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Megszokott jelenség, hogy valaki se
gítségért fordul valakihez, ez pedig
igyekszik segítségére lenni. Egy csa
ládanya feltárja szomorú helyzetét a
szociális gondozó előtt, az önhibájából
lecsúszott vagy sorsüldözött ember Ibe
kopogtat egykori barátjához, a keresz
tény hivő felkeresi a lelkiatyát, vagy
egyszeruen egy férfi vagy nő elmond
ja problémáit annak, aki iránt biza
lommal viseltetik. Annyira mindenna
pi dolog ez, hogy fel sem tűnik, s
nem is elmélkedünk felőle. Pedig hogy
érdemes kissé a mélyére néznünk, mu
tatja Louis Beirnaert tanulmánya,
amelyet "Segítség és dialógus" címmel
az Études tett közzé.

A szerző írásaival az utóbbi években
már többször foglalkoztam. Amellett,
hogy minden bizonnyal jó teológus is,
kitűnő pszichológusnak ísmentem meg,
aki a gyakorlati pszichiátriában is fö
löttébb [áratos. Sokszor nyúl olyan
kérdésekhez, amelyeket megvízsgální
másnak talán eszébe sem jut. Mostani
tanulmányának azonban megvan még
az a külön érdekessége, hogy állítá
sainak és megállapításainak igazságát
a saját egyéni tapasztalatainkból is
könnyen ellenőrizhetjük. Igy vagyunk
már a problémáit felvető kiinduló té
teleivel: vajmi ritkán tudtunk megfe
lelni azoknak a várakozásoknak. ame
lyekkel embertársaink hozzánk fordul
tak, s még ritkább eset, hogy ezek az
zal az érzéssel távoztak volna tőlünk,

hogy nehézségeikben teljes megértés
re találtak.

Mert ha megfigyeljük, valóban ez a
helyzet. A segítés elmaradása és az
ilyesféle találkozások kudarca annyi
ra általános, hogy vannak bőven, akik
meggyőződéssel hirdetik: voltaképpen
senkitől sem kaphat segítséget, csakis
önmagára számíthat az ember. Mert
ha olykor meg is történik, hogy a ké
rő vagy kérdező pillanatnyi megköny
nyebbüléssel búcsúzik, hamar vissza
esik nehézségeibe s kezdheti előlről: az
anyagi bajokkal küzködő újabb segít
séget, az útba igazított újabb bátorí
tást és tanácsokat kér. Mind többen
élik bele magukat így az örökké gyá
molításra szorulók sorsába, s nyilván
azért - teszi hozzá Beirnaert -, mert
a segítség, amelyben részesülnek, so
ha nem teszi képessé őket arra, hogy
ők maguk nézzenek szembe a saját
problémáikkal.
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Gyakori persze, hogy a kérésre
adandó válasz olyan tényezőktől függ,
amelyek fölött az embernek nincs
semmi hatalma. Egy feleség szeretné,
ha hozzásegítenők őt az otthon béké
jének helyreállftásához, a férj azon
ban szóba sem áll velünk s nem is kér
tőlünk semmit. Avagy egy családnak.
bár a helyzete éppen elég sanyarú,
olyan rossz a híre, hogy gyakorlatilag.
lehetetlen megszereznünk mindazok
nak együttműködését, akikre szüksé
günk lenne. Valaki végső inségében
munkát kértálünk, de kiderül, hogy
semmihez sem ért, s így nem is tu
dunk senkit, akihez utasíthatnők...

Amilyen mindennapos a segítség-ke
rés, annyira nehéznek, aránytalannak,
kíábrándítónak bizonyulhat a válasz e
kérdésre. S ez éppen a mozzanat, ame
lyet Beirnaert meg akar világítani.
Vajon ha nem mándig segíthetünk úgy
az embereken, ahogyan akarnák, nem'
adhatunk-e mégis olyan választ, amely
egyenesbe hozza őket, amely meg
könnyíti számukra, hogy maguk ve
gyék kézbe a problémáikat, röviden;
hogy ők maguk segítsenek magukon?
Nincsenek-e meg magában a dialógus
ban, amely kialakul köztünk. a segítés
olyan lehetőséget, amelyek eddig par
lagon hevertek? S ami még fonto
sabb: ha pillanetnyílag meg is tudtuk
tenni, amire kértek bennünket, igazán
segítettünk-e embertársunkon, ha nem
vezettük rá őt a rendelkezésére bocsá
tott eszközök rniként való használásá
ra s ha nem ismertettük fel vele, hogy
személy szerint mí a számára jó?
Amit ugyanis egy emberi személy el
sősorban kíván egy másik emberi sze
mélytöl, túl a szavakba foglalt konk
rét kérelmein, rnindíg az, hogy segít
sék őt "alannyá", emberi személlyé
válni. S mint Beirnaert kifejti, ennek
a folyamatnak színhelye maga a pár
beszéd, ha okosan és szeretettel tud
juk irányítani.

•
Ha úgy fogjuk fel a tőlünk várt se

gítséget, hogy annak mindenekelőtt és
mindenekfölött a közölt kívánságok és
szükségletek kielégítésének vonalán
kell haladnia, akkor elkerülhetetlenül
zsákutcába jutunk figyelmeztet
Beirnaert. Nem könnyű persze ellen
állni annak a kísértésnek, hogy ugyan
azon a szinten feleljünk a hozzánk fO'l-



dulónak, amelyen kérésé látszólag
mozog, Hiszen azt sürgeti, hogy gyor
san segítsünk rajta, még akkor is, ha
meghaladja anyagi erőnket, még ha
rá is megy az egészségünk. S mi is
úgy érezzük, hogy tanúsítanunk kell
azt a jóindulatot és szeretetet, amely
nek hiányáról embertársunk panaszko
dik. Nekünk, keresztény hívőknek 
hát még a papoknak - meg kell cá
folnunk azt az ellenvetést, amely Is
ten jóságát is kétségbe vonja, meg kell
szánnunk a szerencsétlent, aki előt

tünk sirdogál, el kell mondanunk gon
dolataínkat annak, akí azt kérdezi,
hogy miket gondolunk felőle. Teljesí
teni tehát a közvetlen kívánságokat,
Itielégíteni a szükségleteket a rendel
kezésünkre álló eszközök végső hatá
ráig, olvasatlanul adni hozzátartozó
inknak a pénzt - ez tűnik fel első lá
tásra a segítés legjobb médjának. S
mégis mennyí vereség ér minket ezen
az úton!

Ha vállaljuk azt a szerepet - ma
gyarázza Beirnaert -, hogy ki tudjuk
elégíteni a kívánságokat és szükségle
teket, akkor olyan függést viszonyt lé
tesítünk magunk és a hozzánk forduló
között, amely a gondviselésre emlékez
tet. Az ilyen viszony pedig távol attól,
hogy segitse az illetőt problémáinak
megoldásában, csak őrökössé teszi eze
ket a problémákat, ha ugyan meg
nem szaporítja újabbakkal. Hányszor
hallhattuk már, hogy nem szabad há
lát várnunk azoktól, akiket ismételten
megsegítettünk, gyakran erőnkön túl.
Ennek ellenére mégis sokan csodálkoz
nak ezen a "hálátlanságon", jóllehet
semmi sem érthetőbb ennél. Ha köz
vetlenül és rögtön megadjuk azt, amit
a másik kér, akkor ugyanúgy cselek
szünk, mint annakidején a jó anya
vagy a jó apa, vagyis megtestesítjük
egy olyan hatalom - valójában elmúlt
hatalom - képzetét. amely eleget tud
tenni a kéréseknek. Akkor viszont ész
szerűen következik belőle, hogy
ugyanezek a kérések vagy hasonló ké
rések szakadatlanul megísmételhetők.

Embertársunk most már rendszeresen
be fog állítani hozzánk, hogy legyünk
megint segítségére. fgy azután a remé
nye is megszűnik annak, hogy valaha
is kilábol a problémából, vagy egyálta
lán megpróbálja saját kezébe venni
sorsa intézését. Nem is akar meglenni
támogatás nélkül. Minthogy pedig így
a megsegítés míndig csak átmeneti le
het, folyvást további segítségért ostro
mol bennünket, éspedig azzal az ér-

zéssel, hogy sokkal többet is tehetnénk
érte.

S tény is - állapítja meg Beirnaert
-, hogy ezen az úton nem teszünk és
nem is tehetünk eleget. Az olyan kJÍ
vánságoknak, amelyeknek kielégítése
rnindíg egy másik ember gondoskoda
sán és képzelőtehetségén múlik, mín
dig fennmarad egy ,,:követel" oldaluk,
s ha csak nem leszünk a hozzánk for
dulónak rabszolgája, lelhetetlen, hogy
folyvást csalódást ne okozzunk neki.
Aki ad, az többet is adhatna, s any
nyira akarnák tőle azt js, amit nem
ad, hogy nem hálásak azért, amit ad.
Innen a szeretetnek és a gyűlöletnek

az a látszólag furcsa, de teljesen ter
mészetes keveréke, az érzéseknek az a
kettőssége, amellyel az emberek az
iránt a személy iránt viseltetnek, aki
ezen a módon segíti őket. Nem jó
megfigyelő az, aki másban keresné
annak a hálátlanságnak okát, amely
miatt annyian panaszkodnak, sem an
nak a hirtelen ellenségességnek okát,
amely gyakran megdöbbenti és két
ségbe ejti a segítőket.

A felelősség érte magában a hely
zetben gyökerezik - mutat rá Beir
naert és nagyon tanulságosan érveli
meg nézetét. Az ilyenfajta segítő vi
szonyban ugyanis nem egyértelmű a
kérés. A szociális gondozó, a rokon, a
tanácsadó, sőt a lelkípásztor is azintén
igényel valamit attól, aki hozzá for
duL Elvárják, hogy az utóbbi "enged
je" magát segíteni, hogy nyilvánítsa
megelégedettséget, hogy háláról fogad
kozzék, s úgy tisztelje őket, mint a
földre szállott gondviselést. Ebből

ered a többnyire be sem vallott, oly
kor egészen tudattalan vágyuk, hogy
a hozzájuk fordulót maguk irányában
függésben tartsák, 8 ebből a csalódá
suk is, ha nem kapják meg érte a
hálát és elismerést. S ilyenkor alakul
ki bennük az a kedélyállapot, hogy
többé-kevésbé leplezett megvetessel
tekintenek általában az emberekre,
vagy éppenséggel elbátortalanodnak,
avagy keserű kielégültségüket lelik
abban, hogy íme, méltatlanul félreis
merik őket.

Ha azonban meg is vannak rníndíg
ezek az érzelmi komplexusok. amelyek
előbb-utóbb felborít ják a kívánságok
nak csupán felületi kíelégítésén sar
kalló segftő viszonyt, Beinaert sem ta
gadja, hogy amikor a helyzet nyomó
san követeli, akkor a hozzánk fordu
lókat, amennyiben módunkban áll,
ilyen közvetlen és felületi segítségben
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is kell részesítenünk. Allítja azonban,
hogy ha kizárólag dolgokat, időt, bá
torítást, tanácsokat, szeretet-nyilvání
tásokat nyujtunk, alapjáiban azt, amit
éppen kértek tőlünk, akkor nundig
visszahagyunk valami csillapíthatatlan
éhséget. Mintha nem vettünk volna
észre valami lényeges dolgot a kérés
ben, amellyel egy személy egy másik
személyhez fordul.

*
A kérések,amelyekkel embertársa

ink elénk lépnek, kimeríthetetlen jel
legűek. Meg kell azonban kísérelnünk,
hogy mértéket és értelmet vigyünk a
viszonyba. Beirnaert azt tanácsolja,
hogy segítségünket ne sarkítsuk rá a
velünk közölt kívánságok kielégítésé
re, hanem próbáljunk ahhoz igazodni,
amit a 'hozzánk forduló számára a
legjobbnak tartunk.

Arról van itt szó, hogy embertár
sunkkal elfogadtassuk azt a magatar
tást, azt a megoldást, amely a rni meg
ítélésünk szerint a leginkább mozdít
ja elő azt, amit akarnia kellene, fi-:'
gyelemmel arra az értékrendre. amely
nek minden ember kell, hogy alávesse
magát, s figyelemmel a tanításokra,
amelyek a tapasztalatból meríthetők.

Akik segítségünket kérik, rendszerint
nem tudják, hogy mi válik valóban
javukra, vagy ha meg is látják, nem
ismerik fel olyasvalaminek, amit meg
is kell ragadniuk. Egy anya hadakozik
az ellen, hogy elválasszák tőle a le
ányát, noha minden szüksége meg
volna annak, hogy a leányt egy speci
alizált dntézetben átneveljék. meg kell
tehát győzni arról, hogy miután az el
válás éppen a leány érdekét szolgálja,
ez felel meg az anyai szeretet paran
csának is. Egy keresztény hívőnek sok
nehézsége van a házaséletében; iga
zolni kell előtte az egyház morálját s
be kell láttatni vele, hogy számára
is előnyösebb. ha alkalmazkodik hoz
zá. Valaki, bár hívő kereszténynek
vallja magát, csúnyán kirohan előt

tünk az isteni gondviselés, az egyház,
a papok ellen; meg kell értetnünk ve
le, hogy nem ismeri kellően a vallását,
mert ha ísmerné, akkor más lelkület
tel szeralélné a csapásokat és hibákat
is.

Mint látjuk, segíteni az ilyen ese
tekben annyi, mint rávezetni a hoz
zánk fordulót egy olyan gondolkodási
és magatartási vonal elfogadására,
amely a mi nézetünk szerínt összhang
ban van a józan ésszel, az erkölccsel,
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a vallási követelményekkel. Az út pe
dig hozzá a megvilágítás. az érvelés, a
meggyőzés.

Megtörténik ilyenkor, hogy a másik
magáévá teszi állásfoglalásunkat, s mi
azt hisszük, minden rendben van.
Csakihamar kiderül azonban, hogy az
"igen", amelyet kimondott, az egyet
értés, amelyet erősítgetett, nem any
nyira a felismert igazság iránt való
személyes elkötelezés megnyilatkozása
volt, mint a passzív alávetésé, ame
lyet az a félelem szült, hogy másként
nem-tetszésünket vagy elitélésünket
vonja magára. Az ilyen csatlakozások
mindig törékenyek és mulandók. Csak
valamelyest is rendüljön meg előtte a
tekintélyünk, s az iménti csatlakozás
lázadásba, sőt nyílt támadásba megy
át.

Megtörténhet az is, hogy a hozzánk
forduló kitart ellenvetései mellett. A
dialógus akkor a párharc formáját öl
ti, <amelyben két ellenfél méri össze a
kardját anélkül, hogy a vitának vala
ha is végére érne. Joggal kérdezhet
jük: mi lesz a segítséggel ebben az
esetben?

Hogya meggyőzésre irányuló kísér
letek oly gyakran hajótörést szenved
nek - mutat rá Beirnaert -, annak
nyilván az az oka, hogy nem elég, ha
egy igazság csupán önmagában és csu
pán a mi számunkra létezik. Ebből

még nem következik, hogya hozzánk
forduló szemében is igazság lesz. Adni
az igazságot kétségkívül annyi, mint
ajánlani ott, ahol még nem ismerik,
gyakorlatílag azonban főleg <azt jelen
ti, hogy hozzásegítsünk egy személyt,
aki már többnyire hallott róla, hogy
el is ismerje és magáévá is tegye a
szőbanforgó igazságot. Am a tapaszta
lás szerint - állapítja meg Beírnaert
- ez sohasem egyedül az érvek, okos
kodások és apologízálás kérdése a pár
beszédben. Mindezeket megelőzően va
lami más is szűkséges hozzá.

A valóság általában az, hogy nem
minden tiszta annak az embernek ma
gatartásában sem, aki az igazság jogait
idézi és a másikat meghódolásrakí
vánía bírni. Ha úgy tekintjük beszél
gető társunkat. mint valakit, akit meg
kell győznünk, akkor nem számolunk
azzal, hogy egy személyről van szó,
akit olyan problémák kötnek le, ame
lyek sajátosan az övéi s amelyekből

csak úgy lábolhat ki, ha teljesen le
rakja elébünk. Az igazságot ugyanis
csak az ismerheti fel igazságnak, aki
pontról pontra szétszedte és elemezte



a kérdést, amelyre ez az igazság felel.
Már most az igazságot képviselő sze
mély moralizáló és érvelő magatartá
sa rendszerint rideg és merev, ami
mögött ott lappang a félelem a továb
bi problémáktól és kérdésektől. ame
lyek a beszélgetés során felmerülhet
nek. Igy pedig csodálkozhatunk-e
azon, hogy a hozzánk fordulót, akiben
nem lesz meg az az érzés, hogy meg
hallgatásra és megértésre talált, iga
zában nem segítettük rá az igazság
hoz vezető útra?

fme az újabb zsákutca, amelybe ju
tottunk. Akár tisztán és egyszerűen a
hozzánk forduló embertársunk kíván
ságainak szolgálatába állunk, akár
meggyőzni próbáljuk arról, hogy alá
kell vetnie magát az igazságnak, úgy
ahogyan az kínálkozik s ahogyan mi
látjuk, nem fogunk rajta hatásosan
segíteni. Gondoljunk csak vissza sa
ját emlékeinkre s míndjárt felmoraj
lik a sok-sok panasz azok részéről,

akik valaha is segítségünket kérték.
Leplezhetik a kudarcokat a kielégí
tettség és a megnyugvás látszatai,
vagy éppen hálanyilatkozatok, a tény
azonban akkor is tény marad.

Ideje tehát, hogy megkérdezzük: mi
hiányzik általában a segítségünkből.

hogy valóban hatásos legyen?

*
Ha gyakran élt a ,,személy" kifeje

zéssel - írja Beirnaert -, azért élt
vele, mert éppen ez a fogalom teszi
lehetövé, hogy helyesen vessük fel a
segítes problémáját. Aki bennünket
felkeres, elsősorban nem azoknak a
kívánságoknak és szükségleteknek
szószólója, amelyek kielégítésre vár
nak, nem is ellenállások és ellenveté
sek megjelenitője a jóval és az igaz
sággal szemben, hanem emberi sze
mély, azaz olyasvalaki, aki képes első

személyben beszélni velünk, egy part
ner, aki a dialógusban egy másik
partneohez fordul. A probléma magva:
tudatosítani magunkban, hogy mit kér
mindig egy személy a másik személy
től, amikor beszélni kezd vele.

Szögezzük le szabatosan, nem arról
van itt szó, hogya találkozás felszí
nén tartsuk magunkat, sem arról,
hogy fontolgassuk a különböző kíván
ságokat, akár azért, hogy kíelégítsük
azokat, akár hogyelejtésükre bírjuk a
másikat, hanem egy sokkal lényege
sebb kérés nyilatkozák meg, amely
nem a jó és rossz, az igaz és a hamis
elbíralójához fordul, akit képviselünk,

hanem túl ezeken a szerepeken az em
beri szernélyhez, aki vagyunk. S az
ebből adódó kérdésre már meg tudunk
felelni. Partnerünk, miután személy,
elsősorban és mindenekelőtt azt kéri,
hogy hallgassuk meg őt. Ha beszélni
kezd, abban a reményben teszi, hogy
megértő fogadtatásra talál. Ne legyünk
tehát szórakozottak, ne a saját gondo
latainkat kövessük, ne szakítsuk fél
be a szavát, hanern hallgassuk figyel
mesen, amit beszél, hogy beszélhes
sen. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy
ritkán találkozunk olyanokkal, akik
hajlandók végighallgatni minket.
Mennyí mindent nem mondtunk el
vagy nem mertünk elmondani, mert
partnerünk idő előtt maga is beszélni
kezdett s ezzel azt az érzést keltette
bennünk, hogy nem érdeklik a további
közléseink.

De nem elég csupán meghallgat
nunk, meg is kell értenünk azt, amit
hallunk. azaz meg kell tudnunk jelöl
ni partnerünk elbeszélésében a jelleg
zetes momentumokat. azokat éppen,
amelyek utalnak arra, amit még el
szeretne rnondaní. Egy közbevetett frá
zis, mint például: .,csőstül jön rni n
den", értésünkre adja, hogy sokat 12
hetne még beszélni erről a "minden
ről". A személy tehát azt kéri, hogy
értsük meg őt, amikor beszél hoz
zánk, már akkor értsük meg, amikor
még nem is mondott el mindent. Szá
mít reánk nemcsak abban a vonatko
zásban, hogy engedjük beszélni, ha
nem abban is, hogy segítjük beszélni,
ha csak azzal is. hogy megismételjük
a jellegzetes frázist, tudomására adva
ekként. hogy nem talált süket fülek
re és bízvást mondhat még többet is
arról, ami foglalkoztatja őt. S akkor
valóban többet -is fog mondani mínd
arról, ami gyötri, a problémáiról, az
élete folyásáról,

Miután meghallgattuk és megértet
tük, azt is kéri, hogy mi magunk is
partner legyünk a számára, személy,
aki most ő hozzá beszél. Mert mire
szorniúhozna inkább egy személy, mint
a szóra, amely felel az övére? A
dialógus -'- emeli ki Beirnaert - nem
csak a kívánságok, kifejezések és köz
lések színhelye, magára a dialógusra
is egy lényeges kívánság ösztönöz: az
embertárs szavának a vágya, cserébe
'l saját szavunkért. Mi párbeszédbe
lép velünk, a mi szavunkat kéri. Se
gítení neki annyi, rnint megadni neki
a szavunkat. De micsoda szót?

Jól értsük meg - figyelmeztet Be-
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irnaert - nem azt mondja ezzel, hogy
,,fizessük ki" szavakkal partnerünket,
akit talán már régóta ekként fizetnek.
Úgy sem tévesztik meg a bátorítások,
amelyekben, aki nyújtja, legtöbbször
maga sem hisz. Fájón érzi a vigaszta
lásoknak és azoknak a megértésről és
rokonszenvről biztosító fogadkozások
nak ürességát is, amelyekkel az ember
kevésbé a másikat próbálja megnyug
tatni, rnint önmagát nyugtatja meg
tehetetlenségében. Nem megy ó sem
mire az ígéretekkel sem, amilyenek
ben már túl sokszor csalódott. Amit
lényegesen kér, hogy ismerjük fel őt

abban a helyzetben, amelyben van, s
úgy, ahogyan van, konfliktusaíval,
szenvedéseível, problémáival, lázon
gásaival. A felismerés szavaira éhezík.

Megmondani szépen egy személy
nek, hogy bizony szerintünk is sokat
kellett szenvednie emiatt vagy ami
att, megmondani az anyának, hogy bi
zony fájdalmas lehet számára a gon
dolat, hogy el kell válnia egyetlen leá
nyától, akit szeret, s átérezzük rní
lyen nehéz egyedül maradnia - any
nyí ez, mirrt kiszabadítani partnerün
ket a magányosságból. megadni neki
a jogot, hogy létezhet mint élő és
szenvedő lény, mint személy a szemé
lyek egyetemében; annyi ez, mínt iga
zán szeretni őt, mert elfogadjuk olyan
nak, amilyen. A felismerés nek és el
ismerésnek ezek a szavai semmiben
sem jelentik a jóváhagyását annak,
ami rossz. Nem mozognak semmikép
pen az ítélkezés vonalán. Nem mond
ják, hogy "nincs igaza", vagy "igaza
van", amikor így viselkedik, ilyen ér
zéseket. ilyen kívánságokat táplál.
Egyszeruen észlelik az embert a maga
létnehézségeivel. Világosan megfogal
mazzák számára azt, amiről ő maga
gyakran csak dadog. És ha igaz, hogy
a beszéd teszi az embert, akkor a szó
adományában vagy inkább abban a
szóban, amely a felismerést fejezi ki.
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benne foglaltatík a szerétet IdrnagasIó
megnyilatkozása. S ezzel könnyítjUk
meg számára, hogy helyzetét tisztáz
va újból magára találjon. S akkor le
hetséges lesz rnesszebb is menni. Ami
kor valaki embertársához vagy külö
nősképpen a lelkipásztol'lhoz fordul,
nemcsak azt kéri, hogy ismerjék fel
őt nehézségeiben, hanem, hogy vala
mi rnódon önmaga előtt is tárják fel
őt. Éhezi a szót, amely alapot és ér
teLmet ad létének. Szeríntünk persze
erre az utolsó kérésre nem felelhet
más, mint az isteni szó.

így végül is magában a dialógusban
és a szavunk által segíthetjük meg
rnindig embertársunkat. Csodálatos
látni akkor, miként indulnak meg és
veszik fokozatosan kezükbe a sorsukat.
Nem adunk nekik megoldásokat s
mégis képesek lesznek vállalni nehéz
ségeiket. Ha nem is tudjuk kívánsá
gaikat teljesítent, arra rá tudjuk segí
teni őket, hogy jobban és mélyebben
vegyék szemügyre a helyzetüket. Nem
erősködünk azon, hogy rendeljék ma
gukat alá ennek vagy annak az erköl
csi parancsnak, s mégis meg fogjuk
látni gyakran, hogy megindulnak s
kezdenek beleegyezni a törvényekbe,
amit meddő dolog lett volna ridegen
szorgalmazní náluk. "Igen, igen, tu
dom" - felelték akkor -, "de ...". S
amíg meg nem hallgattuk és fel nem
ismertük őket teljesen ebben a "de"
ben, nem is volt számukra lehetséges
a beleegyezés.

Bizonyos, hogy nem könnyű másva
lakí számára hasznos partnernek len
ni - írja befejezésül Beirnaert. A di
alógus éppúgy mérlegre tesz rninket.
mint az élet, és a személyhez forduló
igazi szó adománya hosszú tapaszta
lások és eLmélkedések gyümölcse. Vég
ső elemzésben azonban ebben rejlik
annak a segítségnek hatásos volta,
amelyet embertársainknak nyujtha
tunk.
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