy is beteg, lázas, eikor
csosúlt, halott, azt megérzi az egész szervezet. Ezt
persze az emberiség óriás testénél nehéz elképzelni.
De az orvostudomány mutatja, hogy az orvos pél ..
dául vérvizsgálattal, esetleg minden panaszsaőnélkül,
sőt talán tiltakozás ellenére is megállapítja: valahol
valami betegségnek kel] lennie a testben, mert a
vérkép rossz. Lám, a beteg érzőidegei tompák vol..
tak, nem vettek tudomást a betegségről... de a
vérben nyoma van mégis.

Ha a mi érző idegeink tompák is, ha szándékosan
becsukjuk is szemünket és fülünket: az egész
emberiség egyetemessége megérzi a legkisebb betegséget
is (akár bűn a neve, akár butaság), ami valahol
fellép az emberiség nagy testének bármely elrejtett
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reszen. Nem mindegy, hogy hány ember él és hal
nyomorban, éhségben, korlátoltságban, testi-lelkt
fertőzöttségben, bűnben, sötétségben.

A testi életre vonatkozólag jól tudjuk; a gyomor
csak a tudatos érzéklés szerint nem veszi tudomásul,
hogy vanee valami baja a lábnak, - de a valóságban
azonnal elromlik az étvágy, ha nem Járkál a láb; az agy
megszünteti a gondolkozást, hogyha akaroknak túl=
ségosan nehezett kell cipelniök; ha az orr rossz
levegőt kénytelen szfvni, akkor a gyomor nem
indítja el azt a nedvelválasztást, amely szükséges az
egészséges táplálékfelvételhez ...

Ma már tudjuk, hogy ha a rossz rizstermés
miatt Kínának nincs felvevő pica, Európában meg»
állnak a gyárak; ha Európában dúl a háború, Bra
ziliában karhatalommal kell kiirtani a gyapotfákat, a
tengerbe dobálni a kávérakományokat.

Ami áll a test életére és áll a világ gazdasági
életére, az áll az egész emberiség higiénéjére, áll a
szellemi és lelki világra is. Amíg él egy maláji vagy
hottentotta, aki nem veszi tudomásul, hogya lepra
ragályos, addig mindig fennáll a veszély, hogy most
vásárolt puha keleti szőnyegem élő=halottá teszi
gyönyörű gyermekemet. Amíg van felelőtlen, ko=
misz, önző, kapzsi, élvhajhászó, parázna, tolvaj,
hazug ember a világon (és minél többen vannak,
annál inkább l], addig az egész emberiség és minden
egyes ember külön-külön ki van téve brutális,
ravasz, lelketlen, aljas megtámadtatásoknak és bán
talmazásoknak. A léleknélküliség, az istentelenség,
az erkölcsnélküliség mindenki számára közveszély.
mert olyan mint a láp; nemcsak hogy elnyeli a
gyanútlanul közeledőt, hanem állandóan terjed,
földrajzilag is, de betegségterjesztö miazmái út=
ján is.

Mármost a Krisztus rnísztikus testének tagja
vagy T e is. A T e «egészseségedtől is függ annak az
egészsége, és az egész test egészségétől függ a T e
egészséged is. Ha a testben valahol betegség van,
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hogy rohannak oda az összes piros vérseitecskék,
hogy kíküszöböljék, kioperálják, kigyógyítsák a
beteg részt!

Ha valakinek egy érzékszerve elromlik, hogy
igyekszik pótolni egy másik érzékszerv a funkcióját:
a látás a hallást, a tapintás a látást stb. Míndenkl,
aki van, és minden, ami van: összefügg egymással,
gyengíti vagy erősíti egymást, gyógyítja vagy öl i
egymást.

De az emberiség más, az emberiség több, mint
egy fínoman összeilleszkedő. vagy felnagyított test.
Az emberiség az Egyház tanítása szerint a tovább:
élő Krisztusnak, a megváltásunkért emberi testet
öltött Második Isteni Személynek misztikus teste.
Ennek a magyarázata olyan teológiai tudást kívánna
tőlem, amellyel nem rendelkezern. De mi nők a
szavak atmoszférájíból is meg tudjuk érezni, amit
a szavak értelme nem magyaráz meg nekünk. Mi
át tudjuk venni az Egyháznak ezt a tanítását az Úr
Jézusnak szavaiból: "Amit egynek tesztek a lege
kisebbek közül - nekem teszitek», - megértjük
abból, hogy az Oltári Szentséget rendelte számunkra
ételül és italul, - megértjük Szent Pál szavaiból,
hogy «Krfsztus éljen» bennünk, - megértjük az
Egyház mindenkori tanításából.

Az emberiség nyomorában, butaságában, bűneí
ben mindig újra ez a rnisztikus Krtsztus-test szen«
ved, vérzik, botladozik a kereszt súlva alatt. A nagv«
korúvá lett lélek törvénye: odalépni a szenvedő
Krisztus oldalára és megakadályozni szenvedését;
Veronika kendőjét nyujtani a keresztúton járónak
és olajjal kenni sebhelyeit. Mindenekelőtt pedig
természetesen: azon lenni, hogy magunk oda ne
álljunk a feszítsd meg=et üvöltő tömeg, a gyáván meg»
futó tanítványok és a kínzóeszközöket forgató pribé
kek közé.

A nagykorúvá lett ember tudja, hogy felelős
Krisztusnak az egész emberiségért: a szegény
ember nyomora, ostobasága, megbízhatatlansága
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ugyanúgy mindnyájunk bűne, mint a gazdagok
pöffeszkedése, gőgje és szívtelensége.

Hogy miért a mi bűnünk? Mert nem tettünk
ellene semmit; mert a saját önzésünkkel (minél
olcsóbban vásárolni, minél jobban kihasználni) vagy
a vagyon előtti gyáva meghúzódással és behódolással
részt vettünk előidézésében.

A bérmálás szentségében a lelki nagykorúság
kegyelmeit kaptuk, most már be kell állítanunk a
lelkünket arra, hogy teljes erőnkkel - kiki tehet
sége szerint - részt vegyen az Egyház munkájában.

Hogy rníben áll az Egyház munkája itt a földön?
Tanultuk a katekizmusban:

Az Egyház munkája a földön: befejezni Krisztus
megváltó munkáját, felszabadítani az embereket a
földi élet méltatlan járma alól, a lelkeket Istenhez

j vezetni. Ezt a munkát az Egyház hármas tevékeny:
ségben végzi: megszenteli, tanítja és kormányozza
híveit. Ebbe a hármas munkába belekapcsolja a
világi híveket is. Téged is, Testvérem. Az eszközök
és módok különbözők, de az lsten országán való
munka valamilyen formában míndenkíre kötelező.
A családanya gyermekeit hozza az Egyházon
keresztül Krisztusnak. A magányos Nőnek Ilkiter..
[esztett anyaságban» ki kell árasztania segítő kész»
ségét, anyai szerétetét míndenkíre, aki valamiképen
reá szorul és akit az lsten útjába küld,
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az ~eylidzmee.szenteti a fúueAet.

Hogyan is tanultad a katekizmusban: mivel
szenteli meg az Egyház a híveket? Imával, szent..
ségekkel és szentelményekkel. Ezek közül elsősorban
az ima az, amelynek gyakorlásával a híveknek
- Neked is - mennyei atmoszférát kellene terem..
tenlök itt a földön. Az ima az angyalok és ezentek
állandó foglalkozása az égben, itt e földön is úgy
kellene, hogya hegyek visszhangozzák és «örvény
örvénynek kiáltsa» az imát és ,szent éneket, amivel
Istent dicsőítjük.

Úgy=e milyen idegenül hangzanak nekünk ezek
a szavak! ... Számunkra az ima csak «kötelesség»
szekott lenni, amelyet [ól-rossaul elvégzünk, rnert
hát tudjuk, hogy majd legközelebbi gyónásunk
alkalmával első kérdés lesz a lelkünkhöz: minden..
napi imáimat elvégeztem-e? Vagy azért imádkozunk,
hogy valami kérésünk teljesüljön.

Pedig az Egyház arra akarja a híveket rá..
nevelni, hogy az ima anyanyelvük legyen, amelyen
a lélek a maga lsten felé áramló életét, érzelmeit, el..
határozásait könnyedén tudja kifejezni és kiéini.
(Mert amit nem fejezünk ki, az elsorvad és elsenyved
a lélekben.) Az imával kell Istent Urunknak meg.. I

vallanunk, előtte hódolnunk, hozzátartozandóságunk I

fölött örvendeznünk, védelmében bíznunk, a ma ..
gunk gyarlóságára ráébrednünk, szándékos láza ..
dásainkra rádöbbennünk, méltatlanságunkat rneg»
vallanunk, javulásunkat megfogadnunk, az ember..
testvérünkhöz való viszonyunkat rendeznünk 
szóval: lsten előtt élr ünk. Ez az ima.

Hogy ezt a gazdagságot igazán feldolgozhassuk,
az Egyház az év különböző szakaiban más ..más gon.
dolatot és érzelemkört állít elénk. A vasárnap meg..
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szentelésével a heteknek ad természetfeletti ritmust,
és magát a napot megszentelt napszakokra osztva
il szentmisét teszi az élet centrumává.

Az Egyház nemcsak utat mutat, hanem erőt
is ad: hatalma van olyan erőket árasztani, amelyek
felülmúlják a mi akarati erőnket, a nevelő szuggesz=
tív erőit, a megszokás gépies erejét. Földön=tú/i
ember=feletti, vagyis kegyelmi erőket közvetít ne«
künk Krisztus-rendelte jelekkel, Krisztus-adta hato»
lommai. Ezek a szentségek.

A szentelmények pedig a hétköznapok használati
eszközeit kapcsolják Istenhez. Az Egyház megáldja
a zsenge vetést, a tüzet, a vizet, a kenyeret, a sonkát,
il hajót, az autót, a lakást, a kegy tárgyakat. Áldása:
kérelem Istenhez, váljanak mindezek lelki ..üdvére
azoknak, akik jó lélekkel használják őket.

De mi következik mindebből reánk, Magányos
Nőtestvérem?

Az, hogy nekünk, kik magunkra maradtunk,
akiknek élete nem virágzik ki, nem tökéletesedik ki
a gyermek életében, nekünk fokozott mértékben és
a magunk személyében kell eljutnunk arra a töké..
letességi fokra, amelyre az Egyház a híveket emelni
akarja. Nekünk első személyben és teljes mértékben
használnunk kell azokat az eszközöket, amelyek az
lsten kegyelmét vonják le ránk és az egész közös
ségre, Nekünk a hétköznapi élet minden eszközét és
használati tár~yát látható módon össze kell kap
csolnunk az Uristennel, hogy a természetfeletti újra
természetessé legyen az emberi társadalom számára.
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az ImCL

Hol vannak azok az idők, édes Testvérem, amikor
édesanyád letett fehér ágyacskádba, aztán megcsókolt
és azt mondta: No, most imádkozzál szépen! - T e
pedig harsányan rákezdted : Én Istenem, jó Istenem,
becsukódik már a szemem!

T alá n úgy regvsz le este fáradtan az ágyba, hogy
abban sem vagy biztos: levetkőztél-emár, vagy sem.
Talán regényt olvasol éjjel egy óráig vagy kettőig,
mert abban reménykedel. hogy a regény világából
egyenesen az álom világába tudsz majd zuhanni, és
nem jut közben eszedbe az, amit életnek hívnak.

Akár így, akár úgy - valószínű, hogy amikor
aztán mégis imádkozol, akkor egyszerűen rákezdel
erre a kis versíkére. - mert esti ima (és egyáltalán
«írna»] éppen csak ennyi maradt meg a lelkedben. No
meg persze amikor bajban, nagy bajban vagy, akkor
nagyon tudsz imádkozni. Csakhogy az ima lényege
nem ez. Az ima az isteni udvartartás kozlekedést
nyelve. Imádkozni annyi, mint a lelket Istenhez
emelni. Imával valamiképen meg lehet fzelíteni a
lélekkel az lsten fölségét, abszolút voltát, jó, igaz ..
ságos, irgalmas, hatalmas, kegyes, szépséges voltát.
Imával meg lehet sejtetni vele, hogy ő hozzátartozik
ehhez a Legfőbb-höz, lehellet az Ű Lelkéből, szlkra :
az Ő Fényéből.

Persze a lélek kimondhatatlanul parányi, elnyo,"
mott, szegény és pislákoló az Istenhez képest! Gon..
dol] egy egészen elhagyott hegyi pásztort: lelenc
gyereket, tanulatIant, talán tanulásra képtelen, iszá«
kos falurosszát, aki embert sem lát életében. Es most
gondolj el egy fényes kísérettel megjelené mesebeli
királyt: aranytakaróval borított paripán palásttal,
koronával, aki ebben a pásztorban elveszett fiát
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akarja keblére ölelnl l Nem biztosee, hogy szegény
pásztor - nem alázatosságból, hanem fogyatékos»
ságánál fogva - kétségbeesetten tiltakozni fog ellene,
lehetőleg elfut és elrejtőzik. Nagy munkával, rá=
beszéléssel lehet csak előhívni, megmosdatni, meg..
fürdetni, megnyírni, felöltöztetni azokba a ruhákba,
amelyek szorítják, amelyekben nem tud járni, 
amíg megtanít ják, hogy kelJ és hogyan kell megenni
az ételeket, amelyek abban a világban szokásosak, 
hogyan kell állni, járni, beszélni abban a világban,
ahova most kerül, - hogyan és rníkor kell tanulni,
okosodni, hallgatni és megszólaIni - Ó, én azt hi..
szem, a pásztorfiú sokáig és nagyon erősen ellentáll
majd míndezeknek, hiszen ő nem tudja, mi az:
királyfinak lenni: talán élte végéig is kényelmetlen
marad számára ez a világ.

Imádkozni annyi, mint megmutatni a léleknek:
ki az lsten, milyen az lsten, mit akar az lsten - és
hogy ez az lsten a mi Atyánk, aki azt akarja, hogy
hozzá hasonlók legyünk, királyfiak legyünk.

EI tudok képzelni olyan pásztorgyereket is, aki a
gyermek egyszerűségével odamegy a királybácsihoz,
pacsit ad neki és boldog rnosollval helyezkedik el a
térdén - ha egyszer odaemeli az Édesapja. Minden
gyermeki lélek ilyen. De ehhez gyermeknek kell
lenni, ez adatik vagy nem adatik. Nekünk, átlag=
embereknek, előbb meg kell tanulnunk az Istenhez.
közeledés, az Istennel )"aI6 érintkezés módját. Ez tör..
ténik az imában.

Vannak, akik otthonosabbak az Úristennél, mint
mi, ezek az ő nagyjai: a szentek. Hogyan érintkeztek

! lSk az Úristennel, azt nem ismerjük. Voltak, akiket
oly tökéletesen elragadott a Vele való társalgás, ho~
nem hallottak, nem láttak, nem éreztek mást. Es
voltak nagy szentek, akiknek ilyen elragadtatásairól
nem tudunk; csak azt tudjuk, hogy szerettek és tud..
tak az Úristennel beszélni az ima nyelvén. A szentek
imáinak egy elenyészően kis hányada írásban is meg..
maradt. Ha meg akarod tanulni a szentektlSl, hogyan
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kell az Istennel beszélni: mondd el figyelmesen és
bensőségesen azokat a szavakat, amelyekkel (Sk
dícsérték, engesztelték, imádták az Istent.

Ez a szóbeli ima. Drága jó Testvérem, Magányos
Nő, neked már nem elég az a csontfedelű, fehér,
csattos imakönyv, amelyet első áldozásra, bérmálásra
kaptál, még az az iskolai imakönyv sem, amely rnel
lett nagyra nőttél és amely olyan hűséges társad volt.
Most már komoly, felnőtteknek való imakönyvet
forgass, amely a nagy szentek imáin keresztül az ő
lelkületüket közvetíti számodra.

Szánd rá a napnak bizonyos részét, hogy lelked
Istennél kehessen. Talán el tudsz jutni naponkint
szentmisére, talán délutánonként végezhetsz egy kis
szentséglátogatást; de ha ez nem lehet: legalább az
esti órákban fordíts időt arca, hogy napi g-ondokon
és bosszúságokon és aggodalmakon túl az Uristennel
találd meg a kapcsolatot, és imáddal megszenteld
magadat és így részt végy az Egyház megszentelő
munkájában. Legyen szobádban feszület és szentkép,
állíts alája virágot, hogy ezzel is kifeje..zd gyermeki
hódolatodat, de azért is, hogy ezzel is hozzájárul, e
földön egy szent atmoszféra teremtéséhez: aki belép
ajtódon. Istenre gondoljon és a Boldogságos Szűzre,
mielőtt még egy szót is szóltál volna.

De legyen bátorságod ezt a szót időnkint ki is
mondani. Senki sem szereti a kenettől csöpögő val"
lásosságot. De az sem úri becsület, ha az ember nem
mer köszönni apjának, anyjának, nehogy megrnoso«
Iyogja valaki. Isten a mi Atyánk, - az Egyház a mi
Anyánk - miért ne mernénk nyilvánosan meg"
vallani, hová tartozunk?
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tfzent.sé'ieA é~ .szentetméngeA,

lsten kegyelmének csatornái. Hagyd hát, hogy
hulljon rád, ömöljön rád rajtuk keresztül az lsten
kegyelme. Villanyvezetékek ezek, amelyek a legfőbb
Fényforrással és Erőforrással kapcsolnak össze ben
nünket ... kapcsold be lámpádat az áramba!

Újítsd fel magadban gyakran a keresztségi foga=
dalmat, hiszen azért vettek fel annak idején a keresz
tények társadalmába, a kegyelmi közösségbe. rnert
fogadalmat tettek nevedben keresztszülőid. Hogy
tarthatod meg fogadalmadat, ha jóformán nem is
tudod, mit fogadtál?

A bérmálásban felesküdtél Krisztus katonájának.
Állj helyt hát Királyodért és Vezéredért és iől vitéz»
kedjél Erette! Egyetlen magányos nő sem mondaná
magáról, hogy az ő élete meddő, sivár, ha tettekben
átélné, hogy fontos helye van Krisztus seregében.

A házasságban élő emberek életét és napirendjét
sok minden befolyásolja. A magányosan élő nő ala
kítsa életét úgy, hogy az Chrtsto-centríkus legyen.
Az Úr Jézus kapjon központi helyet ebben az életben.
A lelki élet első éveiben "ez" lelket betöltő, boldog
tudat, később kopik, szürkül, sőt elfakul. De lásd, a
lelkiélet mestereí nagyon gyakran használják a hit»
vesí viszonyt, mint analógiát a lelki életre, azért talán
szabad azt is mondanom : Testvérem. elmúlik a sze
relern. de megmarad a hűség. Ha tudod, hogy
Krisztusé vagy és Krisztus a tiéd, nem baj, ha nem
érzel e felett ujjongó örömöt, rnélv meghatottságot, 
de élned kell ezt a kapcsolatot teljes hűségében és
bensőséges egységében. Szívedbe fogadd az Úr
Jézust és látogasd Ot szentélyében. Egykor vágyban
és szerelemben tetted, - most kitartásban és hűség
ben. Ki rnondja meg, melyik az értékesebb?
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Az Oltáriszentség a lélek tápláléka. Nem jutalom
bizonyos tökéletességi fok eléréséért, nem magasztos
hangulati állapot előidézője, hanem: kenyér. «Valő
ban étel, valóban ítal.» Ne foszd meg magadat lelked
táplálékától. Se restségből, se hanyagságból, se ide
geskedésből, se álalázatosságból, se aggályoskodásba
nienekülő én-központíségból.

A bűnbánat szenisége . . . a mérhetetlen kegyelem"
nek: a bűnbocsánatnak forrása. Eltörlője, meggyő
gyítója, feltámasztója annak, amit rosszul tettünk,
amit beteggé tettünk, amit megöltünk magunkban.
Egyben az önismeret forrása és a legnagyobb svesv
pedagógiai tényező. Nincs szüksége pszlchoanalí
zisre és individualpszichológiai kezelésre annak, aki
egvsaerűen, becsületesen, úgy végzi el gyónását,
hogya pap személyében magának Istennek mondja
el, mit vétett felabarátja ellen, önmaga ellen, az
Úristen ellen, cselekedeteiben és szavaiban, de még
mulasztásaiban és legtitkosabb gondolataiban is.
Ez az igazi lelki fürdő, ez az összes energiák felser»
kentése, ez a karó, amelyhez odaköt jük lelkünket, itt
kapjuk a természetfeletti, sehol máshol meg nem
szerezhető segítséget, mellyel önmagunkon «túl"
jutunk és önmagunk fölé tudunk emelkedni.

De egy veszélyt is hord számunkra magában: itt
mindenkor meghallgatnak bennünket, itt fontosak
vagyunk, itt jóságos szavakat kapunk és egyéni keze
lést. Ne építsünk, Testvérem, ezekre az emberi moz
zanatokra. A gyóntatószék végül is nem idegklinika.
sem szent társalgások, lelki vigasztalások helye.
A gyóntató atya nem arravaló, hogy megfejtse a Te
lelki keresztrejtvényeidet, megcsodálja érzékeny,
finom és komplikált voltodat. Valld meg bűneidet
egyszerűen és őszintén és fogadd készségesen és
engedelmesen a tanítást, amelyet kapsz vagy nem
kapsz. Sokkal több hasznod lesz ebből, mint a sok:
körmönfont problémázgatásbóI. Ha pedig úgy érzed,
hogy sehogysem tudsz nyugvópontra jutni és rob
banni és felborulni készül benned minden - ugyan
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nézd meg a naptáradat, Testvérem, hogy nem vá..
lasetottél-e rossz időpontot problémáid részletes
taglalására ? Ha három..négy nappal elhalasztanád,
egészen más világításban fogod látni a dolgokat,
mint tegnap és ma! Megértesz, úgy..e?

Ne félj az utols6 kenettől. Persze, hogy csak índoe
kolt esetben veheted fel, de ha súlyos beteg vagy, ne
várd, hogy más Indítváneozaa. Egyedül állunk a
világban, Testvérem, miért ne indulnánk bátran a
túlvilág felé úgy, hogy az Egyház kezét fogjuk?
Lehet, hogy még le is beszélnek róla: Nem vagy
annyira. De hát, ha jogod van felvenni súlyos beteg.
ség esetén, miért kellene addig várnod, míg állapotod
válságosra fordul?

Amiket így magad átélsz, Testvérem, a szentségek
boldogító használatából - segítsd hozzá embertár.
saidat is. Ha tudod, hogy a víz üdít, a pihenés fel..
frissít, a ruha melegít - úgy=e, elmondod ember..
társaidnak is? Miért félnél hát közölni velük mindazt
a jót, amit a lelkiélet terén tapasztaltál ?

Használd a szentelményeket: legyen megáldott
a lakásod, a kenyered, a feszl.ileted. Legyen szen..
telt víz a kezed ügyében és legyen szentelt gyer..
tyád utolsó őrádra ...

Magadat rnegszentelvén és másokban is feléb..
resztvén a vágyat az önmegszentelődésre, - lám,
részt vettél az Egyház legfőbb munkájában, a lelkek
megszentelésében, mert a fáklyát nem lehet véka
alá rejteni és amit titokban teszel, az a háztetlSk..
ről fog hangzani, és mások épülésére szolgálni.
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az ~e!l"dz tan/tja a fúueAet,

uElmenvén az egész világra tanítsatok rnlnden
nemzetet» ezt a missziót adta az Úr Jézus tanít
ványainak. És ők el is indultak, - és járnak még
ma is. Alaska hómezőitől az Egyenlítő pereselő
sivatagjáig - mindenütt megfordul a híthírdető.
De akármilyen nagy távolságokat jár be északtól
délig és kelettől nyugatig - nem kisebb (lelki
értelemben) az a távolság sem, amelyet le kell
győznie egy=egy országon, városon, sőt kis falucskán
belül is, amíg igéje eljut az úgynevezett «hívek»
lelkéhez.

Nem az istentelenekről van szó, nem a hitetle
nekről. hanem azokról, akik magukat keresztények..
nek tartják. Keresztények - mert annak keresztel.
ték őket. Az iskolában aztán megtanulták ezt a tan
tárgyat is. És mégis olyan rnessze vannak az Úristen.
től, mint Alaska hómezQi az Egyenlítő sivatagjától.

Az iskolai hittant sohasem tudták jól, és amit
tudtak, azt is rég elfeledték. Vallásos ismeretkörü
ket nem tágítják egyéb tudásuknak, tapasztalatuk.
nak rnegfelelően. Sőt egyáltalán nem tágítják. Ha
misére talán el is jönnek, a prédikációt már óva
tosan elkerülik, vagy egészen szenvedőlegesen, pasz
szívan halIgatják. Elviselik, amíg tart, aztán leráz.
zák magukról még emlékét is. A pap szava nem
fér a szívükhöz, lsten tudja, mi az oka. Talán az is,
hogya pap nem beszéli azt a nyelvezetet, amelyre
6k felfigyelnének. Nagy utat kell megtennie egy
papi léleknek, amíg az Isten örök igazságait egy üres
kis dívathölgvecskének, vagy a napi gondban tel.
[esen elmerüllS háziasszonynak a szívébe bele tudja
ültetni. Talán meg sem tudja tenni ezt llZ utat.
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A Szentatya bizonyára erre is gondol, amikor
sürgeti, hogya világi hívek is vegyenek részt a hitbeli
igazságok terjesztésében. Nem úgy, hogy szószékre
hágván immáron ők prédikáljanak. Hanem úgy,
hogy álljanak bele a szent stafétába, amely hivatva
van elvinni az lsten üzenetét az egyes lelkek távoli
magányába.

Állj bele a stafétába T e is, Testvérem.
Vedd át a paptól az lsten tüzénél gyujtott szent

lángot és vidd tovább. Vidd el nőtestvéreidhez. Te
közel állsz hozzájuk. Te tudod, hogy nem vagyunk
még elvetemültek, ha szerétjük is a szép ruhát,
de már érted azt is, hogy a szép ruhánál mennyivel
fontosabb a szép lélek, és meg tudod ezt magya:
rázni nekik is. Te tudod, hogy édes és kívánatos
valaki életének központja lenni és őt központnak
érezni, de megérted azt is, hogy ennek megvannak
a maga lsten megszentelte lényegmegőrző formái,
és meg tudod erről győzni nőtestvéreidet is. Téged,
téged első személyben hív és buzdít a Szentatya
által apostolokat kereső Krisztus, hogy álli be a hit
világosságának terjesztői közé.

Természetesen elsősorban magadnak kell jól
felkészültnek lenned. Ebben segítségedre lesz a
lelki olvasmány és az elmélkedés.
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a let41 otuaJmdltll

célja a hittani ismereteket kibővíteni, elmélyíteni,
aktualitásokkal kiegészíteni. A mi hitbeli tudásunk is
rendkívül kevés, és lám, mégis lépten-nyomon talál=
kezunk olyan emberekkel, akiknek hitbeli tudatlan»
sága egyszerűen elképesztő. Büszkélkednek vele,
vagy vádolják magukat, hogy nincsen hitük. Mit
szólnának ahhoz, ha művelt ember kijelentené előt=
tünk, hogy nem hisz abacillusokban ? Alighanem
egyáltalán semmit sem szólanánk, mert az ilyen
emberen nem lehet segíteni. Aki «nem hisz» a bacíllu
sokban és mégsem vesz magának fáradságot, hogy
legalább egyszer bepillantson a míkroszkőpha,
mit rnondjunk az ilyen emberről?

És mit mondjunk arról, aki «nem hisz» az Úr
Istenben, de nem is ismeri az ő kinyilatkoztatásait,
nem tanulmányozta Egyszülöttének életét, nem hall
gatta meg azokat, akik életükkel tanuskodnak rnel
lette: a szenteket.

Mít mondjunk arról, aki gyűlöli és megveti az
Egyházat, holott nem ismeri célkitűzéseit, eszkö"
zeit, rnultját, jelenét és a jövőre vonatkozó munká
ját. .. Minderről sohasem, vagy tíz-tizenötéves
korában hallott utoljára... De azért van róla
véleménye, sőt meggyőződése, és e szerint rendezi
saját életét és befolyásolja másokét. Nem kell az
ilyesmit legalább is lelkiismeretlen könnyelműség"
nek mondani, könnyelmúségnek, mely lustaságon
és butaságon alapul?

Hiszen igaz, élnünk kell. Nem érünk rá elmerülni
a hittan tudományában. Csakhogy egyrészt a mi
tudatlanságunktól a tudományban való elmerülésig
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még igen nagy a távolság, - másrészt: legalább
annyit azért tudnunk kell, hogy van itt egy óriási
nagy tudomány - egy egész világ -, melyet én
nem ismerek, tehát legalább is meg kell szerényen
húznom magam, amikor ennek a világnak belsl5
valóságai ról van szó, amelyeket nem ismerek.
A hiba bennem van, és tudatlanságomban.

Ha naponkint félórát szentelnék olvasás útján
egy=egy vallásos kérdésnek, akkor legalább meg
sejtenék valamit ebből a világból.

Nézd, Testvérem, nem olyan sok az a félóra 
és nagyobb, komolyabb, súlyosabb, békésebb, har
monikusabb, gazdagabb ember leszel általa I Vedd
ell5 iskolai hittankönyveidet és vess beléjük egy
tekíntetet ; látni fogod, mennyi minden elkerülte
figyelmedet azellStt, mllven homályosan, vagy hibá
san értelmeztél sok dolgot, mennyi érdekes és
vigasztaló dolog, mennyi életbölcseség és ember
ismeret van azokban a könyvekben, amelyek azellStt
csak tantárgyat jelentettek számodra I

r Aztán blSvítsd ld köreidet I Mi érdekel leg
. inkább: a hit, az ő csodálatos titkaival? Vagy a
morális, felséges egymásba illésével ? A liturgia,

'magasztos szimbolikájával? Az egyháztörténelem,
rejtelmes Isten-érvénvesülésével? BlSségben válo
gathatsz, akad mindenki számára éppen az, amire
neki van szüksége. De... «keressétek az lsten
országát és az lS igazságátD, «éhezzétek és szomjú
hozzátok az igazságotD, akkor meg is fogtok elégít
tetni és hozzáadatik nektek minden egyib.

És meg fo~~d tapasztalni, mílven boldogság:
fiakat adni az Orök Atyának, aki elfogadni mélt6z
tatik a mi közreműködésünket.

Igen, nagy öröm és nagy boldogság karunkon
dajkálni, naggyá, erőssé táplálni az erőtlen kis gyer
rnektestecskét, de adnak élettartaimat azok a lel
kek is, akiknek sötétségét a mi fáklyánk világítja



meg, és a mi lángunk rnelegénél élesztik fel didergő
tagjaikat.

Es akkor nem kell majd valami nagy elhatározás,
hogy beállj éi stafétába, Testvérem. A száj a saív
b6ségéből szól. Nem kell «prédíkélnods, nem kell
kenetteljes szavakat alkalmaznod. Ha tudni fogod
a dolgokat, úgysem beszélhetsz és cselekedhetsz
majd úgy, mintha nem tudnád I Es ha ég a fáklyád,
úgy sem rejtheted véka alá, hanem világítasz és utat
mutatsz vele másoknak is, akár akarsz, akár nem.
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az elm#'lAedú

Lelki életed kialakításának másik legfontosabb
eszköze az elmélkedés. Az elmélkedés az imád»
kezásnak kötetlen formája. A szóbeli imában úgy
beszélgetünk az Úristennel, ahogyan az Úr Jézus
(a Miatyánkban) és az Ű nagy szentjei tanítottak
bennünket. Az elmélkedő imában a saját hangunkon,
a saját szavainkkal szólal unk meg.

Néha ez a saját hang gyorsan, és könnyedén jelent..
kezík: minden szándékosság és előkészület nélkül,
sainte magától megmozdul a lelkünk: valami nagy
öröm ért, és egyszerre kigyulladt szívünkben az lsten
iránt való hála. A nélkül, hogy elhatároztuk volna,
azon vesszük észre magunkat, hogy magunkban fel=
számolgatjuk : mennyi jót és szépet kaptunk lsten:
tQI gyerekkorunkban, ifjúságunkban, és éppen most
is: Szüleink, testvéreink, barátaink, iskolatársaink
által, otthonunkban, munkahelyünkön, könyveken
keresztül, egészséges szervezetünkben, rnűvészet
ben, természetben... mennyi jó, mennyi jó! És
igazán ... miért is kaptam az Uristentől? Nem is
gondoltam rá, hogy ilyen sok szépet adjon, nem is
vagyok Neki olyan nagyon jó gyermeke, sőt egyál=
talán nem is vagyok jó, bizony ezt is, azt is elhagy«
tam, amit pedig tehettem volna; de mostantól meg
akarom tenni. Míkor is kezdek hozzá; - és pontosan:
hogyan is kezdek hozzá?

Lám, rníelőtt még csak meggondoltam volna
magam, már végeztem is, mégpedig kítűnő elrnélke
dést,

Mert mi az elmélkedés? Valamely Istenre vonats
koző vagy erkölcsi igazságon gondolkozni és abból
rám és magatartásomra vonatkozó következtetést
levonni.
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Vannak elmélkedő természetek, és vannak élet::
szakok, amikor úgyszólván semmi fáradságunkba
sem kerül az elmélkedés. És van az életben olyan
korszak, amikor csak gondos előkészülettel sikerül
az elmélkedés. De még annak is, aki könnyen
elmélkedik, szüksége van a rendszeres elmélkedésre,
mert különben könnyen bekövetkezhetik, hogy
állandóan olyan igazságokat forgat a' lelkében,
amelyek megfelelnek természetének, hajlamainak
és elhanyagolja azokat, amelyek neki idegenebbek,
holott épp ezen a téren szorulna kiegészülésre.
A könnyelműbb lelkű ember szívesen elmélkedik a
nagylelkűségről, megbocsájtásról, de nehezen szánja
rá magát, hogy a felelősségre, következetességre
nevelje magát elmélkedésében. Isten végtelen írgal»
máról is szeretünk elmélkedni - önmagunkra vonat
kozólag: arról már kevésbé szoktunk elmélkedni,
hogy «szolgatársunkkal» szemben hasonló irgalomra
kötelez bennünket «az Úr l»

Azért, Testvérem, akár könnyen, akár nehezen
megy, el kell kezdenünk a rendszeres elmélkedést.

Legyen rendszer mindenekelőtt abban, hogy
miről elmélkedünk. Vannak alaptételek, amelyek át=
elmélkedése nélkül tulajdonképen nem is élhet az
ember tudatos lelki életet. Ilyenek: Mi az emberi élet
célja? - Nézzünk szembe a halállal és ítélettel. Mit
jelent a bűn? Ezeket és hasonló témákat lelkigyakor=
laton szoktunk felvetni magunknak.

Voltál már lelkigyakorlaton? Évenkint egyszer
néhány napot kiszakítunk a rohanó életből, hogy
ezekkel a legmélyebb igazságokkal szembenézzünk
és hogya szembenézésbőlkifolyólag egész életünkre
vonatkozó elhatározásokat tegyünk.

Igazad van. Egyetlen jól végzett lelkigyakor=
lat tulajdonképen elég is lehetne az egész életre.
De ...

Számomra mindig izgatóan érdekes a rádiónak
az a hérom-négv unalmasnak nevezett perce, amikor
a nemzetközi "AJ):t intonálják és a pontos időt [elen-
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ük. Lelki szemeim ellStt megjelennek ilyenkor az
összes hangszergyárosok és művészek, amint haj.
szálfinom pontossággal ezekhez igazítják művészetük
nagyszerű eszközeit, - és megjelennek a köalekedésl
eszközök parancsnokai és a világ rnínden pontos
embere, hogy óráját percnyi és pillanatnyi pontos
sággal beálJrtsa.

Ugyanígy míndenkí, akinek igazán fontos a lelke:
évenkint egyszer különösebben ráakar figyelni az
élet-eligazító legnagyobb kérdésekre, hogy lehellet
pontossággal újra hozzáillessze a lelkét az abszolút
igazságokhoz és követelményekhez.

Ne hagyd el a lelkigyakorlatot, kedves Magányos
Ndtestvérem. Egyedül élünk, könnyen elfurcséso
dunk a lelki élet terén is. Fokozott rnértékben szük«
ségünk van tárgyilagos, rajtunk kívül megállapított
igazságokra.

A napi elmélkedés tárgyának megválasztásában
is tűzz ki magadnak valami határozott tervet. A leg
egyszerűbb, ha arról elrnélkedel, amit az egyház a
naponkint változó szentmisében naponkint eléd ad
a változó míserészekben.

Ha rendszeressé tetted a magad számára az elmél«
kedés idejét és anyagát, állapítsd meg magadban azt
is, hogy melyík elmélkedési forma a legrokonszenve
sebb, tehát leghasználhatóbb számodra. Ezekre
vonatkozólag találsz blívebb utasításokat a lelki
könyvekben. A lényeg míndegvíkben ugyanaz: erős
rágondolással és esetleg erős elképzeléssel is, olyan
állapotba hozni a lelket, hogy Istenhez kapcsolódjék,
- hogy elhagyja az apró bosszankodásokat, érdeke
ket, tervecskéket. és átélje (értelemmel, s ha lehet:
érzelemmel): végeredményben csak az a fontos, hogy
milyen szemmel néz engem az lsten, ésmilyen szem.
mel nézek én Or~. A lélek Isten szfne elé helyez
kedik. Ha megtörtént ez az árambekapcsolás (a
rádió bemelegedésére kell most gondolnom), akkor
beállítom azt az állomást, amelyre elhatároztam
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magam. Jó ebben következetesnek lenni, hogy mín«
denre sor kerüljön egymásután. De nem kell kö
nyörtelenül következetesnek lenni; ha hirtelenül
valamely állomásról olyan zene árad felénk, amely
különlegesen szívünkhöz szól, akkor álljunk meg ott.
~tadom magam ennek az igazságnak, megvizsgálom
mlnden oldalról, szétbontom, részleteit, szépségét,
használhatóságát, szükségességét szernlélem, Aztán
visszakapcsolok a hétköznapi életbe. Mi áll ma e16t
tem: milven munkák, emberek, feladatok, élvezetek,
örömök, szomorúságok, alkalmak a [őcselekvésekre,
esetleges gátlások, akadályok. Az előbb átgondolt
igazságok fényénél ezek közül melyíket és hogyan
akarom megoldani?

. A napi elmélkedés nem arra való, hogy életirá
nyod felett dönts, hogy hivatást, pályát válassz. A napi I

elmélkedés a nap szép, nemes, istenes beállítására
való. Ne határozz általánosságokat : mindent tökéle-I
tesen fogok elintéznl, Ez nem gyümölcsöz6 elhatáro
zás. Egy=kit dolgot tűzz magad elé, de azt vidd is
keresztül. Ne félj, hogy ezt vagy azt az elhatározáso
dat nem tudod majd «rnlndíg» keresztül vinni. Most
nincs sző ((mindig»=ről. Mcst-arről van szó, hogy~ma,
amikor ezzel vagy azzal a rosszakaróddal vagy jó
baráttal, jóra=rosszra való alkalommal találkozol, mit
akarsz cselekedni. Ha ezt elhatároztad, kérd hozzá az
Úristen segítségét, és ezzel be is fejezted elmél«
kedésedet.

Az elmélkedés míndenkínek fontos. A magányos
nő számára elengedhetetlenül fontos. Mellettünk
nincs, aki helyettünk gondolkozzék, aki viselje a
felel6sségeket, lecsendesftse nyugtalanságunkat, báto
rítson, ha elcsüggedünk, fékezzen vagy buzdítson
szükség szerint. Nekünk mindezt önmagunkból kell
merítenünk, illetve abból az objektfv, tárgyilagos
Jóból és Szükségesból, amit a vallás ad elénk. Ezt a jót
felismerni, kibányászni, alkalmazni csak akkor tud
luk igazán, ha hozzászoktatjuk magunkat a rendsze
res elmélkedéshez.
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Ö, ha a magányos nő rnegszokja az elmélkedést,
sohasem fogja többé mondani, hogy az élete cél
talan, hogy az ő élete nem érdekel senkit. Rövid időn
belül meg fogja érteni és át fogja érezni, hogy életé=
nek kis rnűremeknek kell lennie, mert van Valaki,
akinek rendkívül fontos, hogy megtartotta-e elhatá
rozását, vagy sem, hogy derűsen viselte-e a terhet
vagy sem, hogy meglétte-e a szegényben, betegben,
szomorodott salvűben Azt, aki mondia magáról:
«Amit egynek tesztek a legkisebbek közül, nekem
tettétek». Van Valaki, aki viasznak. fának, márvány»
nak tekinti a lelkünket, és rajta tartván mintázó
kezét, elvárja az «anyagtól», hogy formálódjék ujjá:
nak simogatása vagy kalapácsának ütése alatt. Hogy
azt a formát vegye fel, amit az Úr akar, ne olvadjon
és ne hasad jon és ne repedjen másként, csak úgy,
ahogya rnűrernek formája megkívánja!

Az átelmélkedett hitigazságok aztán idővel vé=
rünkké válnak, az átélt erkölcsi elvek lelki habitust
adnak, ez a kettő pedig biztosítja, hogy bár «félelem=
mel és rettegéssel munkálkodunk lelkünk üdvössé
gén», mégis egyenletes, biztonságos, nyugodt lép
tekkel megyünk örök célunk, az üdvösség felé, 
és útközben biztató, segítő, megnyugtató kezet
nyujtunk nálunk gyengébb és bizonytalanabb test
véreinknek is.



az ~e1lltdz Aormdnvozza
a fúueAet,

Hanem ebben már aztán igazán semmi részünk
nem lehet! - gondolná az ember első pillanatra.

Láttam egy nagyarányú rődlí-versenvt. Csak a
tapasztalatlan uioncok vonultak fel nagyszerű fékkel
és kormánykerékkel felszerelt fényes rődlíkon.
A bajnokok egyszerű szánkókkal jöttek. A kormány:
zás rninden titka saját testük és a velük egy ródlin
ülő társuk testének idegeibe és izmaiba volt bele:
építve. Minden fordulót megcsináltak, minden
göröngyöt elkerültek, gyorsítottak és lassítottak 
mondhatnám : anélkül, hogy maguk is tudták volna
egyszerűen idegeik és izmaik finom érzékenysége és
nagyszerű készsége által. Motcrkerékpár versenynél
(ha mellékkocsíval rnennek) és vitorlázásnál ugyane
ilyen fontos szerepe van a kísérőnek. Nem a gépezet
maga teszi, fontosabb az ember, aki a gépen ül.

Az Egyháznak megvan a maga nagyszerű kor
mányzata, törvényalkotó és törvényvégrehajtó szere
vezete, megvan a hálózata függőletes és vízszintes
irányban, ebben nekünk semmi szerepünk nincs,
De a legnagyszerűbb szerkezet is nehezen rnűködík.
nemcsak ha szándékos rongálással sziklákkal, kövek
kel állják útját, de még akkor is, ha sárral, porral kell
megküzdenie. Még a levegőellentállása is súlyosan
gátló tényezője a legnagyszerűbb gépezetnek is.

Az Egyháznak, hogy misszióját teljesítse, mindig
át kell hatolnia bizonyos anyagon: az emberiségen,
mint materián. Ez az «anyag» hideg, közömbös, sötét
- nehezen mozdíthat6 és nehezen fékezhető -, ke:
mény, rnerev és mégis szétmálló, szertecmlő. A ten
ger fövényéböl könnyebb várat építeni, mint embe:
rek szívéből templomot!
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Mennyi, mennyi energiakifejtés szükséges, míg
csak az előfeltételek megteremtödnek az Isten gon
dolatainak érvényesítéséhez I Mílven sok rnellék
körülményt ~ kelle mindig tekintetbe venni és ki
egyensúlyozni munka közben, - rnílven sok ener
giát kell fordítani a «hát=védll rnegszervezésére, ami
mind elmaradhatott volna, illetőleg a lényeges mun«
kára lett volna fordítható, ha mi hívek .kormá.
nvozhatőbbak», azaz együttkormányzók lettünk
volna!

És a mi kormányzóink - a felkent papság -,
6k is családból, vagyis a laikus hívek társaságából
lépnek szent hívatalukba. Magukkal hozzák onnan
azt a levegőt, azt a szellemet, azt a beidegzést, amely
ott uralkodott. A szeminárium ad tudományos ki.
képzést, ad egy néhány éves aszketikus nevelést,
és a pap újra visszamegy a laikus emberek nagy
tengerébe. Igaz, hogy a szentelés szent olajával a lel.
kén, - de vérében, ídegeíben, szokásaiban magá.
val cipeli, vagy boldogan szívére szorítja mindazt,
amit attól a társadalomtól kapott, amelyből szárma..
zik, és amelyhez visszatér. Hiszen igen, vannak
fényes, nagy kivételek, de ezek csak meteorok a
társadalom egén. Az_általános az, hogy mlnden nép
nek olyan papja. vannak, amilyeneket magából ki
termel. Tisztára anyagias, pörlekedő, glSgös, uram.
bátyámos, élvezethajhászó, konok, nyakas népnek
fiai, ha papok lesznek - ha papok lesznek! - ezek.
kel a tulajdonságokkal, emlékekkel, hajlamokkal ter.
helten indulnak és ezekkel a kísértésekkel kell majd
örökké küzködníök, amikor majd - felszentelten 
ugyancsak ilyen emberek közé térnek vissza.

És felébredhet e hivatás egy olyan nép fiában,
kinél az atya tekintélye szent, - ahol átélhette
a férfiak komoly felelősségvállalását, - ahol édes
anyján és testvérein keresztül tiszteletreméltóknak,
lóknak és áldozatosaknak ismerte meg a niSt. Ahol
a liturgia fénye beragyogta a család szerény szobács
káját és megszentelte az ünnep szépségét és a hét-

238



köznap keménységét. Beleivódott a lelkébe, hogy
jobb meghalni, mint vétkezni, - hogy a szellemi
javak minden anyagi fölé valók, - hogy az igazság
szent, és a szenny undorító ... Ó, rnllven más \
alapfeltételekkel indul az útján az ilyen férfiú ...

Érted most már, hogy mi is, a laikus hívek minden
egyese, tényezlSi vagyunk az Egyház kormányzói
hivatásának? Az a nagyszerű szerkezet ekkcrműkös
dík igazán, ha nemcsak hogy nem állunk ellen muns
kájának, hanem ha minél érzékenyebben és minél
készségesebben simulunk bele valamennyien lelkünk
érdekeit szolgálőszent akaratába. Ezzel elómozdítjuk,
megkönnyítjük, tökéletesítjük azt a munkát, ami az
Egyház hivatása itt a földön. De mást is tehetünk.
A Szentatya óhaja, hogy a világiak nagyobb rnérték
ben kapcsolódjanak bele az Egyház munkájába. Ha
tehát jelentkezel plébánosodnál munkára, hivatalosan
is rád fog blzni bizonyos munkarészt, vagy munka«
területet. Ezt aztán el is kormányozod azokon a
határokon belül, amelyeket egyházi elöljáróságod
megvon. De akár bíznak rád munkát, akár nem, 
van egy területed. ahol feltétlenül van jogod a kor.
mányzásra, siSt kötelességed is. És ez: te magad
vagy. Magadb61 a Szeritléleknek alkalmas eszközt
készíteni, ez igazán élettartaImat ad6 komoly, szent
feladat.
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a c.sete!lu6 enerfla~

Kedves Magányos Nőtestvérem, nekünk - ha
arra gondolunk, hogy ki akarunk egészülni, - úgy
kell megválogatnunk önmegtagadásainkat, hogy
inkább a cselekvő energiát hozzák működésbe, mint
a fékezőt. Nekünk könnyebb és kedvesebb: visz:
szahúzódni, nem menni el, nem szólaIni fel, nem
kérni, elkerülni stb. Ez a szerénység, hallgatagság,
alázatosság, lemondaní-tudás stb. sokszor nem is
annyira önmegtagadás számunkra, mint inkább a
kényelmesebb, kevésbbé erőltető rész vállalása. Kísé=
rel jünk meg inkább ilyeneket:

Előre köszönni annak, akiről feltesszük, hogy nem
akar meglátni bennünket, felkeresni azt: akinek kissé
nehéz ránk a szíve, kérni a hatóságtól valamit a
szegény számára, ha úgy ítéljük, hogy megilletti.
Tegyük fel, hogy van valami szellemi megmozdulás,
amely érdekel - de nehéz anyagi sorodban nincs
olyan előkelő ruhád, amilyenben a többiek meg fog=
nak jelenni. Két módon cselekedbetsz helyesen: zú«

golódás és keserűség nélkül otthon maradni - vagy
szetényen öltözve bár, de mégis elmenni a felolvasásra,
vagy hangversenyre. Mínd a kettő önmegtagadás.
A mi számunkra a második a helyesebb.

Lehet valaki számára önmegtagadás, hogy hall«
gat egy tanácskozásban - de az is lehet önrnegtaga«
dás, hogy megszólal és helytáll azért, amit mond.
A mi számunkra a második helyes.

Jó - mondod -lehet, hogy ez igaz, de most már
késő. Most már igazán vannak gátlásaim és nem
vagyok képes ezt vagy azt megtenni.

Elhiszem. Elhiszem, hogy nem lehet máról hol..
napra cselekvőleg venni részt valami nagy dologban
annak, aki eddig szenvedőlegesen viselkedett. De
lehet lassan átállítani a lelket.
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Először is: ne adjunk erény nevet annak, ami
hiány bennünk. Nagystílű.élethez erős motorra van
szükség. Amikor az Egyház az «erős asszonyt» állítja
szemünk elé, nem azt sorolja fel, hogy rniket nem
tett, hanem azt, hogy hogyan dolgozott, gondos..
kodott, ügyeskedett övéi érdekében. És az Úr
Jézus az Atyaistenről rnondja : «Atyám mindez ideig
munkélkodlk, és én is rnunkálkodorn» Istenhez, 
aPrimus Mctor-hoz lesz hasonlóvá valamiképen,
aki hat, alkot és cselekszik.

Másodszor: kezdd el gátlásaid leküzdését, vagyis
a cselekvést kicsinyben. Ne sopánkodjál, hogy forró
a leves, hanem fújd meg szépen - persze átvitt értee
lemben, de minden alkalommal. Rövid idő alatt meg..
látod, hogy mílyen nagy haladást teszel. Ne gyö=
nyörködjél abban és ne meséld másoknak azokat a
dolgokat, amelyek számodra igazán nem előnyösek,
másoknak nem érdekesek: hogy neked tériszonyod
van, hogy inkább meghalsz, de meg nem szólalsz
többek társaságában stb. Nem veszed észre, hogy
ezek csak alsó fokozatai valaminek, amit finoman
lelkibetegségnek neveznek, de egészen másként is
nevezhetnénk? Csak menj át nyugodtan a téren 
egyáltalán nem érdekes senkinek a te ideggyenge=
séged. «Nézz messzire, nézz fölfelé és nem ijeszt
majd sem a csónak ingása, sem a föld rengése.»
Próbáld meg - menni fog. Ne akarj olyan árva ..
özvegy tehetetlen kis senki lenni sem butaságból,
sem «erénvből». Hidd el, nem sajnál meg senki úgy,
hogy helyetted cselekedjen - te fokozatosan ügye=
fogyottabb leszel -, és nem használsz vele sem
Istennek, sem embernek. Lessan-lessan kellemetlen
kinövés leszel az'-emberiség testén.

Sz6lni, adni, emelni, segíteni, szervezni, indulni,
felkeresni, bekopogni, elkezdeni - ezek legyenek
erénygyakorlataid, kedves Magányos Nő, ilyen ..
m6don egészftheted ki lelkedet és ezzel tehetsz leg..
több szolgálatot az Egyháznak is.

Nézd, itt vannak a Katolikus Akci6nak különféle
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indításai, kérései, óhajai. Számodra a legjobb önmeg«
tagadási gyakorlat ezeknek a kívánságoknak a végre
hajtása. Igen, önmegtagadás szerényen hallgatnl, de
önmegtagadás az is, ha zongorázol, énekelsz, sza.
valsz, beszélsz az egyházközségi gyűlésen. Önmeg.
tagadás a társaságot kerülni, emberekkel nem
beszélni, - de az is önmegtagadás, ha felkeresed
ismerőseidet és belépőjegyeket, meghívókat adsz át
nekik, vagy ha hajnalban vonatra szállasz, hogy elérj
abba a városba, ahová missziód hív, vagy végigülöd
az ünnepi díszebédet, holott otthon szeretnél lepi.
henní. Ha végrehajtod - gyorsan, ellenállás nélkül,
készségesen -, amit a laikus apostolkodás megkíván
tőlünk, igazán rövid idő alatt tapasztalni fogod,
mennyivel biztosabbá lettek lépteid, mennyivel
határozottabbak szavaid, mennyivel könnyedebbek
cselekedeteid.

Megsdbtek agátlásaid ll és magad sem vagy többé
gátló tényező az Egyház kormányzói feladatának
gyakorlásában.



a léliezö eneffia,

Az egészséges emberi testben és lélekben csodála..
tos fékrendszer uralkodik, amely minden életműkö..
désünket szabályozza. Jó étvággyal látsz neki az étel ..
nek, de egyszerre csak megérzed rajta a romlás sza..
gát, és képtelen vagy megenni. Tágranyílt szemmel
gyönyörködöl a szép vidékben ; egy kis légy száll
feléd, és szemed - akaratod kikapcsolásával 
magától bezárul. Felingerülsz, rá akarsz rontani
ellenfeledre. de elemi erővel tart vissza jobbik éned.
Jókedved van, mulatsz, vigadozol, aztán meglátsz
valakit, aki fáradt, beteg, szomorú, és hirtelen határt
szabsz hangosságodnak : eddig és ne tovább. Mínél
kiskorúbb, minél éretlenebb valaki, annál kevésbbé
fejlett benne ez a fékrendszer. Még azt is meg kell
el5bb tapasztalnia, ami közvetlenül árt az egészségé=
nek. Azt cselekszi, ami éppen eszébe jut; már az is
valami tőle, ha egolzrnusa egyszer..egyszer műkö..
désbe hozza fékjeit, és nem teszi ezt vagy azt, rnert
tudja, hogy megárt neki.

Fejlettebb fokon felébred a szociális ember, és
megérzi, hogy ezt meg azt nem szabad tenni, rnert
beleütközik a többi ember anyagi és szellemi érde
keíbe, Még magasabb fokon eszmék, ideálok,
erkölcsi törvények, az istengyermekség tudata tart

. vissza az alacsonyabb dolgoktól. De míg az ember..
palánta eljut idáig, bizony sokszor kell gyakorolni a
fékezés tudományát. Innen van, hogy szinte az ment
át a köztudatba, mintha az aszkézis egyéb se volna,
csak örökös fékezés és elnyomás.

Hadd álljon itt mindenekelőtt néhány szó az el..
nyomásról. Ezt nagyon sokszor szemére vetik a ke=
resztény erkölcs szerint élőknek. Általánosságban
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igazságtalan ez a vád. De azért taláh vannak esetek,
amikor igazán csak «elnvornunke a helyett ... a he:
Ivett, hogy gyógyítanánk. Egy példa: Jól öltözkö»
dörn, jó körülmények között éllS rokonaim vannak,
okos vagyok, mindenkinél különb vagyok. Gyönyör:
ködörn is ebben. Gőgösen éreztetem is másokkal.
Aztán eszembe jut, hogy ez vétek és tilos, folt és hiba
a lelkemen. Azért először is nagyon vigyázok, nehogy
valaki gőgösnek lásson; ki nem nyitom gőgös szóra
számat; még arra is vigyázok, hogy ha gőgös gon:
dolatom támad, azonnal ellentálljak. Es mégis - mégis
csak gőgös maradok bensőmben, és gőgöm éppen a
legrosszabb pillanatokban robban ki mindig újra meg
újra. De hát mit tehettem volna mást? Iparkedtam
elnyomni, ahogy csak tudtam. Nem hazudhatok
magamnak, hogy nem vagyok szép, okos előkelő stb.

Nem, nem hezudhatsz. De - feldolgozhatod
különb mivoltod tudatát úgy, hogy a geg (vagyis más
emberektőlvaló hideg és ostoba elkülönülésed) meg»
szűnjék, szinte magától. Éspedig ilyen vagy ehhez
hasonló elmélkedésekkel:

Úgy látszik, hogy okosabb, szebb, előkelőbb
vagyok, mint ezek itt körülöttem; ám ez csak vélet
len; könnyen kerülhetek olyan emberek közé, akik
okosabbak, szebbek, előkelőbbek, mint én, - vajjon
hogy érezném magamat ezek között? Milyeneknek
szeretném őket magammal szemben? Én is ilyen
leszek most. - Úgy látszik szép, okos és elókel6
vagyok - de ez csak most látszik igy. [öhelnek
emberek, és jöhet idő, amikor máskép fognak látni I
Kerülhetek olyan társaságba, ahol nem fontosak ezek
az én adottságaim, csak az a fontos, hogy rnílyen ma
gasat tudok ugrani, vagy mllven gyorsan tudok úszni?
Hogy érezném magam azok között, akik előtt az én
mostani llértékeim ll nem számítanak? Hátha most is
vannak itt olyan emberek, akiknek értékeit én nem
Ismerern vagy nem becsülöm, de más - talán maga
az Uristen - sokkal többre becsüli öket, mint az



enyéimeket? Ha másként látnék, ha jobban látnék,
talán oda lennék a boldogságtól, hogy ezeknek a
barátai közé tartozom! Milyen korníkus, amikor a
bibliabeli szamariai asszony olyan végtelenűl öntu..
datosan viselkedik az Úr Jézussal szemben, hiszen
neki van korsója és a fáradt vándornak, aki vizet
kér tőle - nincsen. Ez az ő helyzeti fölénye! Mi..
Iyen sokat mond, amikor az Úr Jézus azt feleli:
«Asszony, ha tudnád, ki az, aki veled szól ,»

Bizony, drága Testvérem, de alázatosan szólnánk
sokszor, ha tudnánk, ki az, aki velünk szól a mi
értéktelennek tűnő felebarátunk ajkán.

De tegyük fel, hogy igazán, tárgyilagosan T e
vagy a legkülönb egész társaságodban. Az Úristen
ezt sem azért rendezte így, hogy ennek egyedül te
örülj (talán bűnös, hivalkodó örömmel!) - hanem,
hogy ez öröme, boldogsága legyen mindazoknak,
akik közeledbe kerülnek. Okosságodet. erődet, elő..
kelő összeköttetéseidet, vagyonodat fel kell használ..
nod segítésükre, vezetésükre, gyámolításukra. Még
szépségedet is úgy kell tudnod viselni, hogy az embe
rek örüljenek neki, ahogyan egy szép virágnak vagy
a hatalmas tölgyfának örülnek. Minthogy okosabb,
erősebb, gazdagabb, hatalmasabb vagy a többiek..
nél - felelős vagy érettük, vezetned és gyámolíta..
nod kell őket! Hogy fogsz ehhez? Vigyáznod kell
szavaidra, mozdulataidra, még mosolvodra és sze..
med rebbenésére is, különben elveszted őket. fé.
kezned kell hangosságodat, gyorsaságodat, türelmet..
lenségedet, keménységedet, különben elveszted a
lelkeket.

Gondolod..e, Testvérem, hogy nem tudsz meg..
küzdeni a gőggel, hogyha ilyen és hasonló elméikedé
sek igazárJ vérré válnak benned?

Az ilyen helyes fékezés nem elnyomás, hanem
feldolgozás. Egy magasabb rendű energia működése.

A fék nem lehet egyszerűen valamiféle lelki vas..
rekesz, valami belső sorompó, amelyet esetleg egé=



szen váratlanul eresztenek el és amelynek teljes
erejével, talán egész vadságával száguld neki a
kocsi, aztán vagy szétzúzza magát rajta, vagy a
sorompót zúzza szét és tovább száguld.

Milyen kevéssé ismeri az Egyház pedagógiai
működését, aki - igazságtalanul - azzal vádolja,
hogy árt a magányos ember egészségének, amikor
sorompót enged le pl. a sexuális élet terén! Naiv

.dolog azt hinni, hogy a katolíkus erkölcstan ne
tudná, hogy az ilyesmin összetörheti magát a fe)..
hevült ösztön. Éppen azért messzemenően előre tiltja
már azokat a beszédeket, tréfákat, dalokat, táncokat,
ruhákat, társaságokat is, amelyek mégcsak a gondos
latokat és érzéseket is efelé a világ felé terelnék!
Nagyon is jól tudja és nagyon is sokszor hangoztatja
az Egyház, hogy a -száguldó kocsi elé ereszteni
sorompót - bizony már késői kísérlet az utas meg»
mentésére.

Ez a fék nem is valami külslS er~. A féknek, mint
energiának, magába e járműbe kell beleépítve lennie,
fínomnak, erősnek, pontosan működőnek és kérhec
tetlenül biztosnak kell lennie I Igy is van ez testben
és lélekben egyaránt. De ezt minden nap ki keU
próbálni a legkülönbözőbb területeken; ennek neme
csak az lesz a haszna, hogy nem rozsdásodnak be
Iegffnornabb részecskéi sem, hanem még más is.
A mechanikus fékkel szemben a testbe-lélekbe bela
épített féknek az a természete, hogy gyakorlással
erősödtk, gyarapszik, fínomodík és biztosabban ÖIIOO

miJködóvé válik I



az huezel8,

Hiába a motor, hiába a fék; az autó úgy megy,
és odamegy, ahová a vezető irányítja. Van, aki
azért vezet autót, mert ezzel keresi meg a napi ke:
nyerét : szereti a mesterségét, nem cserélné fel
semmi mással a világon -, munkája az átlag fölé
emeli intelligenciáját, - arca valami komoly hatá..
rozottsággal szépül meg, és a kezén a lélek ereje
látszik sugárzani. És vannak mások, akiknél az
autóvezetés valósággal művészet és szenvedély. Szá ..
guldani tudnak a gépükkel. szinte repülnek. Minden
fordulón pompásan átsiklanak, minden terepbeli
nehézséget leküzdenek. minden más élvezet sem ..
mivé válik előttük a vezetés gyönyörével szemben.

Testvérem, a mi életünk vezetője, kormányzója,
irányítója a lélek. A lélek, amely egyrészt megismerte
Istent és az Ő örök igazságait, másrészt a legszoro..
sabb összeköttetésben van az anyagvilággal, a testtel,
amelynek útján kapja a benyomásokat, tapasztala..
tokat, és amelynek útján érvényesíti magát. Amikor,
a lélek az lsten törvényeit akarja megvalósítani ebben!
az anyagi világban, legfontosabb segítője egy meg ..
vesztegethetetlen belső hang: a lelkiismeret.

A lelkiismeret hangjának sok összetevő]e van.
Van itt szerepe a megszokásnak, beidegzésnek, egész..
ségi állapotnak, hajlamnak, ösztönnek, szándékos
vakságnak is - ám mindezek mögött fínoman, hal..
kan, de kérlelhetetlenül, megvesztegethetetlenül ott,
az Örök igazság, az Isten szava. l

Ezt az isteni szót lehet semmibe venni, lehet túl.. '
kiabálni, sőt rövidebb..hosszabb időre látszólag tel ..
iesen el is lehet nyomni. De csak látszólag. Egyszer,
el6bb"utóbb fel fog támadni - lehet, hogy csak
akkor, amikor már semmit sem lehet megváltoz.. '



tatni, amikor már csak (~írás és fogak csikorgása»
lesz a hangja. Ám addig is az elnyomott isteni sz6 '- .
sajnos, eltorzult formában, mint békétlenség, nyug..
talanság, «idegesség», «félelrnl érzés» legkülönfélébb
«cornplexum» érvényesíti magát, és az élet szenve..
désévé lesz az, aminek a boldog békesség és szent
függetlenség megalapítása lett volna hivatása.

Kedves Magányos Testvérem, a lelkiismeret
csendes, de állhatatos szava egyformán szól férjes
testvéreinknek és nekünk. Ezzel a szóval szemben
magukra..hagyatottak ők is. Itt nem segít, hogy
«férjem is így tett - ő kívánta, ő vitt rá ...ll stb.
Legvégső fokon mindenki, egyénileg, maga kell,
hogy rendben legyen lelkiismeretével.

Mínekünk, magányos nőknek, a lelkiismeret
nemcsak kormányzó és bíró, hanem tükör, beszél..

,gető társ, utikalauz, támasz, erő - egyetlen «végső».
A szentségi házasságban élők az örök üdvösség el..
nyeréséért való küzdelemben is társa~, külön kegyel..
meket kapnak erre az Úristentől a házasság szent..
ségében. Nekünk ilyen kegyelmeink nincsenek,
a mi számunkra az egyéni, magányos lelkiismeret
valamiképen «társadalmi» társunk is! A lelkiismeret
nyugalma az a legvégső, amire mindenáron töreked..
nünk kell, de az a legvégső is, amely a nemes sza..
badságot és függetlenséget biztosítja. Azért mindent
meg kell tennünk, hogy helyesen működő, j6 és
nyugodt lelkiismeretünk legyen.

Szó volt róla, hogy a lelkiismeretnek nem egyet..
len tényezője az Úr lsten szava. Isten szavát annál
tisztábban fogjuk megismerni, minél jobban el..
rendezzük és megtisztítjuk a mellékzöngéket.

Amit megszokiunk, az rendesen nem nyugtalanít.
Amikor szembebelvezkedünk a szokásokkal, sokszor
nyugtalanok vagyunk. Világosan kell itt a különbsé=
geket látnunk,Testvérem.Van rossz és bűnös megszo
kás, amelynek már alig..alig mond ellent lelkiismere
tünk, mégis rossz és következményeiben kárhozatos.



Itt a lelkiismeret leghalványabb tiltakozásának is
helyt kell adnunk, szembe kell szállni erélyesen a .
rossz szokással. Meg fogod látni, hogy a lelkiismeret
- ha hallgatunk rá - mennyire megerősödik és
megfínornodík, és mozgásba hozván cselekvő és fé
kező energiáidat, rnllven jól elkormányozza életedet. I

Van olyan szokás, amely erkölcsileg közömbös
nek látszik, mégis nyugtalanítja a lelkiismeretedet,
ha szembeszállasz vele. Mit kell itt tenni? Sokszor
nem maga a szokás jó vagy rossz, hanem csak
arra való, hogy a jót támogassa, megőrizze, a rosszat
pedig megakadályozza. Ilyen például, hogy egy
mványos hölgy nem megy el egyedül kirándulni,
szórakozni férfiemberreI. Persze, hogy ebben a dolog
.ban semmi rossznak sem kell lennie, a lelkiismeret
mégis nagyon helyesen tiltakozik itt a r~gi jó szoká..
sok megszegése ellen. És minden komolyan gon..
dolkodó magányos nő inkább erősíteni fogja ezt a
szokást, még akkor is, ha az ő számára felesleges is
az aggodalom, semhogy a saját példájával bátorítson
felelőtlen elemeket.

Ha azonban valami szokás végleg értelmetlenné
vált, vagy ha magasabbrendű feladatok kívánják,
hogy szakíts vele, akkor - alapos meggondolás
után - szállj szembe azzal a nyugtalansággal, amit
érzel, rnert hiszen meggylSződtél róla, hogy nem
«az Isten szava» az, ami most háborog a lelkedben.

Van, amikor a bels6 nyugtalanságot nem a lelki..
ismeret, hanem rossz idegállapot okozza.
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a "aladd~ t/tAa,

Az emberi cselekvésnek harmóniája két lelki erő..
től függ: a cselekvő és fékező energiától. Képzeld el
olyasfélén, mint ahogyan az autónak van erős hajtó
motorja és vannak kitűn6 fékjei. Amelyik autónak
nincsen motorja - hát az egyszerűen nem autó,
hanem csak valami kirakati' tárgy, furcsa formájú
bútordarab. Az autót sok lóerős, gyors, kitartó rno«
torja teszi. De jaj volna a világnak, jaj magának az
autónak is, ha nem volna kitűnlS fékrendszere is,
amely tud lassítani, s6t azonnal meg tudja állítani,
mégpedig símán és zökkenés nélkül.

A két energia fölé pedig kormány kell, biztos
kézben levő kormány, amely uralkodik az autó leg:
kisebb részén is.

Hogyan állasz ezekkel a tényezőkkel?

Bizonyára hallottad már ezt a szőt : «gátlás». Gát=
lásom van, - mondjuk, amikor tudjuk, hogy valamit
meg kellene tennünk, hogy jó, helyes, szép, hasznos
és kötelező is volna megtenni, - de nem tesszük meg
mégsem. Nem tudjuk, hogy mért nem, de nem tesz»
szük. Belülről meggátolja valami.

Ezzel a «gátlás» szőval megneveztük ugyan a
dolgot, de meg nem oldottuk ! Hányszor csak egyet..
len sző, egyetlen rnosolv kellene akibéküléshez !
Hányszor lehetne nagy igazságtalanságnak, szen
vedésokozásnak elejét venni, ha egyetlen bátor lépést
megtennénk! Mennyi tudatlanságot, bizonytalan..
ságot, sötétséget lehetne eloszlatni egyetlen kérdés::
sel, indítvánnyal, szervezéssel, irányítással - és
nem fogunk hozzá, mert «gátlásunk» van!
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Mi a gátlás? Valami beidegzett fékezettség. Ott
a motor, talán reszket és dübörög is már a kocsi,
begyulladt már a benzin, de a fékek be vannak
rozsdásodva, a kocsi nem indul, inkább felrobban . . .

Talán gyerekkorunkban kaptunk hamis nevelést
e téren. Hiszen jó gyermeknek rendesen az számit,
aki nem mászik fel sehova, nem tép össze semmit,
nem kiabál, nem szaladgál, nem csavarja le a villany=
csengőt, nem nézi meg, mi van a babában belül,
nem kér semmit - hanem szép csendesen ül és
néz. Hát az ilyen jó gyermekből sikerült teljesen ki«
irtani a cselekvés energiáit.

Talán magunk irtottuk ki magunkból a cselekvő
energiát, szép, erényes neveket adván hiányainknak,
sőt bűneinknek. Sokszor szerénységnek nevezzük a
gyávaságot, alázatosságnak a lustaságot, egyszerű»
ségnek a formátlanságot. Azt mondjuk, nem akarok
hiú lenni - pedig csak kényelmetlen nekünk gon»
dosan öltözködni. Azt mondjuk: Nem akarok az
előkelőekhez dörgölődzni, - pedig csak kevélysé
günk és lustaságunk gátol a nálunknál különbekhez
való alkalmazkodásben. Azt mondiuk: Szeretek
csendesen és visszavonultan élni - pedig csak
érzékenységünket és sértődöttségünket nem akarjuk
legyőzni és önszeretetünket akarjuk ápolgatní, ta=
kargatni.

Senkise gondolja, hogy saját teste, saját lelke
készséges és kiművelt eszköze a jónak! Nem kisebb
szent, mint Szent Pál mondotta: Más törvényt
látok lelkemben és mást a tagjaimban! És az Ur
Jézus is felsóhajtott: A lélek kész Uram, de a test
erőtelen!

A világ megszentelését a Szeritlélek Úristen
csak készséges eszközökkel hajtja végre, de a kész=
ségesség nemcsak akarat kérdése, hanem gyakorlati
is. Test és lélek az aszkézis útján lesz készségessé
a jóra.
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Brr! - aszkézis, rettenetes! Nem akarok aszkéta
lenni, az élet minden szépségéről lemondani! Miért
jó az az Istennek, ha nekem rossz valami? Miért
kedves az Istennek, ha én szomorú és savanyú és
elhanyagolt és piszkos és félszeg vagyok?

Testvérem, ezen a téren rengeteget kell helves
bíteni a felfogásokon. Sokszor megesik, hogy két
cselekmény .külsőleg egyenlőnek látszik, belsőleg
azonban teljesen különbözők, Előfordulhat, hogy a
mama is, a gyermek is otthagy egy=egy darab kré..
rnes pitét. A mama azért, mert a még érkező vendég»
gyereknek akarja hagyni, hisz nincsen több, és már
csenget is a vendég. Bandi pedig dühből hagyja
ott, mert anyja a nagyobbat adta Pistikének. A két
cselekedet külsőleg egyforma!

Mármost: van aszkézis (a keletiek), amely az
anyagi javak megvetéséből, tagadásából, a Nirvána
felé törekedve keresi és vállalja azt, ami kellemetlen,
fájó, kínzó. A keresztény önmegtagadás ugyan szintén
megkívánja a kellemetlenségek, fájdalmak vállalá=
sát, de nem azért, mintha maga a fájdalom volna
érdem lsten előft.

A keresztény önmegtagadás lényege: szabaddá
lenni a szeretetre. A keresztény erkölcstan centrális
gondolata: szeretnt az Istent, szeretní a felebarátot,
éspedig cselekedettel. Ezek a cselekedetek sokszor
nem könnyűek, azért folytonos gyakorlással - asz
kézissal - kép essék ell tenni, fel kell szabadítani
testet és lelket a szerétet gyakorlására.

EgyeIlSkelő lelkű úriasszony mondta el nekem,
hogy rnlkor életében minden összeomlott, a beteg=
ápolásban akart elhelvezkední. Meg is kezdte a leg.
nagyobb örömmel és készséggel, de rájött, hogy
abba kell hagynia; annyira undorodik, hogy áHan.
dóan ájulás és rossullét környékezi. Leírhatatlanul
szomorú volt, hiszen vigaszt és életcéIt, de egyben
megélhetést és pozíciót jelentett számára ez a híva«
tás. A professzor, aki jóbarátja volt a családnak, segí.
teni akarván rajta, arra kérte, hogy csak egy hónapig
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tartson ki, ezalatt két gyermeket bízott reá, a kórház
legszörnyűbbkét betegét: tüdővészes,gennyes sebek..
től borított két szegényapróságot, és kilátásba he..
Iyezte neki, hogy ezek ápolása fel fogja szabadítani
az undorodás zsarnoksága alól. Igy is történt. Még
ma is hálásan gondol a professzorra, aki hozzásegí..
tette ehhez a lelki szabadsághoz.

Hányszor szerétnénk egy kibékülő, kedves, jó,
sz6t mondani valakinek: szerelmünk, boldogságunk,
megélhetésünk függ tőle - és nem tudjuk rávenni
magunkat! Leszorítja nyelvünket a kevélység, a dac,
vagy az ügyetlenség. «Gátlásunk van ID - rnondjuk
modern nyelven.

Hányan vannak, akik világosan látják, hogy sza..
vaik nyomán nem fakadhat semmi javulás; azt is
látják, hogy akihez szólnak: meggyötört és meg
alázott lélek; tudják, hogy a legrosszabb, amit tehet..
nek, az, hogy szólnak - akarnak is hallgatni, ezer
és egy okból - és ha itt a pillanat: szólnak és nem
hallgatnak. A nyelvük uralkodik rajtuk és nem szaba.. I

dok a cselekvésekben !
Az akarat szabadságának kivívására egész iskolája,

egész rendszere van az . Egyháznak. Ennek neve:
eszkétíke. ~ézis gö.@$ szó, a~it jelent, !"int
~orlat; a keresztény t31<erefessegnez szükséges
ú6~korlat. Az aszkézis ugyanúgy cselekvésre is
ösztönöz bennünket, mint ahogyan máskor vissza..
tart a cselekvésektől, ha ez szükséges a lélek szabad..
ságának biztosítására.

Nem íehet elég sokszor felhívni a nők figyeImét
arra, hogy indiszponáltságuk napjait jegyezzék fel és
lelki nyugtalanságaik alkalmával nézzék meg ezt a
naptárt. Négy nappal a dátum előtt ne álljanak
sz6ba semmiféle világfájdalommal, eljegyzésfel..
bontással, cselédkidobással, barátnövel való le: J

számolással, - de hitbeli felborulással és erkölcsi
feldúItsággal sem.

Mit jelentsen ez? A lélek szabad, a lélek nem
függ a testtől ...
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A lélek nem egészen szabad. A lélek felszeba«
dítandő. A lelki..élet mindenestül arra való, hogy
a lélek felszabadul jon. A fizikum alól is. Egyelőre
azonban még nem egészen szabad. Bizonyos hor
monok hiánya nyugtalanságot idéz elő a testben.
A lélek felszabadításának útja nem az, hogyelhi..
tet jük magunkkal: nem is igaz, nincs itt sző hor»
monokról, én nem azért vagyok nyugtalan, én
igazán lelki okok miatt vagyok nyugtalan stb.
A felszabadítás útja ez: most nyugtalan vagyok,
szeretnék mindent megváltoztatni, jobbra vagy
balra eldönteni, pusztaságba vonulni, vezekelni,
lemondani, szakítani stb., de én tudom, hogy ez
most az idegek tánca, nem engedem meg, hogy a
lelkemet olyan határozatokra bírják, amelyeket négy
nap mulva meg fogok bánni.

Az ideges alapon megnyilvánuló lelkíísmeret
furdalás egyik jele az is, hogy késve jelentkezik.
Előbb megtesszük a rosszat, amire vágytunk, utána
pedig önbecsülésünket azzal akarjuk helyreállí
tani, hogy rettenetesen nyugtalankodunk. Hozzá
még fűnek..fának el is mondjuk nyugtalanságunkat.
Ez beteges jelenség, amelyet el kell nyomni. Mielőtt
cselekszünk, kell megkérdezni lelkiismeretünket.
Ha pedig utólag jövünk rá, hogy helytelenül
jártunk el valamiben, akkor ez szelgáljon okulásul
a jövőre, tegye lelkünket alázatossá, hogy íme,
mennyi rossz lehetőség van bennünk, - de csen
desen és nyugodtan kormányozgassuk, igazgassuk
tovább életünk kis járművét.

Van a lelkiismeretnek még egy nagy betegsége:
az aggályosság. Könyvtárakat írtak már róla. Ne»
künk, Magányos Nőknek egyet nem szabad elfelej..
tenünk ezen a téren: az ember kimondhatatlanul
hajlandó az öncsalásra, és az aggályosság nyugta=
lanságába és zűrzavarába legtöbbször akkor menek..
szünk, amikor nem akarjuk megtenni azt az egy"
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szerű jótJ vagy elkerülni azt az egyszerű rosszat.
amit az Ur lsten kíván, illetve tilt. Ne légy büszke
arra, hogy aggályos vagy!

- Jaj, dehogy - mondod -, inkább kimond
hatatIanul szenvedek miatta ...

Igen, a szenvedéseire is lehet büszke az ember.
Sokszor azért. csinálunk zajt a lelkünkben, sokszor
azért esünk kétségbe, azért vigasztaltatjuk magun»
kat lelkiatyával, elöljáróval, barátokkal, testvérek.
kel, hogy ne kelljen egyszerűen beismernünk :

- Igen, ez vagy az rossz volt, nem fogok t6bbé
igy tenni ...

A lelkí-élet kezdetén talán minden lélek ke
resztülmegy az aggályosságnak egy periódusán, az
is lehet - nem tudom -, hogy egy fehérfátyolos,
tömjénfüstben élő zárdaszűznek egész életén át
jól áll... de azt tudom, hogy a magányos nlS
legkevésbbé szimpatikus tulajdonságainak egyike.
Önmagát és másokat kínoz vele, időt és energiát
köt le teljesen meddő küzdelemre. Isten őrizzen t61e!

De őrizzen a kitágult lelkiismerettől is. Olyan
szomorú, amikor egy idősebb magányos nő amo
lyan bakakáplári modort vesz fel hangnemben,
viselkedésben, életfelfogásban, Isten-látásban.

Hiszen nők vagyunk - ha nem is lettünk család.
anyékká. Nők, akikről ezt énekli a költö:

... ti vagytok a HáziáldáJ
Fehérre meszelt kis falon.
Szegett kenyér az abroszon.
Ti a kűtvlz a harmatos pohdrba,
Duruzsoló, jóságos kályh«,
Szekrényben illatos, puha
Tündökló, hófehér ruha,
Ti vagytok az olajmécs, mely álmatlan lohol
S imádkozik, mIg mások alszanak.
A hervadtan is illatos csokor
A feszület alatt.

(Sík Sándor: Asszonyok.)
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,azon a na/)on.

Körülbelül ezek a perspektívák nyílnak meg
szemeid előtt «azon a napon». Magadnak kell az
utadat megválasztanod, magadnak kell az utadat
megjárnod. Ne félj tőle, lépj rá bátran, az lsten az,
aki Neked ezt az utat adta.

Fogadd szívesen ezt a pár útbaigazítást, amelyet
olyan vándor ad Neked, ki maga is ezt az utat
járta: botladozva, tévedezve, el..elfáradva, megtíke
kadva, szélben fázva, esőben ázva, de valahogy
mégiscsak jókedvűen előre, és aki most már a
visszanézés stádiumba jutván, nagyon ..nagyon csen ..
desen azt imádkozgatja :

- Köszönöm, Uram, azt az utat, amit járattál
- nagyon szép volt. Amen.
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