A KIS ÚT
Kilencéves iiacskám, aki nemrégiben még kitűnő tanuló volt,
az utóbbi időben feltünő hanyatlást muiai, Itthon is lehetőlel] kitér a kisebb-nattuobb teendők elől, amelyeket a mulibosi seiuesen
végzett. A,QqódoJn, hogy nem valami erkölcsi hiba-e nála ez a
lustasá,Q? Férjem csak átmeneti jelenségnek iartia, s ami a dolog erkölcsi vonatkozását illeti, arról az a véleménye, hogy a
lustaság egyébként sem bűn. Sem a !Jyermeknél, sem a feltőttnél.
Olvasóink talán emlékeznek
Jean Rimaud nevére. akinek
egy-két Irásával már mi is foglalkoztunk. J eles pedagógus,
pszichológus és erkölcsbölcselő.
Az Eiude» már két évvel ezelőtt
állandó rovatot, nyitott, amelyben Rimaud az időszerű nevelési kérdéseket vitatja meg.
Egyik alkalommal éppen arról
értekezett, hogy mikor bűn és
mikor csupán sajnálatos adottsága lustaság, Válasza lényegében az, hogy bűnt követ el az
ember, ha tudatosan és szabadon tér ki bármi olyan erőki
fejtél'> elől, amely egyéni vagy
társadalmi kötelessego lenne.
Csupán sainálatos adottságot
viszont
akkor
állapíthatunk
meg, ha erre a kitérésre olyan
okok kényszerítik az embert,
amelyek meghaladják az akaratát samelyeknek ő mag-a sincsen tudatában. Ezt kell fontolóra vennünk főleg akkor, ha
gyermekekről van szó.
Az a
gyermek például, aki szellemileg visszamaradt a fejlődésben,
egyszerűen képtelen arra, hogy
a tanulásban lépést tartson társaival. A gyenge szervezetű, az
ideges, a májbajos gyermeknél
is mutatkoznak belső zavarok,
amelyeknek
megnyilatkozásai
látszólag Iustaságra vallanak.
Mindebből azután Rimaud le is
vonja a következtetést, hogy a
gyermeknél nagyon óvatosak legyünk az itélkezésben. Legtöbbször csak a szülö, a nevelő és
az orvos együttesen döntheti el,
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vajjon lusta-e a szó erkölcsi értelmében a gyermek, avagy
olyan fogyatékosságban szenved, amely miatt különös gondozúsra, nem ritkán gvógykezeJésre szoru L
Gondolom, ebben mindannyian egyetérthetünk, s az érdekeltek okosan cselekszik, ha ennek
megfelelően járnak el. Ha azután átelmélkedjük az alaptételt,
amel vből Rimaud kiindult, a
felnőttek esetét kevésbbé bonyolultnak, ugyanakkor azonban
bonyolultabbnak is látjuk. Kevésbbé bonyolultnak azért, mert
a meglett ember, ha ép az elméje, eléggé tudja, hogy mi a
kötelessége az otthonában és a
családjával szemben, s azzal is
tisztában van, hogy mi a feladata a munkahelyén. Ha tehát pusztán kényelemszeretetből
és nemtörődömségből marad el
a jogos várakozások mögött,
magatartását a keresztény erk őlcs tan minden további nélkül bűnösnek minősíti. Bonyolultabb viszont a dolog azért,
mert a felnőtt, ha nem ilyen
okból mulaszt, de- .a legjobb
szándékai ellenére serm képes az
állapotbeli és hivatási kötelességeinek teljes mértékben megfelelni, erkölcsileg még mindig
vétkesnek minőstilhet abban az
csetben, ha egyáltalán nem keresi az ilyen szándéktalan mulasztásának is az okait, vagy ha
már ismeri, nem törekszik azoknak megszüntetésére. Az például, hogy valaki gyomorbajos s

emiatt marad el a kötelességteljesítésben, csak akkor mentesít az erkölcsi felelősség alól,
ha az illető igénybe veszi az orvos segítségét és pontosan alkalmazkodik az étrendi előirti
sokhoz.
Közbevethetné valaki, hogy a
restség rendszerint már önmag-ában hordja büntetését" minek
akkor erkölcsi vétket is faragni
belőle? Hiszen aki nem tesz eleget kötelességének, hamar elszenvedi annak hátrányát is:
elárasztja lakásában a piszok,
felborul a családi békéje, megcsappan a jövedelme, szélső
esetben tehát beválik rajta, amit
már Szent Pál meghagyott:
"Aki nem akar dolgozni, ne is
egyék", vagy amit az ószövetségi próféta mondott: "A henye
ember
koplalni
kénytelen."
Mindez természetesen igaz, de
mitsem változtat azon a tényen,
hogya lustaság még ilyen esetben is legtöbbször bűn, mert
előbb-utóbb bűnös mulasztásokra vezet.
Nagyon gyakran fordul elő,
hogy az időlopással és a hanyagshggal rosszat teszünk másoknak is, mert olvan kötelességeinket mulasztjuk el, amelyeknek
teeljesítését
méItán
várják el tőlünk. Ha a ház aszszonya nem ügyel arra, hogy
meg ne kozmásodjék a főzelék,
nemcsak neki fog hiányzani az
ízletes vacsora. Ha a gazda
nem műveli meg kellő gondossággal a földet, nemcsak neki

lesz kára a silány termésből, hanem a köznek is. Ha egy munkát egy munkaközösséeben határidőre kell befejezni, a lusta
helyett a társai dolgozhatnak
erejükön felül. Altaláuoasáaban
is megállja a helyét a Példabeszédek
könyvének
intelme:
"Már az, aki a munkájában hanyagul jár el, édes testvére annak,aki a művet tönkreteszi.'
Végül pedig még egy mozza.,
nat. Ha olyan esetekben, amikor mások jogos érdekeit nem
sértjük és csupán mi magunk
szenvedünk hátránvokat, valami módon még meg- tudnők
nyugtatni lelkiismeretünket és
szemet hunyhatnánk az önszeretet parancsának anyagi vonatkozásai fölött,
semmikép
sem tehetjük ezt az erkölcsi vonatkozásaival.
Nem
szabad
ugyanis hallatlanba venuiink a
keresztény
erkölcsbölcseletnek
azt, a tételét, hogy 11 lustaság
a legveszedelmesebb út a főbell
járó bűnök felé, s ha egyébként
esetleg- nem is volna az, már
egyedül ezért is bűn. Mesehlertől való ez a szellemes megállapítás: "Aki dolgozik, annak
csak egy ördöggel van baja: a
lustaság ördögével; aki azonhan
lustálkodik, annak szá» ördöggel kell birkóznia." S hogy egy
klasszikus egyházi írót is idézzünk, Szerit Bazil mondotta:
"Aki nekünk alkalmas erőt
adott a munkára, az itélet napján bizonnyal számonkéri tő
lünk: arányban állt-e vele a
szorg'almunk i"
M. V.
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