
A KIS úr
Egy hozzánk intézett levélből idézzük: ,,'" Ismerősömnél voltunk látoga

tóban. Beszélgetés közben feleségemnek valakivel vitája támadt - egészen je
lentéktelen dologról volt szó, a végén valahogy mégis heves szóváltás lett be
lőle. Szerencsére hamarosan mindketten észrevették, hogya vita helytelen
irányba terelődött és némi magyarázkodás után látszólag minden rendbe jött.
De a feleségem szivében mégis maradt valami tövis, mert útközben hazafelé
keserű szemrehányást tett nekem, hogy kötelességem lett volna őt megvédeni .
Valóban hibát követtem el, hogy nem szóltam a vitába, hanem hallgattam? "

Az egyszerűnek látszó kérdés sok
Ikal több problémát vet fel, mínt az
ember első pillanatra gondolna: lé
lektani, jogi, erkölcsi problémákat.

Ott van először maga ill hallgatás.
Könnyen hájaandó az ember azt hin
ni, hogya hallgatás egyszerűen pasz
szivitást jelent. Hogy aki hallgat, az
-elhatárolja magát a beszélőktől. visz
szavonul. magába zárkózik, és töké
letesen semleges marad és így a fele
lősségtől is mentes. Pedig nem így
van. A hallgatás legtöbbször aktivi
tást j€ilent: a hallgatás a beszéd egy
fajtája. Mert csaik: az hallgathat, akii
tud beszélni, de valami okból n€lIT1
teszi azt. A hallgatás kifejez, közöl
valamit. Lehet, hogy csak azt, hogy
az ember a szóban forgó kérdéshez
nem tud, de Jegtöbbször azt, hogy
nem akar hozzá szólní." Nem akar,
mert nem tartja érdemesnek a vita
tárgyát. vagy éppen a vitatkozó sze
mélyeket, Ilyenkor a hallgatás a fö
lény, esetleg ill megvetés kifejezése.
Máskor éppen ellenkezőleg a félele
mé. Fél, hogy megsérti másnak az ér
zékenységét, vagy talán saját magának
szeréz kellemetlenséget.

De a hallgatásnak nem csak az oka
lehet sokféle, hanem a módja is. Van
eset. hogy az ember egyszerűen csak
kJíwl imarad a beszélők körén. Meg
hallgatja, amít anások mondanak, ta
lán nem is alkot önálló véleményt. De
ha ahkot is, mert nem kérdezik, nem
beszél róla. De az is lehet, hogy meg
kérdezik, van is véleménye, csak ép
pen nem mondja ki. Vagy azért, mert
titoikJban akarja tartani, vagy elJenke
zőleg, rnert éppen ezzel akar állásfog
lalásának különös súlyt adni. Mert a
hallgatás sokszor a leg!határozottabb,
a legsúlyosabb ítélet. És ezt az ítéletet
a vitázó feJ.~k tudják, vagy legalább
is tudni véli!k, azért éppen ez az eset,
amíkor a haűlgatás következménye
képpen súlyos konfliktusok keletkez
hetnek.
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Miért? Azért mert a vitatkozás lé
lektani értelemben miridig "harci hely
zet". A vitatkozásnak lényegében min
dig az a gyökere, hogy vagy egy elmé
leti kérdésben elfoglalt álláspontunk
kal, vagy egy gyaJkoruati helyzetben
a~.mllffiiazott viselkedésünkkel valame
lyik jelenlevő személy nem ért egyet.
Bárrmdyen jelentéktelen, kicsiny do
logról legyen is szó, ilyenkor lélektani
szükségszerűséggel fellép bennünk a
védekezésre és az önérvényesítésre va
ló ösztönös törekvés. Az ösztönös tő

rekvések pedig a dolgokat és azok
nak reánk való hatását rendkívül éles
megvilágításba helyezik és azonnal
mozgósít ják" az összes lelki erőket. Sőt

sze retnénk saját erőforrásainkat kí
vülről is megerősíteni, ezért várjuk
mások hclyeslését, szükség esetén még
aktív segítségüket is. Ilyen korülrné
nyek .közőtt a jelenlevő személyek
könnyori kerűlnek nehéz helyzetbe,
küílönösen aikkor, ha nyugodt, békés
természetű embere'c: rosszul esik ne
luk esci-ben hagyni azt, aki segítséget
remél és kellemetlen volna esetlege
S2n megbántaní a máslik felet is ... A
vitázó és a .loívül álló egészen más
Ielkr szituációban van, azért nehezen
értík meg egymást és sokszor szinte
teljcsen lehetetlen megtalálni azt a
viselkedési módot, amely a tárgyi
igazságna'c is megfelel, a résztvevő

személyexet is kielégíti.
Vannak azonban tiszta, világos hely

zetek, amikor a külső szemlélönek er
kölcsi kötelessége a nyílt, egyértelmű

áldásfoglalás. Ez az eset áll elő, ha va
Iakit vitatkozás közben jogtalanul sú- .
lyos sérelem ér, a jelenlevő harmadik
szernélvnek megvan a beavatkozásra
a kellő I'lletékessége és legalább némi
rernónye anra, hogy beavatkozásával
valóban segítséget nyújt és nem rom
ja a helyzetet. Sérelemről aikkor van
szó, ha valakit igazságtalanul vádol
nak, ha személyében támadják és az
ellernéiben nyilvánvalóan megnyilvá-



..

'nul a bántó- szándék. Az illetékesség
akkor áll fenn, ha a sérelmet szenve
dó hozzátartozónk, [óbarátunk, isme
rősünk - vagy aza gyengébb fél, aki
védelemre szorul, a védelmet várja is
és éppen mi vagyunk a körülményetc
folytán azok, akik segítségére lehe
tünk. :Es kell, hogy legyen legalább
vala-ni remény arra, hogy beavatkozá
sunk valóban segít - mert ha előre

lMjuLk, hogy közbelépésünk csak ront
a helyzeten. akkor már megszűnt szá
murikra 13. kötelezettség - sőt éppen
az a helyes viselkedés, ha hallgatunk.
. Az ilyen egyértelmű szituácíó azon
ham nagyon ritka. Rendesen miridegyik
vitatkozó félnek csak részben van iga
za, a mi illetékességünk sem ill min
dig vitan felül és Iegtőbbszor nem

tudjuk előre megmondani, hogya vi
tába való beavatkozásunknak milyen
következménye lesz. Azért az; esetek
legnagyobb részében az a helyes ma
gatartás, ha türelemmel megváriuk,
míg a vitatkozás heve kissé lehül és
aikkor talán már nem is lesz szükség
a mi közbelépésünkre, legfeljebb
annyiban, hogy el tudjuk terelni a fi
~.,elmet a vitás kérdésről. Egy tapin
tatos szó, egy jóindulatot sugárzó gesz
tus rendesen töb!bet használ, mint a
legvilágosabb argumentáció.

A legfontosabb azonban a szeretet,
rnert végső fokon míndig az dönti el,
hogy egy adott helyzetben mi a helyes
állásfoglalás.

Borbély Kamill

NAPLÓ
SEGíTENüNK KELL! Súlyos, megpróbáltatásokkal (,eli hetekre tekinthe

tünk VIssza. Mindnyájan, az egész ország. Mert a veszély napjaiban az elemi
csapástól sújtott termetektől távolabb lakók is egyek voltak azokkal, akiknek
otthonát, kenyerét közvetlenül fenyegette, vagy esetleg utól is érte a pusz
tulás. Egyek mindmáig, merthiszen még most sem, amikor ezeket a sorokat
papírra vetjük, még most sem lélegezhetünk fel megkönnyebbülten. Az ország
déli vidékein még mindig aggasztó a helyzet.

A szeszélyes időjárás, a százéves távlatban is példátlan mennyíségú tavaszi
és keső tavaszi csapadék, májusi, sőt június! havazás az Alpokban, teremtett
olyan helyzetet a Duna vízgyűjtő termetén, amilyenre még a leggondosabb
előretátás sem tudhatott felkészülni. Hónapokkal ezelőtt, a nyugati határvidéke
ken kcz.dődött a baj. Már az akkori tavaszi áradis is mérhetetlen pusztítást
vitt véghez, anyagi javakban, .esaládi ottnonokban. lÉs alig, hogy ott csökkent
vagy elmúlt a veszély, a Duna jelent meg olyan magas vízállással, amilyent száz
év óta nem olvastak le a mércékről, Ennek is sok hete már és a hatalmas
áradat azóta ostromolja bőszülten a gátakat, Elszánt és önfeláldozó ernberek
tízezrei szállnak szembe vele. Fáradtságot nem ismerve, az éjszakákat nappallá
téve dolgoznak az árvíz hősei végig a Duna merrtén, hogy mentsék, ami ment
hető. És sok bizonyult menthetőnek. És éppen azért rnost, arnikor napról napra
szívszorongva lessük a máskor annyira érdektelen vízállásjelentéseket, első

sorban feléjük, a védelemben dolgozó tízezrek fe1é száll köszönetünk és hálánk.
Az ó munkájuk eredményezte, hogy az elhárítihatatlan természeti csapás vPg
zetes következményeit az emberileg lehetséges minimumra sikeruIt csök
kenteni.

Ugyanakkor azonban a feíeberáti szerétet minden melegével kell fordul
nunk azok felé, akiket a legjobb szándék mellett sem lehetett megmenteni
a pusztító elemektől. Családi otthonok százaíba tört be a pusztító áradat. Az
ott lakó emberek sok helyen a gyors segítség ellenére sem tudtak az életükön
kívül egyebet megmenteni. Ha elvonul a víz és visszatérhetnek, úgyszólván
mindent előlről kell kezdeniuk. petleg még a ház felépítését is. Ingóságaikat
<l ház körül, két kezük munkájanak eredményét kint a földeken pusztította el
a könyörtelen elem. Segíteni rajtuk: elsőrangú nemzeti és felebaráti köte
lességünk.

Az államháztartásnak sokszáz milliójába került már eddig is a puszta vé
dekezés, és további milliókat emészt még fel, mire elmondhatjuk, hogy túl
jutottunk a bajon, A hatóságok ennek elilenére igyekeznek újjáépítési segít
séget is nyújtani a károsultaknak. Ez azonban nem elég. A társadalomnak is
meg kell mozdulnia. Mindenkinek, akinek otthonát elkerülte a veszély, bele
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