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Életünk eseményei gyakran értékek közti választás elé állítanak. Vagyis nemegyszer igencsak nehéz helyzetek elé. A félreértések elkerülése végett szögezzük le: nem, véletlenül sem a
négyévenként esedékes és szüntelen kampányokkal összekötött pártpolitikai választásokról
van itt szó, ez a mûfaj – lásd még: „a politika a
lehetõségek mûvészete” – legtöbbször inkább a
kisebbik rossz választásának klasszikus erkölcsi
feladatát rója ránk.
Az igazán jelentõs választásokról beszélünk
most: hétköznapi kisvilágaink döntéseirõl. Valójában egész életünkre tekinthetünk úgy is, mint
kisebb-nagyobb választások csaknem folyamatos sorozatára. Egyik a másikból következik, körülményeink és mi magunk közösen alakítjuk (a
hívõ ember vallja: a kegyelem világánál) így lépésrõl lépésre formálódó történetünket, melynek során beleszõjük a magunk motívumait az
emberiség idõ- és térbeli hálójába.
Az esetek egy részében természetesen (vagy
talán inkább természetfeletti módon) jó és
rossz között kell vagy lehet választunk, s az erkölcsi rosszról tudhatjuk, hogy az épp valamilyen érték hiányát jelenti. Felismerni talán nem
is nehéz, ellene mondani már inkább – gyóntatók, lelkigondozók és pszichológusok a legavatottabb tudói e súlyos emberi valóságnak. Anynyi mindent sorolhatnánk, ami olykor homályosítja látásunkat vagy megtántorítja lépteinket a
helyesnek ismert úton, s „hozzásegít”, hogy legjobb szándékaink ellenére a rossz mellett döntsünk. Erre döbben(t) rá Szent Pál is, amikor a
rómaiakhoz írt levelében így panaszkodik:
„...nem a jót teszem, amit akarok, hanem a
rosszat, amit nem akarok” (7,19). A bajok ott
kezdõdnek, ahol a körülményeket okolva sikerül
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elaltatni a felelõsségünkre emlékeztetõ lelkiismeretünket.
De olykor talán még a jó és rossz harcában való részvételnél is emberpróbálóbb a dolgunk az
életkérdéseinkre adható válaszok mérlegelésekor, ha értékek között kell választanunk. Nemegyszer igen sok (elvileg végtelen számú) lehetõség áll elõttünk, amelyek közt a választás az
elkötelezõdés sikeresen kiállt kicsiny próbái nélkül akár megoldhatatlan feladatnak is tetszhet a
szemünkben. Gondoljunk csak a hivatás- vagy
épp a párválasztásra, illetve arra, hogy ennek nehézsége egyre gyakrabban kerül elõ a fiatalabb
nemzedékekkel kapcsolatban. Nyilván nemcsak
sommás, hanem egyszerûen igaztalan a kijelentés, miszerint a „mai fiatalok” (mely általánosító megjelölés már az ókorban is a sopánkodás és
méltatlankodás jól ismert kategóriája volt)
„nem akarnak elkötelezõdni”. Tán akarnának õk
– kivált, ha megerõsödhetnének az elõttük járók
kételyeket elsöprõen pozitív példáiból...
Persze akkor is igaztalanok lennénk, ha az értékek továbbadásának példáit tagadnánk. Idén
kellett e földi tereken végsõ búcsút vennünk Nemes Ödön jezsuitától, aki lelkivezetõként és
lelkigondozóként sokaknak segített önismeretük
fejlesztésében, a tisztánlátás megszerzésében és
az ebbõl fakadó jó döntések meghozatalában.
Megtiszteltetés volt számunkra, hogy rendkívül
gazdag tevékenysége és szolgálata részeként írásaival és segítõ szándékával éveken át jelen volt
az Embertárs életében is. Mostani fõtémánk, az
értékek melletti elkötelezettségét is szépen öszszegzi egy vele készült interjúkötet címében,
amely minden keresztény életelve lehetne: „Szabadon, örömmel, szeretettel...”
Szigeti László

Értékválasztások

Értékválasztások

