
tagja teológiai természetű nehézsé
gekre utalt, amelyek - mondták már
akkoriban - nyilván gondolkodóba
fogják ejteni magélt a papát is. Eppen
ezért egyesek, él ül.ön megiri t csa«
RUffi,ni bíborossal, a.: egész nyi ln tko
zat töl'lése mallett foglaltak áJb:;t,

P:.. lc·gsaj.núlatosí.t:bo '.2 dologban, i.~LC~;Y

a vita teljesen új síkra tolta 01 n~ j

Iatkozatot. XXIII. János volta kóppcn
a bánniféle anuszcmí tizmus fé·L,~·(rt

hetetlen eli télesct tűzte felada t il a
zsinat el e, Egy nagyon fontos '~s s;~ük

séges negatívum volt az, amit Jáne,';
pápa akad. A nytlatkozat visz.in: a
végrehajtott és még szorgnl mazo t i
módosításokkal poxií.ív jell('get ;'s cé í t
öltött, nevezetesen a párbeszé-l k:l'C-

A KIS ÚT

sését a mai zsidósággal. Általános
nézet szorint ez is magyarázza, hogya
nyilatkozat kifelé két oldali pergőtűz

be 'került. Nemcsak az arab országok,
de maga Izrael is ellene fordult. Izra
el nzért, mcrt térítő szándékot tulaj
donított neki. Az arabok fe]foC;ásút
pedig egvi'k szós:'ólójuk ekként össze
gcz.t.e: ..Az egyhóz, azt mondhatin a
z.srdókró). amit akar. Nincs semmi cl
lenvetésünk. De egy különálló nyi
btkoj.tit a zsidók javára már önma
g,'J'ban polltit;um."

Nem csodálkozhatunk ezekután, ha
:lzo);ba:1 a fejlcményekben, amelyek
a zsin2t hangul.itút és munkáját ked
vez:iL]enül bdr,1Yclsoltá:k, ez a két nyi
la [11';OZ:1 t is r:agy sxercpct vitt.

-
Egyik barátom a napokban bridzs-partira hivott meg két közös ismerö

sünkkel együtt,' pontosan öt órára délután. A terv szerint hétig leszünk
együtt, mert barátomnak utána más programmja volt, melyet le
mondani nem lehetett. Bevallom, nem nagy kedvem volt. elmenni, de mégis
úgy döntöttem, hogy elmegyek, ám közben még ezt is, azt is elintézem.
Mire odaértem, nemcsak elkéstem, hanem a meaáuapitott idö vége felé
jáTt. Azt gondoltam, legalább nem mondhatják, hogy nem tartottam be
ígéTetemet. A szómkozásból azonban csak méltatlankodás, harag lett, mert
baTátom is, a többiek is nagy nehezteléssel fogadtak és folytonos szemre
hányással halmaztak el: elrontottam délutánjukat, megmérgeztem szorako
zásukat, tudhattam volna, hogy a játékhoz llegyedik partner is kell, és igy
tovább. .. Azzal prooáitam védekezni, végül is szórakozásról van szó, tehát
nincsen okuk neheztelni. De barátom nagyon rossz néven vette tölem a
pontatlanságot és most zavarban vagyok: mitévő legyek? Hiszen az életnek
egészen jelentéktelen, kis mczzanata, hogy valaki a szorakozásrót elkésik.
trgy érzem, nincsen okuk sem baráwmnak, sem jóismerőseimnek a nehez
telésre. Tessék mondani: Nincs igazam?!

Kénytelen vagyunk azt felelni ked
ves levélíró olvasónk.nak, hogy nem
nelki, hanem barátamak kell igazat
adnun.c. Mert ha megengedjük is,
hogy a szórakozás, társasjáték nem
is oly fontos és lényeges mozzanata
az életnek, mint például a hivatali,
vagy üzemi rmrn.ka megkezdése, mégis
elengedhetetlen kis felüdülés, társas
szórakozás a munkában, gondokban,
az élet lázas feladatainak teljesítésé
ben elfáradt embernek. Erre minden
dolgozónak szüksége van, mert enél
kül a fáradt erők nem frissülnek fel,
s az ember testileg-lelkileg kimerül,
sőt egészen eIsatnyul. Ezt a szórako
zást, felfrissülést rontotta meg pana
szos levélírónk és pontatlanságával
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egészen lehetetlenné tette. De barátai
nak más szempontból is méltányos a
neheztelés ük ! A baráti kör megál
Iapodásában is, amit vállaltunk, ami
kor megígértük, hogya jelzett időben

ott leszünk, van valami kötelező. Tud
tuk azt mi is, hogy nélkülünk a já
tak nem kezdődhet meg. Tudhattuk
azt is, hogya pontosság társas ös z
szejövetelekben. szórakozásokban a
kölcsönös szeretetnek, megbecsülés
nek, udvariasságnak egyik feltétele,
ami ellen vétett pontatlan levélírónk.
Ha elkésett a megbeszélt kártyajáték
ról, ezzel nemcsak udvan-íatlanságot
követett el, hanem az egész játékot
lehetetlenné tette, mások szellemi fel
üdüléset megrontotta és a szórakozás,



pihenés helyett mórgclödósrc, bosz
szankodásra adott okot. Még abbari az
esetben is, ha valakinek olyan dő,re

nem látott akadálya jött volna köz
be, ami igéretének teljesítését lehe
tetlenné tette, al~kor is rnegmarud Q

kötelessége, hogy erről kellő idéiben
értesítse azokat, akiknek mcgígórtc.
hegy pontosan ott lesz. A pontoss/l'j
barúti körben éppen úgy. mint az élet
egyéb vonatkozásaiban 19yill~Q a lt'.~

elemibb, egyben legelengedhetetlenebb
o'köiesi költ>lezettségnek!

A pontosság valóban szeros t:1rS3
dalmí lrötclczettség, mint azt oly rncg
kapó..n írja le Émi/c Souiiestre fran
cia író: Un philosoph sous Ies toi t:
című rnűvében, mr-lyben a purrzs.
manzard szeba magányos filozófusa
elmólyülvc szemléli a nyüzsgő nagy
városi életet és elgondolkodik, elfilo
zofálgat felette. Egyik májusi nap
reggelén órdoklődéssel figyeli, min t
tódul a nagy tömeg a vasúti állomás
felé, 11:J<:'v e ragyogó, szóp tavaszi n-i
pon, távol a város zajútól pi'hcnőt

tartson, s ligetben, erdőn-mezőn, friss
Ievogőn nnclr-ngotő napsugárban Iü
rossze fáradt testét, Irissítse csügw:teg
szellemi erőit. Minderuki siet, tódul a
tömeg, mort ti vonat rnindjart indul.
fo.. .mi f'Ílozófusunk így okoskod.k:
Mily szerencse. hogya vasút mindczt
lehetóvó teszi, de főleg, hogy minrí
ezen előnyein kívül pontossúgra ne
veli a fegyelmezetlen városiakat. SC'1'l-'

rmté.c maa rnódszerrel sem sikerülne
ezt a tömeget pontcsságra szoktatní.
A vasút tanítja meg arrn, hogy in
kább előbb legyen az állomáson, mert
a vonat pontosan indul és nem várja
meg az elleésőket. Valóban, a vc-nat
a szociális élet alupfcltótcléro, a pon
tesságra tanítja meg az embereket!
- zá rja okoskodásait filozórusunk.

Mennyire igaza van! -- A pontos
ság minden társadalmi élet vórkcrin
gésének feltétele, alapja. Az emberi
együttélés lehetetlenné válnék pon
tossúg nélkül. Nemcsak baráti körben
- mint láttuk -, hanern a családban,
a nevelésben, a társadalomban egy
aránt pontosság rendezi el az embe
rek munka beosztását, tevékenység:' t,
életét. Kedves méltatlarrkodó levél
írónk gondolkodjék csak Joiesit SD
uvestre Iilozófusa példájára, hogy
mennyire szükséges a pontosság a csa
ládi életben, ahol közös éücezésck, kö
zös munkák, vagy tervbevett látoga-

,"sok színházban. mozihan, vagy ba
rnt i körben egyarant pontoss.igot kö
vetet nek mindcn családtag részéről.

)\c, iskolai tanítás rendje pontos meg
jelenősre kötelezi a tanulót, rnert a
1:C;lanyag együttes feldolgozása meg
Jdv:',nja.hogy mindersx í pontosan je
len legyen és részt vegyen benne.
;T;~y'e~:y pontatl-m kedvéort nem lehet
n tannnyngot mindig újra előlről kez
deni. vagy egyes pontatlanoknak kü
lön elmagyarázni. A pontatlan tanuló
cllccséreii a dr<':ga időt, melyet visz
:;',"as~-:erczni rnár többé nem lehet.

Dc a nagy társadulmi kolloktivában
n1ó~ fon tosabb a pontosság ! A híva
tol,..1.: rnurikúja pontosan kezdődik és
v,óg'.~öüik; megköveteli, hogy a dolgo
7.ók pontosao ott legyenek a munka
kezdetén. Az üzletek, vállal,Jtok, orvo
si rendelök. közüzemek és közhivata
lrl~ mU1l'kúja mind-mind a pontos idő

kihasználás alapjára támaszkodik. Az
,'') jó bhaszn<':l;,ísa, ;hdyes és ésszerű

beosztása és hasznos munkával való
termelése csakis pontossággal érhető el.
Mincl unagasabb a technika, a kultu
El, a társasmunka·megosztás, annál
bonyolul tabb az éle', társadalmi, sőt

egyéni vonalon is. E bonyolult egy
bekapcsolódúsból él kibontakozás csak
is pontossággal érhető el. Pontosan
kell felkelni, pontosan kell indulni
mnrrkahelyümkre, pontosan kell meg
nyitn! az üzleteket, pontosan megkez
deni hivatali, vagy vállalati rnunkán
kal, hogya modern, szocíális vénke
ringés rnegindulhasson és abban fenn
akadás, szrukadás, kiesés ne legyen.
Mort ha pontosság hijján csak egy
üzcrnúg is fennakad, leáll a kollektív
munka egész vonala, az idő elvész,
ami rnúr pozitív kár formájában je
lcnt.kezi}; nemcsak a termelés I::: en, ha
nem a társadalmi, sőt az egyéni élet
vonalán is. S ez annál súlyosabb, mert
él modern technilca és kultura mai
magas színvonalán a munkát, a ke
resetet az idővel mérik, ami mindig
pontosságot tételez fel.

Kedves Ievérfrórrk láthatja, hogy a
pontossúg nemcsak a baráti kapcso
latOl', ápolására fontos, nemcsak egy
más kölcsönös megbecsülése és sze
rotetc szempontjából kívánatos, ha
nem az egész társadalmi élet vonalán
eayarámt elengedhetetlenül szükséges !
A pontosságrá mint a közösségí élet
alaperényére rnindenklnek rá kell ne
velnie önmagát. Erdey Ferenc

747


