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W. Busch: Nincs benne szeretet! 

Sivár, vörös téglaépület áll egy forgalmas utcában. A nagy iparváros ebbe helyezte az ellátatlan öregeket. 
Különös kis csoportja ez az idős embereknek. Az a magas férfi ott egykor jobb napokat látott. Senki nem tudja, hogy került ide. Magányosan tölti a napjait. Még itt is elsáncolja magát sorstársaival szemben nagy előkelősége mögé. 
És itt ez az anyóka. Mint valami izgalmas regény, olyan volt a sorsa, amit elmesél. 
Az a másik meg szabómester volt korábban. A régi dicsőségből semmit nem mentett meg, csak fekete zakóját, amit állandóan varrogat meg vasalgat, hogy vasárnap mindig új fényben pompázhasson benne. 
Valaki különösképpen feltűnt nekem. Mély, szomorú vonás ül az arcán. Egy napon elmesélte az élettörténetét. Nem volt benne semmi különös. Fáradságos munkával teltek el a napjai. Aztán a felesége meghalt, a lánya férjhez ment. 
„Szokott a lánya néha látogatóba jönni?” 
A férfi arca elborul. „Dehogy, egyáltalán nem szeret engem.” 
Egy napon új kötött kabátot látok rajta. „Ez aztán szép, meleg darab! Honnan kapta?” 
„A lányomtól.” 
„Csomagot küldött? Igazán rendes tőle.” 
„Na, igen – feleli a férfi. – Egyébként amire szükségem van, arról gondoskodik. Ezt illetően nem panaszkodhatom. Sok szép holmi volt a csomagban, de…” 
Félbeszakítottam. „Ez mindenképpen dicséretes a lánya részéről. Itt a ’de’ egyáltalán nem helyénvaló!” 
Az idős ember távozni akar. Megragadom a karját. 
„Mondja hát meg, mi a kifogása a lánya csomagja ellen?” 
A férfi végtelenül keserű tekintettel, szomorúan néz rám, és csak annyit mond: „Nem volt benne szeretet!” 
Egyszerre megértem az öreget. Sőt, megértek ennél többet is. Értem most már, hogy az itt lakók közül miért járnak oly sokan mord ábrázattal. Tény, hogy van lakásuk, megkapják az ennivalót, a ruházatot, tény, hogy gondoskodnak róluk, de – nincs benne szeretet! 
A megjegyzés nem hagy nyugodni. Hazafelé a munkaközvetítő előtt megyek el. Emberek százai tolongnak itt. Miért olyan elkeseredett az arcuk? Miért van a tekintetükben annyi szomorúság? Miért? Nem kellene hálásnak lenniük, hogy az állam, a társadalom amennyire tud, gondoskodik róluk? Persze ezt a gondoskodást nem lehet soknak mondani. De mégis, miért ennyire elkeseredettek ezek az emberek? 
Úgy tűnik, mintha a sápadt arcok, szomorú tekintetek, nehéz szívek mind ugyanazt a mondatot hangoztatnák: „Nincs benne szeretet!” 
Tudom, hogy ez nem politikai és nem gazdasági kérdés. A szívek vádló hangja ez a társadalmi rend ellen. S ez a vád így hangzik: „Nincs benne szeretet!” Századunk emberéből gépalkatrészt csínáltak, számokat, amiket tetszés szerint használnak, aztán eldobják. 
Utam kocsma mellett visz el. Férfiak tömege a dohányfüstben. Pedig van saját lakásuk, otthonuk, feleségük, aki várja őket, vannak gyermekeik. Miért ülnek itt, és nem az otthonaikban? „Nincs benne szeretet!” Ó, de sokszor hallani ezt olyanoktól, akik a pálinka rabjai lesznek! 
Sápadt asszonyok, elgyötört anyák! Mind vidám, fiatal lányok voltak, amikor férjhez mentek. Nem találták meg családjukban a boldogságot? „Nincs benne szeretet!” – suttogják fájdalmasan. 
Naponta olvasunk öngyilkosokról. Miért menekülnek ki a világból? Ebből a világból, mely olyan szép tud lenni? Mintha a sírból szólnának vissza: „Nincs benne szeretet!” 
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Isten gyermeke! A világnak, melyben élsz, szüksége van rád. Nem a kánaáni szóáradatodra, nem az erkölcsi szörnyülködésedre vagy más egyébre, amit olcsón kínálsz. 

Keresztyén ember…a mai világ tőled – Jézus szeretetét várja.



