
A KIS ÚT

Sok visszatérő bűnöm van. Ezeket éppen ezért mindég nagy szég;yennel val
lom be, mert hiába fogadkozom, ismét visszaesem; ezek közül - úgy gondolom
- a legsúlyosabb embertársaim megsz6lása. Sajnos, éppen itt legtöbb a b1í7I4J
kaJom. Sokszor társaságbeli felelőtlen fecsegés közben, szinte észrevétlenül és
skaratomon kivül, rágalmazásokba is belecsúszom. Máskor elkerülhetetleA-nek
tűnik előttem, hogy mások hibáiról beszéljek. Nem pletykálkodásról van SZIÓ
- bár ez is sokszor előfordul -, hanem olyan emberi hibákról, amiknek el
mo1tdása szerintem jogos, sőt szükséges. Máskor a "kipanaszkodási" vágy 'ln&z
bűnbe. Szeretnék leszokni erről a valóban szokásossá lett bűnről. Tudom, hogy
fájdalmat okozok másoknak, mert nekem is fáj, ha rosszat mondanak rólam.
Szeretném tisztán látni,' hogy mi ebben a kérdésben a bűn határa, és hoO'l/fUl
tehetnék [éket anyelvemre ?

A rágalmazás és megszólás elsősor

ban az igazságosság elleni bűn, a
pletykálkodás elsősorban a szeretet,
ellen van, bár mind a kettő sérti a
szerétetet és az igazságosságot, csak
nem egyformán.

A becsületéhez minden embernek
joga van, még a bűnösnek is - ta
nítja az erkölcstan -, mert a becsü
let legmélyebb alapja az emberi sze
mélyíség. A bűnösnek is megmarad a
joga és a kötelessége, hogy életét és
családját fenntartsa, kötelességét tel
jesítse, már pedig ehhez feltétlenül
szüksége van a becsületére.

A rágalmazó az ártatlan ember be
csületét rabolja el, a megszóló a bű

nösét, Az erkölcstan mégis mind a
kettőt lényege szerint súlyos bűnnek

mondja az igazságosság ellen, s csak
a bűn "anyagának" kicsinysége teheti
ezeket bocsánatos bűnné,

A pletykálkodás nem azonos a meg
szólással, bár a köznapi nyelvben ezt
a kettőt gyakran összekeverik. Plety
ka az, amikor vísszamondjuk azt a

,megszólást, amit valaki háta rnögött
követtek el, még pedig a megszóló
személyének megjelölésével. Ezért ez
elsősorban a szeretet ellen való; a,
pletykából harag" gyűlölködés, vesze
kedés származhat.

A teljesség kedvéért említsük még
meg a vakmerő itéletet és a rnegve
tést. Ez a kettő is a becsületet sérti,
ezért lényege szerint - súlyos eset
ben - halálos bűn. Krisztus Urunk
világosan mondja: "Ne ítéljetek, hogy
ne ítéltessetek ..." (Luk. 6, 37), és
"Aki azt mondja felebarátjára, hogy
bolond, méltó a gyehenna tüzére"
(Máté 5, 22).

A becsület elleni vétkek kérdésében
a legkisebb részlet is lényeges. A bún
súlyosságának mértéke egyrészt an-

nak az erkölcsi kárnak nagysága,
amit okoztunk, másrészt a rosszaka
rat és tudatosság foka, amivel a vét
ket elkövettük. A nem súlyos esetben
és rosszakarat nélkül elkövetett meg
szólások . tehát bocsánatos bűnök, de
nem minden esetben. Vannak olyan
ésszerű okok. amikor minden bűn nél
kül beszélhetünk embertársaink hibái
ról, sőt az is előfordulhat, hogy egye
nesen felebaráti szeretetből fakadó
kötelességünk bizonyos dolgokat szó
vátenni, figyelmeztetni. Ismételten
hangsúlyozzuk. hogy ilyenkor valóban
bűnökről és hibákról van szó, másként
ugyanis nem rnegszólást, hanem rá
galmazást követnénk el. Utóbbi pedig
- csekélységekben a bocsánatos
bűn alól sohasem ment fel. A levéí
író azt rnondja, hogy rágalmazásokba
is "belecsúszik". Ennek a belecsú
szásnak is van oka: a vakmerő ité
let. Ha komolyan javulni akar, a győ

keréri kell elkezdenie: elsősorban óva
kodnia kell az elhamarkodott i téle
tektől. a látszat felületes elfogadásá
tól.
Mielőtt még a fenntemlített ésszerű

okokra rátérnénk, még egy nagyon is
gyakorlati jelenségre kell figyelnünk
Vannak, akik azt hiszik, hogy csak
akkor követnek el bűnt másnak be
csülete ellen, ha a "háta mögött" be
szélnek hibáiról. "Szemtől szembe"
viszont valamiféle erénynek tekintik,
ha "jól megmondják véleményüket".
Pedig ez is lehet hiba, sőt még súlyos
bűn is, mert amennyire dicséretre.
méltó a nyílt egyenesség, annyira nera
menthető a szeretetlenség és rnegve
tés, ami az ilyen "kipakolásban" gya
korlatilag szinte elkerülhetetlen. Krisz
tus Urunk világosan megmondja: .,Ha
pedig vétkezik ellened atyádfia, meIlj
el és intsd meg őt kettőtök között. Ha
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hallgat rád, megnyerted atyádfiát, ha
pedig nem hallgat rád, végy magad
hoz még egyet vagy kettőt... hogyha
azokra sem hallgat, mondd meg az
anyaszentegyháznak ..." (Máté 18, ,15).
]'jz a "correptio fraterna", a testvéri
megintés, de az erkölcstanítók szerínt
ez is csak akkor helyes, ha valóban
komoly dologról van szó, megvan a
remény a vétkes észretérítésére és a
1estvéri megintésből nem szár:mazik
aagyobb baj: gyűlölködés, bosszú, sze
retetlenség. "Ami a szívemen, az a
wmon" tehát önmagában még nem
erény, forrása lehet az önmagunk ki
élésének vágya is s így nem testvéri
megintés, nem a bűn elleni kötelező

küzdelern, hanem inkább az önszere
let kitörése.

Ez a - sokszor rejtett - önszeretet
az, ami miatt olyan szívesen beszé
lünk mások hibáiról. Ha kell, ha nem.
Bmberi gyarlóságunkból következik,
hogy szerétünk önmagunknak tömjé
nezni s nagyon könnyen áll a szánk
a farizeus imájára: "Hálát. adok ne
kJed, hogy nem vagyok olyan, mint a
löbbi ember ..." Huxley -írja egyik re
!Jényében - Crome Yelww -, hogy
aínes ember, aki ne volna képtelen
wronyos emberi gyarlóságok elköve
tésére; ami az egyiknek szenvedély,
azt a másik természeténél fogva utál
ja. Az egyiknek az "ördög biblíája"
a szórakozás és kíkapcsolódás, a má
sik a kártya gondolatától is irtózik.
T&mészetünknek ez a "védettsége"
ad azután alapot ahhoz, hogy másokat
megszóljunk és önszeretetünket kielé
gítsük.

Most pedig térjünk rá azokra az
"éSszerű" okokra, amik szükségessé
-.ehetik. hogy embertársunk hibáiról
beszéljünk, anélkül, hogy ez megszó
lás lenne. Az erkölcstan a legnagyobb
körűltekintést követeli tőlünk ilyen
esetekben is. A közjó érdeke mellett
elismeri az egyéni érdeket is, azzal a
megszorítással, hogy az elhárítandó
baj valóban olyan fenyegető legyen,
aminél a bűnös becsületének védelme
kevesebb. így például kötelességévé
válhat az érdekelt felet figyelmeztetni,
hogy akire értékét akarja bízni, tol
vaj.De még ilyen esetben is figyel
meztet a parancs: csak azoknak szól
hatunk. akikre ez a kérdés tartozik,
nem szabad még a bűnös becsületét
sem csökkenteni azzal, hogy nagy
dobra verjük hibáját. Ami a nyilvá
nos bűnöket illeti - s ebben mutat-

kozik meg erkölcstanunk szigorúsága
a becsület védelmében -, még a bíró
ságtól elítéltek vétkéről sem szabad
beszélni, még olyanokéról sem, akiket
a legnagyobb nyilvánosság előtt bélye
geztek meg, ha feltehető, hogy bűnük

már feledésbe ment, vagy a jelenlévők

nem tudhatnak róla.
A rágalmazás és a megszólás a leg

nehezebben jóvátehető bűnök közé
tartozik. A rágalmazónakkötelessége
hazugságát ugyanazok előtt visszavon
ni, akik előtt rágalmazó kijelentést
tett. A tolvajnak könnyebb q dolga,
mert a lopott holmit titkon is vissza
juttathatja gazdájának. A rágalmazó
még azt sem mondhatja, hogy "téved
tem", hanem egyenesen meg kell mon
dánia, hogy: hazudtam! Ha pedig rá
galmazásából anyagi kár is szárma
zott, azt is köteles megtéríteni. A meg
szóló nem hazudott, ezért megszólá
lását az igazság sérelme nélkül nem
vonhatja vissza, de az okozott kárt ő

is köteles megtérítení. Megszólását
úgy teheti jóvá, hogy bevallja: meg
gondolatlanul beszélt, senkisem jogo
sította fel, hogy itéletet mondíon, ok
nélkül megsértett mást, stb. Köteles
sége, hogy akinek becsületét oktalan
beszédével csökkentette, annak ugyan
azok előtt emelje ki jó tulajdonságait,
jellemének értékeit.

Maga az a tény, hogy Krisztus
Urunk éppen a nyelv bűneire mon
dotta, hogy "aki testvérére azt rnond
ja, bolond, méltó a gyehenna tüzére",
rníndenkit, aki komolyan törekszik a
nagyobb tökéletességre, rnélységesen
el kell gondolkoztasson, Szent Pálnál
olvassuk, hogy "aki a nyelvén ural
kodik, az tökéletes". Talán egyetlen
bűnnel sem tudunk olyan nehezen
szakítani, mint a szavainkkal való
vétkezessel. S mivel a "szív bőségéből

szól a száj", beszédünkön keresztül
nyilvánul meg, lényegében van-e ben
nünk szeretet, jóakarat, vagy esetleg
tele vagyunk még rejtett gyűlölettel

és rosszindulattal.
Aki rnélységesen megbánja mínd

azokat a bűnöket, amikkel életében
sértette mások becsületét és jóvá is
szeretné azokat tenni, de ugyanakkor
érzi tehetetlenséget - hiszen ki tudja
már, kik előtt hangrott el a könnyel
mű, megszóló va-gy rágalmazó kije
lentés -, az elsősorban azt gondolja
meg: okozott-e valakinek komoly er
kölcsi vagy anyagi kárt? Ha igen, ezt
feltétlenül jóvá kell tennie. Ha köny-



nyelmű fecsegéséból senkinek baja
nem származott, a bűnbánat mellett
komoly fogadásra van szüksége, s ezt
a komoly fogadását semmi sem tá
masztja jobban alá, mint erkölcsta
nunknak megalkuvást nem ismero szí
gorúsága az emberi értékek rendjében
olyan elsőrangú fontosságot jelentő

becsület kérdésében. S féket hogy te-

hetünk nyelvünkre? Talán a legjob
ban úgy, hogy egyszer alaposan átgon
doljuk ezt a kérdést és mélvségesen
szégyenkezünk, ha embertársunk be
csü1etét akár a legkisebben is megsér
tettük ok nélkül, csupán azért, hogy
önmagunk szeretetét kíéljük, vagy
esetleg merő olcsó szellemeskedésből.

Eglis István
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NAPLÓ

HARMAT· ARTÚR ÉLETMŰVE. Nagypénteken, "a kereszt misztérli.umá
nak" ragyogásában váratlan hír döbbentett meg mindnyájunkat: Harmat Artúr,
az egyházi zene mestere meghalt! 77 éves volt, de sohasem éreztük "öregnek".
Allandóan tevékenykedett, minden iránt érdeklődött, egy-egy kedvesen-humo
ros megjegyzésével sokszor hosszan vitatott problémákat oldott meg, szellemi
kincseit bőségesen osztogatta, talán ezért is hagyott olyan nagy űrt maga után
hirtelen távozásával. Neve és tevékenysége azonban az egyházi zene területén
mindenképpen jelentős korforduló.

Lehetetlen, hogy ne érezzük gondviselésszerűnekmár életpályája elindulá
sát is. Azt, hogy nemcsak zeneszerző lett, hanem zenepedagógus is. Előbb kő

zépiskolai énektanári képesítést szerzett, majd utána zeneszerzőí oklevelet a
budapesti Zeneakadémián. A gregorián éneket a prágai Emmaus kolostorban
és a beuroni bencés apátságban tanulta, mert itthon ezzel alig foglalkoztak.
Később bécsi, regensburgi, berlini és római tanulmányútjain tökéletesítette
egyházzenei ismereteit.

1904-ben szülőföldje közelében kezdi működését. (1885-ben Nyrtrabajnán
született.) A nyitrai piarista gimnáziumban énektanár és az, Egyházi Zene
egylet karnagya. De már 1912-ben Kacsóh Pongrác Budapestre hívja énekole
tatónak. 1920 óta énekszakfelügyelő. 1922-től a Felsőbb Zeneiskolán zeneszar
zést tanít. 1924-ben a Zeneművészéti Főiskola hívja meg tanárnak. Itt 1926-ban
valóra váltja Liszt Ferenc régi álmát: megszervezí az egyházzenei tanszakot.
Ennek III. évfolyama egyház-karnagyképző címmel rnűködött. Újabb két év
múlva létrehozza az ének-zenetanár képző szakot. Ez a középiskolákat és a
tanítóképző intézeteket látja el mqdernül képzett, lelkes, fiatal tanárokkal.

Közben cikkeket, tanulmányokat ír. Karvaly Viktorral együtt a különféle
iskolatípusok számára énektankönyveket szerkeszt, amelyek már valódi nép
dalokra alapozzák az énektanítást. Nem túlzás azt állítanunk, hogy ezzel a
fővárosi iskolai énektanítást európai színvonalra emeli. Megírja újdonságnak
ható Éllenponttanát, amely a Palestrína-stflust tárgyalja. Ez működésének
egyik oldala: a zenepedagógus, aki egész gárdát nevel a fensőbbrendű zenének
llyen irányú munkásságának elismeréseként a Zeneművészett Főiskola 1958-
ban aranydiplomával tüntette ki. .

De ezzel párhuzamosan tevékenykedik a művész. Hatalmassá növeli az
addig inkább kamarakórusként működő Palestrína-kórust, 1922-38-ig a belvá
rosi Főplébáníatemplom,majd 1956-ig a Bazilika énekkarának karnagya. Mind
két templomban legfőbb gondja az igazi, szerit egyházi zene ápolása. Gregori
ánt, Palestrinát énekeltet és azokat az új magyar műveket, amelyek Szent X.
Pius pápa egyházzenei reformjának szellemében születtek. És mindezt minta
szerű előadásban.

A rnűvész, a pedagógus és a kiváló zeneszerző egyesült Harmat Aa-túr
Cecilia-egyesületi munkásságában. Az Országos Magyar Cecilia Egyesület a
tiszta egyházi szellemű, művészi szeritzene ápolását tűzte ki célul. Érthető,

hogy Harmat Artúr lelkesen állt a Cecilia Egyesület tagjai közé. Szerény és
munkás tagjai közé! De hamarosan társelnöke. újabban pedig díszelnöke lett
az egyesületnek. Találóan mondta róla valaki, hogya tiszta egyházzenei esz
mékért való mozgalornnak évtizedeken át ó volt a vezére. Még legújabban is
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