
A KIS ÚT

Az emberi életben viszonylag kevés
az ol.yan helyzet, amikor egyértelműen,

határozottan és biztosan el lehet dön
teni, hogy kinek van igaza; illetve ki
lehet mondani, hogy valamelyik félnek
semmiben, semmHyen szempontból és
semmilyen vonat,kozásban sincs igaza.

A keresztény bölcselet tanitása sze
rint van ugyan abszolút igazság, mely
nek érvénye nem függ helytől, időtől

és körülményektől. Konkrét esetekben
többnyire mégsem lehet teljes biztonság
gal eldönteni, kinek van igaza. A való
ság az esetek nagy százalékában az,
hogy a vitatkozó vagy veszekedő felek
közül egészen igaza egyiknek sincsen.
Altalában mindkettőnek van valamelyes
igaza. Éppen ezért mindkét álláspont
mellett lehet érveket fölsorakoztatni, de
majdnem mindig ugyanúgy ellene is. A
megoldás szinte kilencven százalékban
a kölcsönös engedékenység, a kompro
misszum lenne.

A baj gyökere ott van, hogy saját
ügyében mindenki elfogult. Az emberi
önzés olyan találékony az érve,/c és el
lenérvek fölsorakoztatásában, hogy éles
szemmel meglátjuk azt, ami még veszett
ügy esetében is mellettünk szól, ugyan
akkor a másik sokkal súlyosabb és lo
gikus bizonyitékainak elfogadására sü
ketek és vakok vagyunk. Nincsen eb
ben semmi rosszindulat, csupán csak
emberi gyarlóság. Ezért van az, hogy
még a leqiqazsáqosabb bírói ítélet esetén
is CL vesztes fél csak legyőzött, de soha
nem meggyőzött is egyúttal.

"Már az is hiba nálatok, hogy pörös
üayeitek vannak egymással", írja Szent
Pál az első korintusi levélben (1. Kor.
6,7). Ezért emlegeti gyakran leveleiben
az egyetértés fontosságát és szükséges
séaét. Viszont ugyanakkor egészen ter
mészetes az, hogy még jó szándékú em
berek között is vanna,k nézeteltérések
és viták. Hiszen minden ember a saját
szemével látja az eseményeket és saját
fejével ítéli meg a történéseket, soha
nem a másik emberével.

Nem is az a probléma, hogy 1)élemény
különbségek vannak, hanem különbsé
gek áthidalásának, a nézeteltérések el
intézéséne·k a mód,ia. Itt a következő

megoldások jöhetnek számításba:
Abban az esetben. ha mindkét fölfo

gás képviselője jóakaratú ember, érde
mes megfontolni, hogy föltételezhetően

mindketten jót akarnak, de ugyanazt a
jót más úton közelítik meg, az ered
ményt más módon szeretnék elérni.

"DE MIKOR NEKEM VAN IGAZAM!"

Egy-egy matematikai tétel levezetésénéZ
vagy bi~mnyitásánál is elsősorban az
eredmény a fontos és csak másodlagos
az, hogy mHyen (önmagában persze he
lyes) úton jutott el valaki odáig. Ugyan
igy a mindennapi életben is elsősorban

az a fontos, hogy minél több jó ered
mény szülessen, mellékes az, hogy a
megoldást jobbról vagy balról, elülről

vagy hátulról közelítették-e meg. Itt te
hát mindössze csak annyi a követel
méwy, hogy gyúrjük le makacsságunkat,
mindent jobban tudásunkat, ágaskodó
önérzetünket és engedjük, hogy u91lan
az a jó, amire mi is törekszünk, más
módon jöhessen létre, mint ahogyan azt
mi elképzeltük.

Nemritkán előfordulhat azonban az is,
hogy egyik vagy másik félben hiányzik
a kellő jóakarat. Egy eszköz még Hyen
kor is rendelkezésünkre áll a vélemény
különbségek kiküszöbölésére. Ez pedig az
apostol szavai szerint a türelem. A pö
rösködés helyett "miért nem viselitek
el inkább az igazságtala.nságot, miért
nem tűritek el inkább a károsodást?"
(l. Kor. 6,7), kérdezi veszekedő korin
tusi híveitől. De mindig én hallgassak,
mindig én tűrjek? Hát mindig én húz
zam a rövidebbet, mindig én károsod
jam? - záporoz,nak egymás után a ,kér
dések. Természetesen nincsen olyan tör
vény, amely bárkit is arra kötelezne,
hogy mindig ő hallgasson, de kivétel
nélkül mindnyájan sokkal többet hall
gathatnánk, mint amennyit valójába.n
hallgatunk. Mindent nem bírhat el az
ember. De valamivel többet is ettűrhet

nénk, mint amennyit valójában eltűrünk.

Nincsen arról szó, hogy a ,keresztény
erkölcs törvényei azt kivánnák bárkitől

is, hogy élhetetlen és mafla legyen, hogy
egy közösségben állandóan ő legyen a
bűnbak vagy vállalja a .Priiqetknabe"
ezerepét. Vissza lehet, sőt néha vissza is
kell utasitani a gyanúsítást vagy a rá
galmazást ,is - kellő nyugalommal és
mértéktartással.

Soha nem szabad elfelejteni, hogy az
igazság szeretete keresztény erény
ugyan, az igazságosság pedig egyenesen
úgynevezett sarkalatos erény, amely a
rendezett emberi élet egyik oszlopa. De
ugyanakkor azt is tudni kell, hogy a
szeretet ezeknél több: isteni erény. Vagy
is nem messze megyünk azzal, hogy "ne
künk van igazunk", ha ugyanakkor meg
sértjük - esetleg súiyosan is - a sze
retetet.
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