
összeült Pax Romana kongresszuson
- mint Fesquet két cikkében is ki
emeli - "bícrálgatás nélkül" dicsérte
Teilhard atyát, amiért "kockázatokat
vállalva hidat rnert verni a tudomány
és a hit között", és "meg tudta nyer
ni a nem-hívők rokonszenvét is". S

ami a legörvendetesebb. kifejezte a
bíboros azt a hő óhaját is, hogy rninél
több katoliikus gondolkodó ragadja
meg a tudós jezsuita "eszmei rugóíe"
és "ikísérelje meg az ő vonalát más
tudomány- és íemeretágaloban is hasz
nosítani".

A KIS ÚT
.,._-------_..

A pokolba vezető út jószándékkal van rkikövezve... ezt a szólásmondást
valamennyien sokszor halljuk, még iszószéken is. A karácsonyesti angyali 'ének
ezzel szemben békességet igér a jóakaratú embereknek. Úgy tudom, hogy a
katolikus erkölcstan tanitása szerint egy-egy jócselekedet megitélésénél a szán
dék a döntő. Milyen alapon mondhatjuk ,tehát, hogy ,a "jószándék" "kövezi ki"
a {pokolba vezető utat? Főleg az érdekel, hogyan kerülhetném el azt, hogy ,jó
szándékom ellenére is ártsak embertársaimnak ? Mikor valóban jó az akarat?
Nem túlzott aggodalmaskodásból irom ezt, hanem azért, -mert magam is okoz
tam már "jószándékkal" bajt s ezt ,szeretném a jövőben eltceriilni.

A kérdés lényegének tömör rnegol
dása az, hogy valóban nagy külőnb

ség van vélt és tényleges jóakarat kö
zött. Kevés ember cinikus Shakespeare
III. Richárdjának módján, "Mától fog
va gazember leszek" - ezt a költői

szabadság jogoson adhatja egy ember
szájába, az eleven életben a legna
gyobb bűnöket is igyekeznek elköve
tőik valamilyen jószáridékba csoma
golní. A huszas évek elejének hírhedt
amerikai gengsztere, a sokszoros gyil
kos Al Capone kivégzése előtt arról
panaszkodott, hogy mindég csak jót
akart, de ellenségei félremagyarázták
szándékát.

Persze ez szélsőséges eset. Hétköz
napjainkban azonban valamennyien
hajlamosak vagyunk arra, hogy önma
guntonak is hazudjunk és vagy tuda
tosan - vagy ami még veszedelme
sebb tudatalatti ösztönvílágunk
csábítására - jószándékra hívatkoz
zunk és így igyekezzük tetteink kö
vetkezményét enyhíteni. Emlókczem
arra, hogy míkor - jó húsz évvel ez
előtt - a fiatalkorú bűnözők lelkésze
voltam, nagyritkán találkoztam olya
nokkal, akik ne találtak volna [ószám
dék-rnentséget tettükre.

Mindezt csak azért: a levélírónak
teljesen igaza van abban, ha a jószán
dék vagy jóakarat minden további
nélkül való elrhihetésében kételkedik.
Hosszú ideig kell önmagunkra is gya
nakoduunk és tulajdonképpen csak a
nagy szentek érnek el az öntudat
olyan fokára, hogy énjük teljes isme
retében és a kegyelemmel megvilágo
sított lélek valóságfelismerésének bir-

tokában biztosak lehetnek jóakara
tukban. Persze még ilyen esebben is
történhetnek nagy hibák - mint pl.
VII. Szent Gergely pápa életében -,
de ez a kristálytiszta jóakarat érde
méből semmit sem von le.

Gyanakodjunik önmagunkra de
főleg miben?

Világos, hogy most nem a tudatosan
elkövetett bűnök tudatos hazugsággal
való elleplezéséről van szó, hiszen
ilyen esetben valójában szó sincs jó
akaratról. Azokról az esetekről kelll
beszélnünk, amilkor a jóalkarat meg
van, de hiányzik belőle valami. Az
erények csak a tankönyvekben sze
repelnek más-más oldalon, a köny
nyebb megértés 'kedvéért egymástól
szétválasztottam, a lélekben azonban
egymást át és átjárják. Jóakarat csak
akkor jó valóban, ha okossággal, igaz
ságossággal, szerénységgel stb. párosul.
A kiirt okozó jóakarat ellen mondotta
el Krisztus Urunk a konkolyvető pa
raboláját. Ebben a túlbuzgó szolgák
lennének a jószándékú kártevók, mert
a konkolytépés közben ki.rámgatmák a
tiszta búzát is. Minél többet tudunk
az emberi pszihéről és mínél diffe
renciáltabb és gazdagabb körülöttünk
az élet, annál inkább szükségünk van
okosságra, igazságcsságra és szerény
ségre,

A jóakaratú önkéntelen kártevés
igen gyakori megjelenési formája az
önön hatáskörünk túllépése. magyarul
a kotnyeleskedés. Aki vigyáz arra,
hogy semmilyen jóakarat círmén ne
üsse bele az orrát mások dolgába, az
bizonyára igen sok hibát elkerül és
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sok békétlenségtől szaoadícja meg ön
magát és környezetét. Az engedelmes
ségről írva egyszer már bővebben ki
fejtettiilk, hogy a saját határaink be
tartása nemcsak igen komoly erény
gyaIkorlat, de elengedhetetlenül hozzá
tartoznc mínden kulturemberhez. A
rtúlbuzgóságra, a "nyüzsgésre" hajla
IIlOSaIk különösen vigyázzanak arra,
hogy "apostolkodás" eimén nehogy
családi békességeket dúljanak fel.
Sajnos, vannak erre példák, felsorolás
nélkül is ki-dd talál eleget saját ta
pasztalataí között.

Wodehouse, a híres angol humoris
ta ír le egyik regényében egy cserkész
fiút, akinek "napi jótettétől" az egész
ház reszket, mert csodálatos fantáziá
val mindég olyanokat talál ki, hogy
míndenkí valóságos idegsokkban vár
ja, míkor esnek már túl a "jótett vég
rehajtásán", Ide tartozik természete
sen minden felelőtlen tanácsadás, tes
ti-lelki kuruzslás is. Aki valamilyen
címen felelős embertársáért, az ter
mészetesen kötelességszerűen avatko
zik a dolgok rossz irányba fordulása
ellen. Jogosult lehet erre a világi,
vagy az egyházi előljáró is, jogosult
lehet a szülő is, s rajtuk kívül az, akit
erre illetékesen felkértek. De akit nem
kért senki, az kellő szerénységgel és
okossággal mérlegelje: cselekedhet
vagy beszélhet-e? Az erkölcstan pél
dául "fülbesúgás" eimén eli téli azt is,
ha valakinek "jószándékkal" vissza
mondjuk, amit háta rnögött beszélnek.
RmJkán származik ebből jó, békesség
pedig soha, még ha eltekintünk is at
tól, hogy az ilyen vísszarnondásokban,
ha a szőveget szószerínt is el tudnák
mondaní, aikkor sem biztos, hogy a
"da'JJa:m" ugyanaz.

Kimeríthetetlen az ártás eseteinek
és lehetőségeinek száma, kezdve azon,
hogy mennyire hajlamosak vagyunk
az ösztönös hatalomvágyat a szeretet
tel, az irigységet az igazságossággal, a
fösvénységet a józan beosztással stb.
összetéveszteni, egészen addig a jóaika
ratú tévedésig, arnikor emberi kapcso
latok azért hullanak szét, mert a kö
zelállók a lehetetlenségíg "túUicitál
nak" egymáson - mindég nagyobb
ajándék, mindég drágább vacsora - s
csupa jóakaratból elviselhetetlen anya
gi terhekkel súj,tjáik egymást.

A Szeritírás a jóakaratot a békesség
gel köti össze. Végeredményben ez a
tökéletes ismertetőjel. Akinek nyomá
ban nagyobb békesség jár s aki olyan
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áldott, hogy maga körül árasztja a bé
kességet, az valóban tetteiben és szán
dékában is jó úton jár. Vdszont: akár
milyen a jószándék, lm végeredmény
ben békétlenség és nyugtalanság a
gyümölcse, akkor igaz az Úr Jézus
szava: "gyümölcseiil~ről ismeritek meg
őket".

Közeledi'k a Karácsony ünnepe s
ilyenkor .mínden ember aswkottnál
több jóakarattal és törekvéssel igyek
szik örömet okozni. Mégis éppen Ka
rácsony körül fenyeget a veszedelem,
hogy a túlterhejt idegek eredménye
a gazdag ajándékok mellett a keserű

mellékíz, s ami a legfontosabb és ami
az Ég ajándéka: pontosan a nagyobb
békesség hiányzik Ezért hallani sokak
szájából a nagyon szomorúan hangzó
sóhajt: bárcsak már túllennék az ün
nepeken ...

Az igazi jóakarat, a békességet szü
lő jószándék feltétlen biztos útját ír
ta le Szent Pál: "Öltsétek tehát ma
gatokra mint Istennek választottai,
szeritjei és szerettei az Irgalmasságnak
indulatát, kegyességét, alázatosságot,
szerénységat, béketűrést; viseljétek el
egymást és bocsássatok meg egymás
nak; ha valakinek valaki ellen pana
sza van: miként az Úr megbocsátott
nektek, úgy ti is. Mindezek felett pe
dig legyen szeretetetek, mely a töké
letességnek köteléke. És Krisztus bé
kessége uralkodjék szívetekben,
amelyre hivatva is vagytok egy test
ben, és hálásak legyetek !"

Szent Pál szavai után a kérdéshez
már tulajdonképpen nem kell semmit
sem hozzátennünk, csak a levélíró so
raiban megnyilvánuló kis aggodalmas
kodást kell feloldanunk úgy, hogy ha
legjobb tudása szerint a szándékába
se tudatos, se ösztönös mallékgondo
lat : se csúszhatott. akkor cselekedete
erkölcsileg helyes, és ha az élet átte
kintlhete1Jlensége míatt mégsem érné
eloélját, felelősség nem terheli. Ez
azonban csak az egyik oldal. A másik:
akánmalyen kellemetlenségat is okoz
zon nekünk embertársunk. haragunk
ban, vagy jogos felháborodásunkban
se felejtkezzünk el arról, hogy talán
nem is tudatos rosszról, hanem csak
kisebb ok míatt félrecsúszott jószán
dékról volt szó.

Ilyen lélekkel és ilyen jószándékkal
nyugodtan és örömmel készülhetünk
az ünnepekre, az Isten bizonyára meg
adja jóakarnrtunkra az áldást, a mín
den földi értéknél nagyobb értéket: a
békességet. Eglis István


