
A KIS ÚT
A Szentatya több beszédében említette, hogy más világnézetű és más elvi

felfogású emberek között is meg kell lennie az egyetértő szeretetnek, vagyis:
ne azt keressük, ami elválaszt, hanem azt, am~ összeköt. Ezzel szemben sokan
azt állitják, hogy ez megalkuvásra, kétszínílségre és elvtelenségre vezet. Az
igazság nem túr megalkuvást, a "békesség kedvéért" meggyózódésünkból nem
engedhetünk. Önmagában ez az okoskodás igaznak látszik, de összefüggéseiben
mégis kaput nyit a szeretetlenségnek. Olvastam, hogy a meteorológiában iB
megkülönböztetnek "makroklimát" és "mikroklimát" s valahogy úgy gondolom,
hogya békés egymás mellett élésben is van "makro" és "mikro" s ez utóbbi
nem kevésbé fontos, mert a mindennapi élet követeli meg. Kérem, irjanak ar
ról, hogya más elvű emberek - hiszen a legszűkebb családi körön belül is
vannak ilyenek - hogyan tudnak megmaradni a szeretetben, anélkül, hogy
meggyőződésüke't feladnák ?

Kérdése örök emberi kérdés. Nem
csafk a mai Ikol'lban, évezredele óta
probléma. S mível míndég felmeriLtt,
sokan foglalkoztak is vele. Azt híszem,
hogy a legjobb válasz néháJly mély
gondolkodó ide vonatkozó sora.

Foerster: FJZet és jellem című művé

ben így ír: "E nagy jelentőségű társa
dalmi fomnák közé tartozilk: az a mű

vészet , is, hogy a társasá:g~ban ne
rnindég mi vigyük a szöt, hanem má
sokat is szóhoz segítsünik, másokat lis
meghallgassunk. és incti1A@kaikait, ér
veiIket, megjegyzéseiiket ,tiszteletben
tartsuk akkor ds, ha teljesen ellenté
tes véleményen volnánaJk. Cicero be
széli a barátságról írt munkájáIban,
hogy a nagy Scipio baráti körben so
hasem nehezedett rá szellemi felsóbb
ségével a többiekre, hanem arra tö
rekedett, hogy hátterében maradjon és
a legegyszerűbbet is szóhoz 'enged
je ..."

Bizonyos, hogy nagy művészet má
sok megjhallgatásának Iképessége. ~r·
dernes lellk:iismeretvizsgálatot .tarta
nunk, nem ·tartozunk-e azok közé,
a1dlk:nek szeme is elárulja, Ihogy fi
gyeLmetlenek és egY'kedvúek, aIIllilkor
mások a saját gondolataikat fejrtege
tik.

Foerster így foly,tatja: "MUyen ke
vesen vannak, aIkiik az ellentétes véle
ményeket úgyszólván vendégszeretet
tel meg tudnák hallgatni és fínom iz
léssel tudnának rájuk felelni. Itt még
hijjával vágvunk a legegyszerubb tár
sadalrní udvariassági fomnulálknaík.
Mintha ezen a téren az évszázados
kölcsönös gyilkolás, üldözés, kárhoz
tatás terheitségét hordoznánk szívilLnk
ben. Ez okból nálunk a vitat1kozás még
rendikívül alacsony színvcnalon van
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barátok és ismerősök között is, hát
még ellenfelek között. Altalában rit
kán fejlődik 'ki igazi eszmecsere, ha
nem rendesen versengés támad a köl
csönös sértegetésben. míntha a vítat
kozák már csafk azért törnék magu
kat, hogy az ellenfelet megsértsék és
kompromíttálják."

Egyáltalában nem arról van szó,
hogy a vélemények különbözőségében

meggyőződésünket áruba - bocsássuk,
hanem arról. hogy tudjunk tárgyilago
saklenni. S mi a tárgyilagosság lé
nyege? Nem más, 'mint az a jóaka
rat, hogy bele tudjuk élni magunkat
más helyzetébe s ne csak magunkat
élvezzük és érezzük.

Ismét Foerster hozza fel Lincoln el
nölk: példáját. Szerinte páratlan hatá
sát annaik köszönhette, hogy mint
Platon a dialógusokban ellenfelei né
zeteit mínden torzítással és gyanúsí
tással szemben védelembe vette, ér
veiket kidomborította és csak: azután
fogott hozzá megcáfolásuikhoz. Elveit
nem adta fel, de lovagias volt s ellen
feledt nem a rágalmazás fegyverével
alkarta nevetségessé vagy lehetetlenné
\enni.

A vélemények harcai. a világnézeti
küzdelrnek el nem kerülnetök. Mint 'a
püspökí kar Iegutóbbd Ikörlevelében ol
vastuk: .,elveinat>ből egy jottányit sem
engedünk". méglis lehet, sőt 'kell /ke
resni a békés egyrnásmellettélést. Ül,
sokalknaik talán még szekatlan élet
stílus ez, de Ihogy nem elvfeladás. ar
ra a pápa szava a garancia: "A gaz
dasági, társadalmi tevékenységet vég
ző katolikusok gyakran kerülnek ~
csolatba másedokal. akiknek nem
ugyanaz az életszemlé1etük. E kapcso
latnál fiainik legyenek éberek, hogy-



míndég hűek maradjanak ÖI1III1aguJk
hoz, ne kerüljenek kényes helyzetbe
vallási és e11k:ölCSli tekintetben, de
ugyanaikkor a megértés és az önzet
lenség szellemét kell tanúsítaníuk,
hajlandóknak kell mutatkozníok arra,
hogy becsületesen együttműködjenek

minden természeténél fogva jó vagy
leg,a,láJbb jóra vezető dolog végrehaj
tásában."

Persze ez már a "makroklima" kér
dése, amely külön tárgyalást igényel
s nem is e rovatba tartom, de ami
nagyban ígaz, kicsinyben is az. A lel
kiekre törekvő ember Illem térhet ki
a mindennapi élet követelménye elől:

össze kell egyeztetnie elveit a máskép
gondolkozók és mást akarók kezelésé
ben nyilvánuló finom kultúrával. Ala
posan meg kell értenünk, micsoda ki
áltó ellentmondás az, ha szenvedélye
sen küzdünk a humanitás, az igazlel
kűség és ígazságosság eszméjéért. de
nyomban ígaztalanségra, embertelen
ségre - sőt nem egyszer hazugságra
is hajlandók vagyunk, míhelyt olya
nokkal akad dolgunk, aikdk ugyanezt a
célt más eszközöldcel akarják megva
lósítani. ..Meglehet - írja mély ta
nulmányában Foerster -, hogy ezek
az emberek tévednek; ám küzdjünk
nézeteink védelmében, de míhelyt a
kulturát kulturálatlansággal, a jogot
jogtalansággal, a szeretetet gyűlölettel

akarjuk megvédeni és előmozdítani,

abban a pillanatban összes működé

sünk hazugsággá és gúnnyá válik"
A levélíró problémájának lényege,

hogyan tudnak a vitatkozók "megJl,la
radní a szeretetben, anélkül, hQlJY
meggyőződésűket feladnálk ?" Az 00
digieken kívül még csak azt kell át
gondolnia, hogy az igazmondás egy
általán nem jelent kírnéletlenséget.
Bizonyos, hogy vannak olyan embe
rek, aUcik szemében az igazmondás
jeLképe, a pokróc. Pedig ennek éppen
az ellenkezője a helyes. Az értéIkek
összefüggenek, ahol igazság van, ott
szeretetnek is kell Ienndé, S mínél
igazabb valaki. legyen annál szerétet
teljesebb. Persze a szeretetnek nem az
a' rendeltetése, hogy gyengítse az igaz
ságot, hanern az, hogy erősítse az em
bert, olyan lelkiállapotba hozza, hogy
-el tudja viselni az igazságot.

•

KoráJntsem akarnám azonban a vé
leményeltéréseket 'kizárólag világné
zeti síkra vetíteni. Azt hiszem, erre a
levélíró sem gondolt, vagy elsősorban

nem is erre gondolt. Az egymás mel
lett élő emberek - akár családtagok
ról, akár társbérlőkről vagy munka
társakról van szó - legnagyobb prob
lémái rendszerint a legkisebbekből

adódnak. A békességet kis árnyalatok
bontjálk meg. Ezek ellen hogyan vé
dekezzünk?

Fabemek - Newman térítette meg,
- rninden szempontból ajánlható mély
könyve a Spiritual Conferences. Igy
ír: "Akikkel csak érintJkezésbe jutunk
- s a legvisszavonultabbnak is igen
nagy a köre -, olyanok, mínt a le
tartóztatottak, kik bíróí székünik előtt

állanak. S mí lehetünk igazságtalan,
tudatlan, szeszélyes bírák, de azt az
egyet meg kell adni. hogy fáradhátat
lanok vagyunk ... Minthogy viszont a
másokról való ítélkezést megszüntetnd
lehetetlen, a szeretetlen ítélkezést pe
dig bűn lenne folytatni, a közbeeső ál
lomásnál kell ikilkötnünik: a jóalkaró
értelmezésnél. S nem mondja-e tulaj
don tapasztalásunk. hogy [óakaró ér
telmezéSeinik mímdég közelebb járnak
a valósághoz, mint szeretetlen itéle
teink? Ha balfogásokat követtünk el,
nem a szeretetlenség volt-e az ok?'
Persze úgy látszott, hogy a kérdés
napnál világosabb, nem is lehet más
ra gOllldolni... átengedjük magunkat
.iogos' fellháborodásunJknak. S íme,
egyszerre a dolog más magvarázatot
nyer, még pedig olyan egyszerűt. hogy
azon csodálkozunk, hozv magunktől

miért nem jöttünk rá..Vi~ázat a na
gyon is világos esetekkel' - mondta
egv [ogász, s igaza volt."

Igy ír Faber, de vége-hossza nélkül
idézhetnénk más írókat is. hasonló 
és mindég hasonló - szelleműeket. A
békés egymás mellett élés kicsiben is
örök emberi probléma. Krisztus Urunk
és a szentek példája mindenesetre azt'
mutatja. hogy a lelkiekre törekvő em
berben kell annyi alázatnak és tűre

lemnek lennie, hogy nem az erőszak

csábítóan rövidnek látszó útját. ha
nem a szeretet megértését keresi bár-·
milyen más véleménnyel találkozik is.

Eglis István-


