
A KIS ÚT
MEGÉRTÉS VAGY CINKOSSÁG?

Nem kis problémát jelent sok szülőnek

és nevelőnek, aki ma hatni akar a rábi
zottakra, hogy hol a határa a feltétle
nül szüKséges megértésnek és a "meny
nyiségi vliitozás" mikor megy át "minő·

Ségi változásba", vajon az eltulzott
mertékű megértés muco« válik cinkos
sággá?

Ha nem is egészen igaz az az ismert
francia mondás, hogy aki mindent meg
ért, az mindent megbocsát, de föltétle
nül helytálló az, hogy aki mindent meg
ért, az sok mindent meg tud bocsátani
is. Ebből következ~k, hogy minden ne
vel6nek föltétlenül meg kell értenie azo
kat, akiket nevelni akar és persze tudnia
kell megbocsátani is. Hiszen ha a rábí
zottak nem szorulnának megértésre és
megbocsátásra, akkor a nevelőre és mun
káJára sem lenne szükség.

Uguanakkor egyetlen mondat vagy szó,
eQyetlen legyintés, sőt közösséget vál
laló pillantás is döntően befolyásolhatja
mások konkrét döntését és a késóbbiek
elvi állásfoglalását is. KüZönösen akkor,
ha az a meQnuilatkozás olyantól szár
mazik, akit tisztelnek, szeretnek, akire
[elnéznek, aki a szemükben tekintélll.
Ilyenkor egyáltalán nem mindegy, hogy
mire mondtunk igent vagy nemet.

Az erkölcstan az úgynevezett idegen
bűnök közé sorolja mindazt a tevékeny
séget, amellyel mások bűnében segédke
zünk. És ez nemscak úgy történhet,
hogy cselekvően részt vállalunk az er
kölcsi rossz elkövetésében, hanem
ugyanolyan vagy sokkal súlyosabb mér
tékben, ha ilyenre tanácsot adunk, eset
leg ezekben másokat kioktatunk, csele
kedetüket helyeseljÜK, eltussoljuk, rövi
den, ha lelkileg közösséget vállalunk
vele. Sőt azok, akik hivatásuknál fogva
kötelesek a rájuk bizott nevelésére, már
azzal is hibáznak, ha nem figyelmeztet
nek, nem akadályoznak meg tőlük telhe
tően minden erkölcsileg negatív jellegű

cselekményt, vagy nem lepleznek le
olyan dolgokat, ami akár egyeseknek,
akár a közösségnek kárára van. Ez eset
ben nem teljesítik feladatukat és igy
méltatlanná válnak arra a bizalomra,
amit Isten és a társadalom előlegezett

nekik.
Nem kétséges viszont, hogy ma egyet

len embert meg nem őrzünk a helyes
úton vagy vissza nem vezetünk oda, ha
mégoly ékesszólón ecseteljük is előtte az
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erényes élet szépséqét. De mégkevésbé
érjii« el ezt a haLást, ha befogjuk fülün
ket mások viselt dolgait hatLván, 'vagu
esetleg szörnyülködünk, botránkozunk
és örók kárhozattal fenyegeíÜnk.

Ha sok esetben egyattalán valami
eredmény reméthető, az csak a nagy lé
lekismeró, Loyolai Szent Ignác motisze
rével érhető et: bemenni a mási/c ember
ajtaján és a miénken jönni ki vele együtt.
VagYLs először meg kell haLlgatnunk, meQ
kell értenünk és mindent - ami az er
kölcsi normák feladása nélküL elfoQad
ható - el kell fogadnunk még akkor is,
ha az személyileg számunkra nem is
kellemes. Csak utána lehet szó arról,
hogy dialógus induljon meg, hogy termé
keny eszmecsere közelebb hozzon ben
nünket egymáshoz és hatni tudjunk a
másikra.

Tulajdonképpen nincs szó eQuébr61,
mint arról, hogy minden esetblln tisztil
nünk kell a másik személuiséQét és
egyéniséQét, tekintetbe kell vennünk lIS
ten adta szabadságát. Espedig a Quer
mek, a serdülő, a nálunk fiatalabb vaDU
kevésbé művelt ember esetében is. Per
sze ez semmiképpen sem jelenti azt, hODU
elvtelenül és gerinctelenül, szülői, neve
lői vagy papi hivatásunkat elárulva fe
hérnek mondjuk a feketét, jónak a rosz
szat.

Viszont gyakorlatilag igenis megköve
teli a megértés azt, hogy ahol nincs re
mény ana, hogy egész eredményt érhe
tünk el, ott törekedjünk részeredményre,
mert az is jobb, mint a semmi. Ahol
egy-egy keresztény erkölcsi elv vagy
igazság száz százalékos megvalósítását
nem tudjuk keresztülvinni, ott meg kell
ragadnunk a lehetőséget az esetleg rea
lizálható tíz százalék valósitására is.
Anélkül, hogy feladnánk az igényt a tel
jes igazság érvényesitésére, alkalomad
tán elegendő csak annyival előállnunk,

amennyit itt és most, az előttünk álló
konkrét személy fel tud fogni, magáévá
tud tenni és valóraváltásával esetleg
hajlandó megpróbálkozni.

Nincs itt szó elvtelen opportunizmus
ról, hiszen Szent Pál lelkipásztori mód
szerei között is szerepet ez az eljárás.
A korintusiakhoz írt első levélben olvas
suk: "Nektek azonban testvérek nem
beszélhettem mint lelki embereknek, ha
nem mint testieknek, mint kisdedeknek
Krisztusban. Tejjel tápláltalak, nem szi-



lárd étellel, mert nem bírtátok el. Sct,
még most sem bírjátok el, mert még tes
tiek vagytok."

Tulajdonképpen nem más ez, mint az
Üdvözítő programjának konkretizálása
és aprópénzre váltása, akiről Izajás pró
féta azt jövendőlte, hogy "a megrop
pant nádat nem töri el, a füstölgő mécs
belet nem oltja ki": Azaz, ahol egy kis
jó található, azt értékelni kell, azt men
teni kell, erősíteni kell, mert a kicsi jó
még mindig több, mint a semmi jó vagy
a teljesen rossz.

Persze türelmetlenül felvethetjük a
kérdést: jól van, nagyon szép mindez, de
hol van a megértés határa, meddig me
hetünk el és hol kell föltétlenül megáll
nunk. Nagyon egyszerű le.nne a megol
dás, ha olyan receptet adhatnánk,
ami mindenre jó. Ha volna egy
csodálatos kaptafa, amelyre rá le
hetne húzni minden esetet. A baj
csak ott van, hogy már a zsinat előtt is
éreztük sokan, ma pedig már világosan
látjuk, hogy bár az alapvető erkölcsi
normák hitünk szerint abszolút és örök
szabályok, ,legalábbis lényegüket tekint
ve, de ugyanakkor konkrét esetre, de
még inkább személyre való alkalmazásuk
nemcsak eltűr, hanem sokszor egyenesen
megkövetel bizonyos relativizálást.
Nem a szituációs etika alapján állunk
ugyan, de tagadni nem lehet, hogy sok
kal több megszívlelendő szempont van,
amit mérlegelnünk kell, mint azt eddig
sejtettük.

Hogy mégis valami kifejezett útmuta
tást adjunk, a következőket mondhatjuk:
A megértés normája mindig az iga.zság.
Tehát föltétlenül el kell fogadnunk min
den igazságot, még a legkisebb rész-

VI. PÁL PÁPA UGANDÁBAN

A La Croixnak, a francia katolikusok
napilapjának kiküldött tudósítója, Pier
re Galllay "apostoli marathonnak" jel
lemezte VI. Pál pápa július 31. és au
gusztus 2. között lezajlott afrikai utazá
sát. A pápa ugandai látogatásának zsú
folt programját tekintve nemis alapta
lan a megállapítás. A Szeritatya a há
roJIl nap alatt. tízeoayolc beszédet mon
dott, az arr~kali püspökök tanácskozását
zárta be, politikusokat, államfőket láto
gatott és fogadott, püspököket ezentelt
és hitújoncokat keresztelt, épülő temp
lom oltárának alapkövét áldotta meg,
más keresztény egyházak, mohamedá
nok és hinduk vezetőivel találkozotf,

igazságot is. Tiszteletben keU tartanunk
minden olyan szempontot, amiben leg
alább valami helyes vonatkozás telJlálha
tó, még akkor is, ha az a nagy egész
szempontjából esetleg helytelen.

Arra azonban mindenképp vigyáznunk
kell, hogy senkit a rosszban meg ne 'erő

sitsünk. Vagyis szavainkkal, mag'atartá
sunkkal feltétlenül kifejezésre kell jut
tatnunk, hogy bizonyos magasabb szem
pontból - CI kinyilatkoztatott erkölcsi
törvény tételei miatt - nem érthetünk
egyet egy-egy _gondolatmenettel vagy
érveléssel. És természetesen ott sem
hallgathatunk, ahol valakit hallgatásunk
következtében olyan testi vagy ,lelld kár
fenyeget, amit ő pillanatnyilag nem lát.
Persze sok esetben nem is akar lIátni.
Ilyenkor áll aztán az elv: d i x i e t
s a l v a vi a n i mam m e a m - én
megmondtam, a többi a te dolgod... S
persze föltétlenül szólnunk kell akkor
is, ha az iUető helytelen magatartásából
vagy elvi felfogásából a közösségTe néz
ve kómoly kellemetlenség vagy hátrány
származna.

Sajnos, mindig lesznek olyan határ
esetek, amikor az ember akárhogyan
dönt is, mindig úgy érzi, hogy helytelenül
döntött. Ha a szigorúbb á;lláspontot kép
viselte, akkor amiatt nyugtalankodik,
hogy talán elvadított valakit az Isten
től és a vallástól; ha pedig az enyhéb
bet, akkor azért, mert nem képviselte
elég határozottan az örök igazságokat.
Ilyenkor egyetlen megoldás van: ha
már a hibázást semmiképp el nem ke
rülhetem, inkább akarok a túlzott meg
értéssel hibázni, tuitit túlzott szigorral
és merevséggel.

KATONA NANDOR

különf'éle Intézményoket tekintett meg,
közben pedig még béketárgyalásokat is
kezdeményezett a fekete kontinens leg
kegyetlenebb testvérháborújának har
coló felei között.

VI. Pál pápa ugandai útja, bármenv
nyire is bővelkedett fényes, felemelő és
megható mozzamatokban, bármennyire is
körülvette az afdka,i nép tüzes lelkese
dése, mégsem ünnepi 1,á!to~tás volt,
nem is diadalmenet, hanem inkább a
smkértő kiszállása az általa nagyon is
ismert kérdések és feladatok színhelyé
ve. A Szeritatya zsúfolt programja jel
kép: az egyház versenyfutását [elképezi,
versenyfutását a súlyos problémákkal,
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