
Perspektívák

SZENNAY ANDRÁS

Konfliktusokkal élni...

Az emberi közösségek életében - családokban, szakmai csoportokban, vallási
közösségekben, így az egyházban is - mindig voltak és lesznek is konfliktusok.
Ezek nem annyira generációs feszültségekből fakadnak, bár az emberélet folya
matosságából ezt a tény~t sohasem lehet kiiktatni, hanem inkább szemlélet
változás következményei. Evszázados szokások, hagyományos beidegzódések
válnak üres formákká, olykor az élet fejlödését, növekedését gátló tényezőkké.
Ezeket a változásokat, a nyomukban kialakuló új gyakorlatot, életstílust sokan
nehezen tudják megszokni, "megemészteni", magukévá tenni, képviselni. E
szemléletbeni változásokat gyakran jelszavak felsorolásával vagy egymással va
ló szembeállításával szokták sematikusan érzéke1tetni. A horizontalizmus és ver
tikalizmus, a progresszív éskonzervatív, a fundamentalista és ultraliberális stb.
kifejezések mögött szemléletbeni, életstílusbeni tartalom rejlik. Azok a szemé
lyek, kisebb-nagyobb csoportok pedig, akik e jelszavak zászlaja mögé sorakoz
nak fel, könnyen konfliktushelyzetbe kerülnek, szembekerülnek a "másik" fel
fogás képviselőivel.

Mindennek rövidebb-hosszabb felsorolása ma már közhelyszámba megy.
Amivel azonban szembe lehet, sót kell is néznünk, azt így fogalmazhatnám
meg: vajon így kellennek lennie? Vannak-e olyan utak és lehetőségek, melyek
emberibbek, melyek nem akarják az embert, az egyes embercsoportokat "be
skatulyázni" vagyegyszerűen"leírni"? Van-e olyan megoldás, olyan út, me
lyet felelősen és lelki-szellemi emberhez méltón lehet, sőt kell is képvisel
nünk, melyen járhatunk? E kérdés megválaszolására szeretnék kísérletet tenni.

Aki meg akar birkózni egy~gy konfliktussal, konfliktushelyzettel, annak
mindenekelőtttudomásul kell vennie azt. Mit jelent ez? Először is azt, hogy
nem lehetünk az ún. "strucc-politika" követői. Hogy nem szabad agyonhall
gatnunk a problémákat, hogy nem szabad látatlanra-hallatlanra venni azok
megfogalmazóit. Nem kétséges, a konfliktusok sokunkban, valószínűleg

mindannyiunkban szorongást keltenek. Ugy is mondhatnám: idegesítenek. A
társadalomban és az egyházban folyamatosan tapasztalható fepődés folya
matos differenciáltságot, a régitól eltérő különbözőségek sorozatát hozza ma
gával. Mindezek nemcsak a lelkünk mélyén zajló, hanem a nagy nyilvános
ság előtt is történő eseményekben, megfogalmazásokban jelentkeznek.

Konkrét, ma már történelmi példára utalnék. A közel harminc éve befeje
zódött II. Vatikáni zsinaton a világ nyilvánossága tapasztalhatta meg, hogy
a püspökök - az egyház tanítását és életét érintő alapvető kérdésekben is
(például isteni kinyilatkoztatás, világiak szerepe. vallásszabadság) - komoly,
nemegyszer éles vitákat folytattak. Akkor ez számos hívő keresztény számá-
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ra új, talán megrendítő élmény volt. Akik megszokták, hogy az egyházban
"csend és nyugalom" uralkodik, értetlenül álltak a jelenséggel szemben.
Akadtak, akik úgy vélték. hogya konfliktusok ilyen "nyílt színi" ütközése
helytelen. Nem tudták, talán nem is akarták tudomásul venni, hogy az egy
ház egységét nem az uniformizmus, még kevésbé a "kaszárnya rendje" je
lenti és biztosítja. Nehezükre esett tudomásul venni, hogy az egyház egysé
gének a szellem élénkségéről tanúskodó sokszínúségben kell életszerűen

megnyilatkoznia. De hát - kérdezhetjük most már mi -, hogyan is alakult
volna egyházunk élete, a mi életünk, jelenlétünk a világban, ha ott, a zsinati
aulában nem vettek volna tudomást a tudományok szolid eredményeiről, ha
agyonhallgatták volna az élet fejlődésével együtt járó tényeket és követelmé
nyeket, a felmerülő problémákat. Vajon helyes lett volna, szabad lett volna a
tényeket, az igazságot eltitkolni, az adódó konfliktushelyzetekkel szembe
nem nézni? Nem, ezeket tudomásul kellett venni, s vállalni kellett a nyomuk
ban járó feladatokat, esetleges ellentéteket is.

A zsinat napvilágra hozta, hogy az egyházban meglévő különféle élethely
zetek, tagjainak húsba-vérbe vágó problémái - realitások. A megoldásra váró
elméleti és gyakorlati kérdéseket nem a zsinat "hozta létre". Nem, ezek már
megvoltak előbb is, éltek, hatottak az egyház életében. S hatnak, élnek azóta is
mind a nagy egyház, mind a kisebb, helyi egyházi közösségek életében.

Sajnos - ellentétben a felhozott zsinati példával -, napjainkban olykor
kényelmesebbnek, simább "megoldásnak" tűnik, ha a nehézségekről, problé
mákról nem szólunk, ha úgy teszünk, élünk, mintha nem is léteznének. Nem
beszélünk róluk, különösképpen nem akkor, amikor szemtől szembe állunk
egymással. Amikor olyanok találkoznak, jönnek össze, akik fontos kérdések
ben más véleményen vannak. Hogyelkerüljenek minden lehetséges konflik
tushelyzetet, csak közömbös szavakat váltanak, esetleg átmennek az utca
másik oldalára. Nem tudnak egymásnak mondani, nem tudnak egymástól
kérdezni semmit, mert nemcsak a másikat, de még a konfliktushelyzetet sem
fogadják el. Kétségtelen, ez a könnyebb, kényelmesebb út, de semmiképp
sem megoldés.

Az elmúlt néhány évben hazai egyházunkban (és sokfelé másutt is) bizo
nyos polarizációs tünetek jelentkeztek. Konkrét példákat lehetne felhozni ha
zai egyházi sajtónkból (lásd például a VIGILIA Perspektívák rovatat), püspö
kök, papok, világiak nyílt vagy "diszkrét" megnyilatkozásaiból. E jelenségek
nyomán - alkati tényezőktől függóen - többekben fellángolt a "harci
kedv", mások fölényesen legyintettek, ismét mások bosszankodtak, netán
szeretetlen, sértő kijelentéseket tettek. Számos konfliktushelyzet van ma is
kialakulóban. Sajnos, nem tisztázott, nyíltan ki nem mondott, meg nem érlelt
konfliktushelyzetek. Ezek nyomán azután egyesekben, de kisebb-nagyobb
közösségekben is, a kényelmetlenség bizonyos érzése jelentkezett. Mintha
egyfajta közösségi aritmiában szenvednénk. Akadt, aki így fogalmazott: ka
pálni nem tudok, koldulni szégyellek, új egzisztenciát már nem tudok ma
gamnak biztosítani, ezért inkább visszavonulok, hallgatok, és csak azokkal
érintkezem, akik úgy gondolkodnak, éreznek, ahogy én. Ugy vélem, hogy ha
csak kevesekben is, de megérlelődik ilyen mentalitás, a kisebb-nagyobb kö
zösségek közérzete is romlik, valamiféle tehetetlenségérzés lesz úrrá rajtuk.
S ami ennél sokkal elgondolkodtatóbb: lassan nem tudjuk egymást, a másikat
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megközelíteni, nem tu~~könmagunk és a többiek körül a jeget. felolvasztani,
az egyre inkább mélyülő árkot (eltölteni. .

A ki nem hordott; vagy - .~ t~tszik - túlhordott konfliktusok miatt .
negatív, életképtelen közösségek alakulnak ki. S ha bárhol eddig jutnának el,
megszúnnék a szükséges önkontroll is. A másik, a többi háta mögött fin0
mabb vagy nyersebb kritika hangoznék el. A személyes beszélgetéstől,dialógus
tól - félelemből vagy a másik megvetéséból, szeretetlenségból -tartózkodná..,
nak, azt elutasítanák. A légkör így egyre feszültebbé, mérgezettebbé válnék, A
fel nem oldott konfliktushelyzetek bénítóan hatnának egyénekre és közösségek
re egyaránt. Ha a "másképp gondolkodók" kerülik a beszélgetésnek még a
lehetóségét is, ha "lövészárkok" mélyéről indítják útra sebző nyilaikat, a kibon
takozásnak még lehetőségéresem nyílik mód.

Egy pszichiáter mondotta: a konfliktusdkat csak kölcsönös er6feszítéssellehet
feloldani, leküzdeni. A sZó legnemesebb értelmében meg kell küzdenünk, nem
csupán a személytelen, elvont konfliktushelyzettel, hanem egymással. Nyitott
rostéllyal, a szellem életet bontakoztató, erősítő "fegyvereivel". Ha kerülöm a
másikat, az eltérő szemlélet, felfogás képviselőit, eleve képtelen vagyokkell6
képpen tudatosítani, hogy a másképp gondolkodó, más felfogást valló, más
gyakorlatot szorgalmazó, más igényekkel fellépő embertársam felelősengondol
kodó ember. Megszólhatom, rágalmazhatom a másikat, a többit, jól körülbas
tyázva magam beosztásom, hivatalom "súlyával", mindent gondolhatok és 
háta mögött - mondhatok is róla, hiszen még azt sem veszem tudomásul, hogy
.ember ő is, mint én, gondolkodó lény, mint én. Vagy mindezt nem tudom, netán
nem is akarom róla feltételezni? Ugyanakkor ezeknek a tulajdonságoknak meg
létét el tudom önmagammal hitetni?

A konfliktushelyzetek vállalása nem túr semmiféle önkímélést. Nem sza
bad a könnyebbik részt választanom. A szemtől szembe elvet és gyakorlatot
kell vállalnom. Valahogy úgy, ahogy Szent Pálról is olvassuk: "szembeszállt"
Péterrel, ,~mert rászolgált" (Gal 2,11). "Kétszínű" volt (uo.). Szemtől szembe
- ez lehet csak az alapszabály. Nem "hátulról mellbe" , hanern nyílt őszinte
séggel és szókimondással a másik, a többiek jelenlétében. Ez az alapállás,
gyakorlat természetesen kockázattal is jár. Lehet, hogy megszégyenülök. le
het, hogya szellemi küzdőtéren alulmaradok. De ha ezt nem merem vállalni,
akkor ne szóljak, ne nyilatkozzam. Megtörténhet ugyanis, hogy azok a biz
tosnak vélt várfalak, melyeket magam köré emeltem, egykönnyen ledőlnek.

Lehet, hogy azt is meg kell tapasztalnom: a másik szellemi felkészültségében
erősebb, fölöttem áll - s ez nem kellemes.' Lehet, hogy nekem csak vélemé
nyem van, de a másiknak nyomós érvei is. Vagy, ami mindennél hatékonyabb
érv:.benne több emberség, megértés, szeretet van, mint énbennem.

Ha valaki becsületesen, nyitott szívvel vállalkozik a konfliktushelyzetek
feloldását szolgáló "szembenállásra", a szellemi küzdelemre, az - akár
"győz", akár"veszít" - szellemileg-lelkileg gazdagodni fog. Az ilyen nyílt,
őszinte lélekkel vállalt konfliktusok feloldása során mindenki - egyén és
közösség - csak nyerhet. A cél ugyanis nem az, hogya másikat "térdre
kényszerítsem" s diadalittasan kíjelentsem: győztem! Nem! Olyanfajta küz
delem ez, melyet Jákob vívott az Urral a Jabbok folyónál - számára, meg
utódai számára áldás származott abból.

A konfliktushélyzetek nyomán kialakult küzdelem sohasern öncélú. Esz
köz csupán, hogy mélyebb, megújult egységre jussunk. Ujra a zsinati aula
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éSeményeire utalok. A kemény viták, véleményütközések után minden sza-
vazás szinte egyhangú eredménnyel végződött .

Hogy vállalni tudjuk a konfliktushelyzeteket, a velük járó szellemi küzdel
met, ahhoz mindenekelótt önmagunkba kell néznünk. Jákob elmondhatta: az
Istennel harcoltam - és mégis élek (vö. Ter 32). A küzdelem áldást hozott
nemcsak az Ó, de utódai számára is. Nem volt vésztes senki. Az lett, és úgy
lett, .ahogy Isten akarta: szemtól szembe vállalt küzdelem árán érkezett el
JéÜ<9b pátriárka számára és érkezhet el a mi számunkra is az áldás. . .

Eletünketkonfliktushelyzetek kísérik. Bennük és velük élünk. Vállalnunk
kell azokat, ha az életet váUaltuk, választottuk. Akkor is, ha szellemi-lelki
erőfeszítést, sok lelkierőt, nagyfokú diszkréciót kívánnak tólünk.

Dietrich Bonhoeffer írta börtöncellájában .1942 karácsonyán: "Gonosz tet
tek néma tanúi voltunk. Mínden hájjal megkentek módján megtanultuk az
alakoskodást és a sima beszédet. Igy lassan bizabnatlanokká váltunk egymás,
az emberek iránt. Adósok maradtunk az igazsággal és a szabad, ószinte szö
val. Elviselhetetlen konfliktushelyzetek sorozatában kedvetlenekké, talán ci
nikusakká is váltunk. Vajon használható emberek vagyunk-e még?"

Befejezésül egy javaslat. Hogy ne kelljen Bonhoeffer utolsó kérdésére ne-
gatív választ adnunk, ki ki kérje a másikat, a többieket:

- higgyél nekem,
- beszélj velem nyíltan.
- hívj el egyszer magadhoz,
- hallgass meg végre,
- uralkodj hangulataidon,
- mutass legalább némi érdeklődest a másik véleménye irént,
- tartsd tiszteletben azokat is, akik kissé távolabb állnak tőled,

- mondd meg végre nyíl tan: mi a kifogásod ellenem, ne csak másoknak
beszélj róla,

- előítélet nélkül figyelj szavamra,
- ne irigykedj rám,
- ne csak akkor keress meg, ha van valaki, aki ellen szövetkezni akarsz

velem,
-légy takarékosabb szavaiddal,.
- vedd komolyabban, lelkiismeretesebben saját munkádat,
- ne mindig a te véleményed legyen eleve igaz,
- mutass több megértést, érdeklődést a változásokkal szemben,
...,.... ne szívélyeskedj képmutatóan,
- ne röstellj olykor emberibb lenni,
- tudj kiengesztelódni,
- ne szólj meg, ne rágalmazz,
- bízzál jobban bennem,
- szeretnék tanulni tőled, de nem szeretem, ha fellengzősen kioktatsz;
-légy önkritikusabb,
- legyen benned több szeretet!
Ha kissé elgondolkodom e kívánságlistán, akkor nekem is eszembe fog

jutni: Ó, a másik, nem ugyanezt kívánja-e tőlem? Nem adagolom-e nagyon
szűkmarkúanmindazt, amit én is kívánok?

Úgy vélem, ezen a ponton mindannyiunknak el kell némulnunk, vissza
kell vonulnunk. hogy az őszinte válaszokat megkeressük...
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