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Most, arnikor új lendületet vett
és újaJl:fu szervezetí formákat öltött
nálunk a katolikus békernunka,
nem egy szempontból tanulságos
lehet számunkra az az elnöki meg
nyitó előadás, amelyet Feltin bíbo
ros, párizst érsek tartott a "Pax
Christi" mozgalom legutóbbi, Bru
xellesben rendezett nemzetközi
kongresszusán. A Témoignage Chré
tien által közzétett szőveg szerint
a bíboros rnindjárt bevezetőben a
leghatározottabban leszögezte, hogy
a békét nem elegendő csupán hir
detni és kívánni, hanern meg kell
ragadni érdekében az eszközöket
is, amelyeket a modern kor és fej
lődés ad a kezünkbe.

Az atomszázadban a béke ápolá
sa és erősítése sem képzelhető sa
játos technikák nélkül - jelentette
ki a bíboros. Erre a területre is áll,
ami általában az egész lelkipásztor
kodásra: nem érhetiük be a még
annyi jóaka,rattal, hanem tudomá
nyos módszerességgel kell közelíte
ni a problémákhoz, A békének is
ki kell dolgozni a "pásztorálísát",
amely fölébe emelkedik a szavak
ban kimerülő platonikus vágyak
nak.

Valjuk be - folytatta Feltin -,
hogy a mi oldalunkon a béke ügyé
hez régóta gyökeres hiba tapadt és
míndezídeíg tapad: a szentímenta
lizmus. Az utolsó két évszázadban,
sőt ebben az utolsó két évtizedben
is úgy fogtuk fel, kerestük, szeret
tük, kezeltük, elvetettük vagy kö
veteltük a békét, mint valami alle
góriát, mint valami mítoszt. Se sze
ri, se száma az akadémikus beszé
deknek, amelyek az "egyetemes
egyetértés" vagy "egyetemes kien
gesztelődés" óhajával fejeződtek

be. Valami újszerű kísértés támadt
rá míndannyíunkra: az "optativus
kisértése". Komoly emberek is hin
ni kezdték, hogyahadüzeneteknek
békeüzenetekkel vehetjük elejét.
Azt gondolták s némelyek még ma

js abban reménykednek, hogy ele
gendő "békét mondaní« s már meg
is születik a béke. Igazán legfőbb

ideje, hogy változtassunk ezen a
szemléleten és magatartásen. A ré
torok és grammatíkusok békéje
megfelelt talán az agerának és a
kihalt civilizációk fórumainak. Má
I1a azonban lezárult a szólamos bé
ke korszaka. Nem feladat többé
.Jiírdetru" a békét, hanem ami fel
adat: "csinálni" a békét.

Ahhoz természetesen, hogy kilép
jünk abból a határozatlanságból és
zavarosságból, amely annyit ártott
a béke ügyének, mínthogy nevetsé
gessé tette azt; hogy áttérjünk a
költészeni a prózára, az akarat
nem elegendő. A béke rriúvelése,
mint minden mesterség, a keresz
ténység részéről is képzettséget kí
ván. JUSSOIIl csak eszünkbe az 1957.
évi karácsonyi szózat, XII. Pius for
málisan figyelmeztetett: "Hitük kö
telezi a keresztényeket, hogy sza
kadatlanul és szívósan tevékeny
kedjenek az élet mínden vonátko
zásában .. , Szükséges, hogy a ka
tolíkusok mindenekelőtt tisztázzák:
mit akarnak és mire képesek. El
engedhetetlen, hogy szellemileg és
technikailag felkészüljenek arra,
amit célként maguk elé tűznek."

Kérdés tehát: melyek a békének
azok a technikáí, amelyekre a bé
kéért harcoló keresztényeknek 
amilyenek a "Pax Christi" mozga
lom tagjai is - fel kell készülni
ök? Nyilván sokrétűek és ágúak
ezek a technikák. O - mondotta a
bíboros - nem is merne teljesség
re törekedni. Csak a legfőbbekkel

foglalkozhatik.

Első helyen említette Feltin a
szociológiát. Nem lehet dolgozni a
belső vagy a külsö békén anélkül,
hogy ismernők a törvényeket, ame
lyeik az emberi csoportokat mozgat
ják akáor önmagukban, akár más
csoportokkal kapcsolatban. A lelki
pásztorkodás tanának művelői né-
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hány év óta jelentős erőfeszítése

ket is végeznek ebben az irányban.
A kollektív pszichológia szintén

egy technika, amelyet nem mellőz

hetünk s rögtönzéssei nem pótolha
tunk. Ez a tudomány, amely -

. akárcsak a szocíológia -. egyben
művészet is, főleg' két alkalmazásra
vár a béke tárgyában. Az egyik a
közvélemény alakítása. A Szent
atya 1956. november 10-1 üzeneté
ben, egy drámai pillanatban, aggo
dalmakkal terhes felszólítással for
dult az emberiséghez, "Kelet és
Nyugat összes népeihez", buzdítva
őket, hogy a közvélemény útján
gyakoroljanak nyomást egyfelől a
hatalom birtokosaira, másfelől

azokra, akik nem értik meg az
altomkor legnagyobb parancsát. S
utána ís .a pápa ismételten vissza
tért a közvéleménynek. ennek a je
lenkori roppant erőnek természeté
re és felhasználásának [ogosságára.

Mit fognak cselekedni a keresz
tények? - tette fel a kérdést Fel
tin bíboros. Szenvedöleaesen tűrik

a háborús propagandát? Avagy el
lenkezően, machiavellizmus nélkül,
de késedelem nélkül hasznosít ják a
közvélemény nagy áramlásait a
konstruktiv és közérdekű feladatok
javára? A kollektív pszichológia
egyetlen .jó technikusa sem tagad
hatja, hogy mindíg vannak a mély
ben hatalmas hullámok, amelyeket
csak felszínre kell segíteni, hogy
egyszeriben magukkal ragadjamik
egész népeket, sőt egész kontinen
seket.

A másik terület, ahol a kollektív
pszícholóaia törvényeit alkalmaz
nunk kellene, a nemzeti és etnikai
csoportok megférése egymással. Sok
tévedést, olykor jóvátehetetlen té
vedést követtek el már a multban
s követnek el napjainkban is azzal,
hogy saiát népük osvicholóaláiát
rávetitették egy olyan népre, amely
ről csak hltték, hogy kellőképen

ismerik. Vagy azzal, hogya ma fel
törő fiatal naclonalizmusok meg
nyídvánulásait mindenáron vissza
akarják vezetni a XIX. és XX. szá-
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zad európai népeinek nacíonalíz
musára, S fel lehetne hozni további
példákat is. '

Van mindenesetre egy dolog,
amely minden embert és minden
nénet érint s amely mindannyiunk
nak kezeügyébe esik: a külföldíek
problémája. Evről-évre emberek
milliói töltik 'szabad idejüket hazá
juk határain kívül. Ez az, amit tu
ristaságnak nevezünk, Már most
tényezője-e vagy sem a békének ez
a nagyarányú emberi nyüzsgés?
Sok szó esik napjainkban kulturá
lis, szakmai, sport- és egyéb talál
kozókról, mint a béke előmozdítá

sának eszközéről. S ez is az igaz
ság, mert ménhetetlenül több hábo
rú és összeütközés adódott volna,
ha a civilizácíók nem hatják át
ezvmást. Amit azonban nem szabad
felejtenünk: van e~y vendézbarát
ság, amely a szívből, s van egy ven
déabarátság, amely vr- pszből táp
lálkozik de egyik sem nélkülözheti
kár nélkül az eszközöket. S nem
míndíg a leaköl tségesebb eszközök
azok, amelyekkel a legnagyobb ha
tást biztosíthatjuk. Itt megint a jó
technikusok feladata, hogy rámu
tassanak bizonyos pazarlásokra.
arnelvoket az idővel, az anyagi és
szellemi forrásokkal és a szemé
lyekkel követhetünk el.

Am sokkal hamarabb, már egé
szen zsenge korban be kel! vetni
azokat a technikákat. arnelvek nél
kül nem remélhetjük az igazi nem
zetközi érzület kibontakozását és
uralmát.

.,Az iskolának - mondotta leg
utóbb XII. Pius - pótolhatatlan
szerenet kell vállalnia abban, ho-tv
valóra váljék a világ békessége. Itt
az ideje, hogy kitágítsuk a fiatalok
szemhatárát s megnyissuk Ielküket
az egyetemesség üde levecőiének."

Ez azonban - emelte ki Feltin 
feltételezi a történelem, az iroda
lom, a földrajz, ft civilizációs isme
retek olyan tanítását,amelv meg
felel ennek a szellemnek. Sokfelé
már hozzá is fogtak az iskolaköny
vek ilyen értelmű reformálásához.



Ehhez a mumkához technikusok
kellenek. De még nagyobb számban
vannak azok, akiknek szintén tech
nikusokká kell válniok: a minden
fokú nevelők és oktatók. Sohasem
domboríthat juk ki eléggé, mílyen
elsőrendű a feladat, amely a béke
munkálásában erre a hivatási ága
zatra hárul. ,,8 én természetesen 
fűzte hozzá Feltin - erről a hely
ről mindenekelőtt a katolikus pe
dagógusokat kérem, ne kíméljék a
fáradságot ebben az irányban. Mím
dent vessenek latba: az óvodát és
az iskolát, a tanítást az osztályban
és a beszélgetéseket a folyosón, az
önkénzőköröketés az iskolán kívülí
oktatást. Az az egész hálózat,
amelyben fl nevelés a kölcsönös
emberi füagések tudatát formálja,
lényeges alap, amelyre a békét
építhetjük,"

Ha van azután szeletora az em
beri tevékenységnek, amely tech
nikát kíván, kétségkívül ilyen a po
litika és a gazdaság. Hatalmas te
rület ez, amelynek már az átte-
kintéséhez különlezes képzettség
kell. Arniről a politikusokat első

sorban meg kellene győzni, az,
hogy a kormányzáshoz nem elegen
dő a mandáturn, a puszta meabíza
tás. de szükséges az illetékesség be
csületes érzése és a ténvekkel i~a

zolt hozzáértés is. Politikai kérdé
sekkel kapcsolatban is csak azt
szabad mondanunk, amit tudunk,
és tudnunk 'keH, hogy keveset tu
dunk. Végül a gazdaságról szólva
főkénert a fejlődésben elmaradt or
szárrokról beszélt Feltin. Az emberi
szottdarttás erköksi elveit sértő és
a békére is ártalmas helvzcti egyen
lőtlenségek mezszüntetése a tp<'h
nikusok egész seregének munká iát
kfván ía, s biztosítani kpll annak le
hetnsé"ét is - a többi között ös?
tönrlíiak és tanulmányi sezélvr-k
útián -, hogy mindezek az orszá
gok mínél előbb saját vezető "ká
derekhez' jussanak.

Hoav Feltin bíboros útmutatása
mennyire időszerű, arra következ
tethetünk abból a cikkből is. amely

öt hónappal előtte jelent meg a
Témoignage Chrétien hasábjain.
Erre a cikkre az szolgált alkalmul,
hogy a "Pax Christi" francia tago
zata május 18-át "békevasárnap
nak" nyilvánította. Valamennyi ka
tclíkus templomban imádkoztak a
békéért, majd egyházközségi gyű

léseken beszéltek róla. Benyomá
saít összegezve a cikk írója, A. Vi
meux aggodalmát fejezte ki, hogy
a katolikus békemozgalom egyen
súlytalanul vergődik egy "testetlen
angyaliság" és a "politikai félre
érthetőségek, valamint kompro
misszumok félelme" között. Vanmák
- úgymond -, akik az előbbi, van
nak, akik az utóbbi mtatt marasz
talják el. Ez a helyzet azzal a koc
kázattal jár, hogy az a "hely,es kö
zép", amelyet az előre felkért szó
riokek hangoztatnak. úgy rnegy át
a köztudatba. mint az evvház egye
di;l lehetséges állásfoglalása. Ennek
pf'di" az a veszedelme, hogy a "Pax
Christi" s az egész katolikus béke
rnozgalcm az egyház új "karitativ"
tevékenységévé válik, ami persze
színtén nélkülözhetetlen, de sokkal
inkább azzá válik, mint eszközzé,
amelynek segítségével a katoliku
sok hatásosan előmozdíthatják II
béke ügyét.

*
Sajnálom, hogy nem olvashattam

teljes terjedelmében és eredetiben
azt az értekezést, amelyet az Ushaw
Magazine jubiláris száma közölt
Heenan liverpooli érsek tollából.
Azok a részletek ugyanis, amelye-
ket az Universe kivonatolt, méltán
hivhatják fel rá figyelmünket.

Manapság írja az érsek -
csaknem minden fiúnak és leány
nak módja van középiskólal tanul
mányokat végeznie. Nem kell te-
hát prófétának lennünk, hogy meg
[övendölhessük: néhány esztendő

még és híveink túlrnyomó többsége
komolyan képzett ervénekből fog
állani. A nagyobb tanulási lehető

ségek mellett a rádió és a televízió
terjedése is hozzájárul ahhoz, hogy
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már ma mínd gyakrabban kerü
lünk össze olyan emberekkel, aki
ket - jobb kifejezés híján - "mű

veít embereknek" nevezünk. Azt
jelenti ez, hogy a pap, ha nem tesz
szert hasonló nemű ismeretekre,
idegenként fog mozogní a nála bi
zonyos tekintetben nagyobb tudású
hívei körében.
Főleg a természettudományos

műveltség az, aminek fogyatékos
ságát felPffi1asrolhatjuik egyházunk
ban - állapítja meg az érsek. He
lyesen cselekednék papjaink, álta
Iábanaz idősebb papok, ha saját
szorgalrnukból pótolnák az ebbeli
hiányokat, mert csak árthat tanító
és igehirdető tevékenységüknek, ha
kevesebbet tudnak ezen a téren,
rnint a mai középískolások.

"A legközelebbi nemzedék - Íorja
szószerínt az érsek - nem sokat
fog törődni azzal, hogy a pap le
fordítja-e kapásból a görög szőve

gek.et. Ez teljességgel belső ügyünk
neküle. De közel mindenki ismerni
fogja és használja az új tudomá
nyok kifejezéseit. S elmaradottnak
tekintjk majd a papot ebben a rno
dern világban, ha rosszul tájéko
zöttnak bizonyul."

Feladatok elé állít minket az élet
ütemének gyorsulása is - fejti ki
a továbbiakban az érsek. Örömest
ferhasználjuk az igehirdetéshez a
technika új eszközeit. Mínthogy
azonbam a rádíóprogramok Időtar

tamát kínos pontossággal kell meg
~tározni, a rádión közvetített
szeritbeszédek ritkán vehetnek
igénybe többet, mínt 12 és fél perc
et. Enne!k márís az a következmé-.
nye, hogy a hallgatók, jelesen a
katolíkus hívők, "kondicionálva
vannak" a rövid beszédekre. Az a
pap, ak! félóra hessvat is ott ma
<rad a szószéken, untatta s talán fel
bászíti (enrage) a nyátát.

A maihoz viszonyítva a legna
gy~bb különbség a szemínáríumí
nevelésben mínden bizonnyal az
lesz - írja befejezőben az érsek-,
hogy olyan papokat kell képez
'llÜl1'llk, akik a kor ismereteinek ma-

gaslatán állnak és képesek lesznek
elsőrendű beszédeket mondaní öt
perc alatt."

Az angol püspöki kar feje,
Godfrey westminsteri érsek is ki
tért a papnevelés kérdésére abban
a beszédében, amellyel megnyitotta
Strawberry Híllben a katolíkus fel
sőoktatás ügyében rendezett konfe
rencíát. Ugyancsak az Universe
közlése szerínt rámutatott Godfrey
annak szükségére, hogy könnyítse
neik a teológiai tanárok terhein. El
kell érni, hogyaprofesszoroknak
több idejük maradjon önálló kuta
tásra és tudományos eredményeik
publíkálására. Ebből a célból is
gondolkodni kell azon, hogy milkérn
lehetne szerosabb kapcsolatot te
remteni a szemímáriurni oktatás és
a világi egyetemi oktatás között.
Vannak ugyanis tárgyak és isme
retkörök - mondortta az érsek -,
főleg a mai kor kívánta általános
műveltséghez tartozó tárgyak, ame
lyeket a legalkalmasabban az egye
temeken hallgathatnának a papnö
veridékek.

*
Sokat és sokan írtak már a sze

reteteöl, amelyet Jézus a legna
gyobb kötelességként kiván meg
azoktól, akik keresztényeknek vall
ják magukat. Különös dolog-e ez a
ezeretet vagy sem? - veti fel a
kérdést Michael Horatczuk, a ro
vatunkban sűrűn idézett Der Grosse
Entschluss kiváló munkatársa, S a
válasza: igenis, különös dolog, mert,
az eredeti bűn alaposan meggyön
gítette az embemek szeretetre való
képességet. Az eredeti bűn óta nem
könnyű egynek éreznünk magun
kat sem az Istennel, sem a feleba
rátainkkal holott hitünk azt kő

vetelné, . h<,>gy a szerető Isten von
zásának engedve ugyanabban a
lendületben forrjunk eggvé vala
mennyien. A Szentírás költői ha
sonlatával élve, az egész emberi
ségnek egyetlen "körtánccal" kel
lene hódolnia Isten előtt. A való
ság azonban az, hogy a legtöbben



helyükön maradnak s nem gondol
naik hódolatra, még kevésbé kör
tánc1'la,mert hiszen akkor kezet
kelleme nyujtantok egymásnak,

A szerétet tehát különös dolog,
ma épp úgy, mint hajdanában 
rögzíti Horatczuk. Annál szüksége
sebb azonban, hogy folyvást tuda
tosítsuk magunkban: ez az élettör
vénye a kereszténységnek s mín
den egyébnek a szeretetet kell szol
gálnia. Azért ünnepeljük együtt a
miseáldozatot s járulunk együtt az
Ú~ asztalához, hogy növeljük a sze
rétetünket. A szeritbeszédnek is lé
nyeges feladata, hogy szeretetre
sarkaljon minket, az imának, hogy
egyre hasonlóbbakká tegyen ben
nünket Istenhez, aki a szerétet.
Mínden aszkétlkus cselekedetnek
az adja értelmét, hogy fejlesz1ii a
szeretetet s háttérbe szorítja az ön
zést. Az eszményi cél, ami felé tö
irekednünk kellene, hogy minden
keresztény hívő a szerétet szakér
tőjévé képezze magát, ismerje és
gyakorolja a s2ieretetet összes vo
natkozásaiban és finomságalban.
Meg nem feledkezve arról, hogy ez
a szeretet javára is váljék ember
társainknak, akiket saját másaként
helyezett Isten a földre: "Amirt a
legkisebbnek tesztek közületek. ne
kem teszitek."

Ha egy nagy szebrász csak jMé
kosan, ötletszerűen babrál is az
agyagtömböcskén. bármi kerül ki
'a kezéből, észrevesszük rajta, hogy
meatertől származik Minél nagyobb
a tehetség, annál inkább megnyí
Iatkozik az a kis dolgokban is. S
kiváltképpen áll ez a lelkiekre. Vi~

Iágos, hogy aki mélységesen szeret,
az sem onthatja nap-nap után a
szíve vérét valakiért, arra azonban
módja nyílhk, hogy reggeltől estig
udvarias legyen. S ha meg kellett
állaoítanunk a szeretetről, hogy
"különös dolog", ugyanezt rnond
hatíuk, bár kisebb nyomatékkal, a
változatlan udvariasságról is.

'I'aoasztalati ígazság - folytatja
Hocatczuk -, hogy mímél bonvo
Iultabbá válik az emberi együttes,

annál több az alkalom arra, hogy
elveszítsük uralrnunkat az idegeink
fölött. Ez az oka az oly gyakori mo
dortalanságoknak. Ami azonban
csak modortalanság, azt még köny
nyen megbocsátjuk. Tudjuk, hogy
az illető is szégyenli magát utána,
s tekintettel erre az ön-büntetésre,
mi is elnézést tanúsitunk irányá
ban. Másként bíráljuk el azonban
azokat az embereket, akik termé
szettől fogva vagy szabad elhatá
rozásukból udvariatlanok.

Sokan állitják egyébként s ő is
ezen a nézeten van - írja Ho
ratezuk -, hogy csupán a termé
szeténél fogva senki sem szükség
szerűen udvariatlan, legfeljebb eset
len és ügyefogyott. Emellett szól,
hogy az igazi szerétet is választhat
olykor ormótlan formákat. Sok
múlik a kultúrkörön is, amelyben
az ember nevelkedik. Egyes primi
tív népeknél akként köszönnek,
hogy ktnyujtják a nyelvüket, s an
nál hosszabbra, minél udvariasab
bak. Egy konkrét társadalman be
lül is vannak különböző kultúrkö
rök, s nem lennénk méltányosak,
ha mündenkitől ugyanazokat a for
mákat vánnők. De méz ugyanazon
a színvonalon is külőnböznek az
emberek, s minél inkább személy
az ember, annál inkább a maga
rnódján viselkedik. S em a .módot
még korántsem kell udvariatlan
ságnak vennünk csak azért, mert
nem szoktuk mea, vagy nem felel
meg a saját egyéni ízlésünknek.

A tulajdonképeni udvaríatlanság
abban van - emeli ki Horatczuk
-, hogy bensőnkben megtagadjuk
embertársunktól a szeretetnek és
becsülésnek azt a mértékét, amely
olekal megilleti, s ezt valamiképpen
külsőleg is kifejezésre juttatjuk. A
szerétet és becsülés olykor "drasz
tikus", de azért elfogadott formák
ban is meznvilvánulhat, különösen
férfiak, azután munkatársak vagy
iskolatársak között. Nem föltétle
nül udvariatlan az, amit egyébként
annak tekintenénk, ha kiérződik

belőle a megbecsülés. Éppen a mű-
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veltség legmagasabb fokán álló em
berek között hallhatunk a kívülálló
fülének meghökkentő, nyers kíszó
Iásokat, s ez mégis csak ritkán ud
variatlanság, mert rendszerint a
komikus hatás kedvéért folyamod
nak hozzájuk, öngúnyból, vagy hogy
elhatárolják magukat a kínosan
választékos nyárspolgároktól. S
nem is olyan rossz dolog ez - vélí
Horatczuk, aki újólag figyelmünk
be ajánlja, hogy valódi udvariat
lansággal csak akkor kerülünk
szembe, ha az evvébként sértőnek

tetsző formák célzatuk szerint is
tiszteletlenséget, nem-becsülést tar
talmaznak, ami azután már súlyos
vétség a szeretet ellen.

Nyilvánvaló, hogya keresztény
embernek, aki udvariasságra tö
rekszik, figyelemmel kell lennie
azokra a külső udvariassági for
mákra is, amelyeket abban a kör
ben, ahol tartózkodik, általában
megkívánnak. Akkor lesz ugyanis
,.helyes" az udvariassága, már pe
dig a helyes udvariasság - mint
Horatczuk találóan mondia - "a
felebaráti szerétet aprópénze", Hoz
záfűzhetjük még ehhez, hogy csak
az az ember tudja telemarokkal
szórní maga körül a szeretetnek
ezt 'az aprópénzét, aki hatalmas
lőkét birtokol belőle.

Az udvariasság tehát a keresz
lény felfogás szerint az embertár
sak szeretetének egyik - nem a
legelső, de nem is az utolsó - for
mája. Mint minden forma persze,
ez is lehet üres forma. Diploma
táknál előírás, hogy nagyon udva
riasak legyenek, azt azonban, hogy
szeretettől égjen a szivük, nem föl
létlenül követelik meg tőlük. Bő

Ten találkozunk olyan emberekkel
is, akik annál udvariasabbak, mi
nél inkább rá akarnak szedni má
sokat. Az udvariasság az önzésnek
is lehet egyik formája, s akkor va
lami csalárdság és ámítás van ben
ne. Ezekre azonban kár szót is
vesztegetni.

Mindenesetre idő kell ahhoz, hogy
az ember megérjék a szeretetre. Ez
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Horatczuk újabb fontos megállapí
tása. Az önzés már születéstőlkezd
.ve adva van mindegyíkünkriél, rnínt
az eredeti bűn következménye. Vol
taképpen az önzés megszüntetésé
nek folyamata az, amit szeretetre
való törekvésnek hívunk, annak a
törekvésnek, amely kell, hogy egész
életünkben végigkísérjen minket.
Nem volna rossz, ha már korán ki
alakulnának azok a formák, ame
lyek majd mind nemesebb tarta
lommal fognak telítődni. Johann
Sebastdan Bachról mesélik, hogy
már 16 éves korában tökéletesen
birta napjainak zenei kifejezési for
máit, s így, amikor ihlete támadt,
rendelkezett már minden "techni
kával". Ilyen előkészítő formái a
szerétetnek az udvariasság és az
udvarias magatartás. Később már
csak valódi szeretetet kell önteni
beléjük. Ha készen állnak a for
mák, ez is könnyebben megy, és
hamarabb ismerik fel rajtunk ke
resztül mások is a kereszténység
léleképítő-szépítő erejét. Azzal a
szenttel, aki csiszolatlan, hosszú
időn át kell együtt lennünk, míg
felfedezzük értékeit. A jó modorú
szent viszont gyorsan megnyeri az
embereket, akik ki is tartanak mel
lette. Példa rá egy Szalézi Szent
Ferenc vagy egy Loyolai Szerit Ig
nác. Másfelől azonban nemcsak a
belső hat ki a külsőre, de a külső

is hathat a belsőre, A jó neveltsé
gű emberből ugyanazon feltételek
között előbb válhatik sz.eretetteljes
ember, mint a bárdolatl anból, mert
az utóbbi megszokta, hogy ne le
gyen tekintettel másokra. Akit
azonban' zsenge korától kezdve rá
szoktattak az ellenkezőjére, annak
már nem esnek annyira nehezére
a szeretet apró áldozatai sem, az
már könnyen be tud lépni az igazi
szeretet előcsarnokába. Mert a fel
adat természetesen az igazi szere
tet kiérlelése, ami nélkül maga a
jó modor - emelkedettebb síkon
- édes-keveset ér.

A keresztény szeretetre nevelni
kell magunkat is, gyermekeinket



is. Ez Horatczuk további tétele.
Kézenfekvő, hogy a gyermek még
nem képes érett szeretetre, a he
lyes viselkedés formáka azonban
korán megtanítható. S utána majd
szép lassan arra is meg lehet tamí-'
taní, amiért ezeket a formákat el
kellett sajátitania. A serdülő évek
ben felléphetnek nehézségek is,
amelyek ellen nem sokat tehetünk,
ez azonban ne csüggesszen minket.
Fontosabb, hogy óvakodjunk egy
gyakori optikai csalódástól. Ez ab
ból adódik, hogy kisgyermekeknél
a rossz modor is kedvesen hathat.
Sok felnőtt még gyönyörködik is az
"elragadó" ildomtalanságokban.
Amint azonban gyorsan nőnek a
gyermekek, velük növekszik épp
olyan gyorsasággal a rossz modo
ruk is, s egyszeriben vége a báj
nak. A gyermek pediv csodálkozik,
hogy nem szabad többé azt csele
kednie, amivel az imént még lel
kesültséget keltett. Ennél is káro
sabb azonban, ha a gyermeknek
amiatt kell csodálkoznia, hogy nelcí
nem szabad azt tennie, amit körü
lötte a nagyok tesznek, holott az
utóbbiak állnak példaként előtte.

Ha tehát igaz az, hogy manapság
- mint egyes könyvkereskedőkál
lítják - sokkal jobban fogynak 'az
illemtanok, mint azelőtt, akkor
csak örvendhetünk ennek, főleg a
gyermekek miatt, akik így talán
maid szerencsésebb dolgokat utá
nozhatnak.

Sajnos, a jó modort nem olyan
egyszerű feladat könyvekből meg
szerezni - hangoztatja Horatczuk.
Aki egymagában a szebájában ta
nulmányozza az emberekkel való
érintkezést, aligha viszi sokra.
Olyan ez, míntha a birkózás fogá
sait gyakorolná partner nélkül az
ember. Ez is jobb persze a semmi
nél. de nyilván jobb lett volna, ha
ezeknek a törekvő embereknek már
a szülei vásároltak volna illem
könyvet. Még többet ér azonban,
ha a jó modor eleven hagyomány
ként él a munkahelyen éS a család
körében. Míndezek tetejébe pedig

- mondja kissé meglepő fordulat
ként a jezsuita szerző - igénybe
lehet és kell is venni azt a "formált
környezetet", amelyet tánciskolá
nak nevezünk.

"TánciSikolán én - magyarázza
meg Horatczuk - igazi tánciskolát
értek. Ott ugyanis nemcsak azt ta
nulja meg az ember, amit egyes
jámbor körökben ,bűnös táncok'
gyanánt emlegetnek, hanem az il
lemet és íllendőséget is. Éppen
ezért én a leghatározottabban ellene
vagyok annak, hogy tájékozatlan
lelkipásztorok a tánciskola ellen
mennydörögjenek, s-őt egyenesen
azt kívánom: bárcsak já,rtak volna
ők is tánciskolába fiatal korukban."
Mert az igazi tánciskolában - mu
tat rá Horatczuk - nagyon is ag
gályosan kell ügyelni arra, hogy
az embert ki ne nevessék. Hozzá
pedig, miután a nevetőket is meg
feddi a hivatását átérző tánctanár,
az előbbi áldozat a legközelebbi ál
dozaton már meg sem bosszulhatja
magát. "Láttam egyszer Olaszor
szágban egy kis szamarat, amelyet
kocsihúzásra oktattak - írja Ho
ratezuk. Éktelenül kellemetlen volt
neki. Nem tudta, hogyan illesz
kedjék a rúdhoz. Össze-vissza csa
váraatta a testét. minduntalan meg
botlott a saját lábában. önkéntele
nül is a magarn sokszor keserves
tánciskolai idejére gondoltam. Mert
a fi;}tal ernber sok mindent egészen
másként él át, mint ahogy a fel
nőttek képzelik. Az ie'azi táncisko
la - csak vegyék előbb szemügyre
a svülők - korántsem olyan mu
latságos és szórakoztató."

Aszkézis és tánctskola - nem el
lentmondó kapcsolás ez? Egyálta
lán nem - feleli Horatczuk. Né
mely "jámborok" ugyanis abban a
hiedelemben leledzenek. hogy a
rossz magatartás nem vét a szere
tet ellen. Sok bizony a visszásság
mif~lénk ehben a tekintetben, Nem
kevesen vannak - egvéhként buz
gó - terrrnlomtárók, akik annvíra
kérdéses edényekben tálalták a sze
~tetüket, hogy az ernber kételked-
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ni kezd azok ctartalma felől - s
talán nem is ok nélkül kételkedik.
Mert van-e szeretete annak. aki
bosszantó módon kezeli embertar
Salt. icegeíkre megy állandó otrom
basagaival s még csak a fáradságot
sem veszi magának, hogy megja
vuljon ? Még csak illemkönyvet
sem vásárol ! Pedig ha a keresztény
ember elfogadja, hogy a hite ön
megtagadást követel tőle, akkor két
kézzel kellene megragadnia a
nyomban kínálkozó eszközt: az ud
variasságot és a lekötelező modort,
ami nem ritkán hallatlanul sok ön
megtagadással jár.

A legnagyobb javak egyike, amit
a keresztény szülők gyermekeiknek
adhatnak, az alapos rnűveltség s
ami ehhez hozzátartozik: a helyes
viselkedés és a jó modor - figyel
meztet Horatczuk. Sok ajtót bezár
az ember gyermekei előtt, ha nem
tanította meg őket arra, hogy ko
pogni is illik. Szomorú az élete an
nak, aki igazi értékeket hordoz
magában, amelyeket tovább is ad
hatna, ám lépten-nyomon tapasz
talnia kénytelen, hogy üres lelkű

és fejű emberek kerekednek fölé
be pusztán azért, mert jobb a rno
doruk, S nincs is rnindenkinek any
nyi adnívalója, mint teszem Beethe
vennek, akinek művészete - s ta
lán még inkább süketsége - miatt
oly sokat elnézett a környezete.

Befejezésül még valamit meg kell
rnondani - emeli ki Horatczuk. Ez
pedig az, hogy lelkipásztori okok
ból is rá kell szoktatni a keresz
tény fiatalokat az udvarias formák
ra és a helyes társasági viselke
désre. A világ rendszerint a tar
tá'vból következtet a tartalomra.
Nincs türelme ahhoz, hogy sokáig
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izlelgessen. "Nem akarom felmele-
gíteni a közkeletű panaszt a .lehe
tetlen jámbor emberekrő!', de ez' a
panasz gyakran indokolt s ez nem
jól van igy. Ismétlem: ha szívből

jövő szeretet húzódik meg a lom
pos viselkedés mögött, akkor talán
még a .gonosz világ' is beveszi azt.
Talán! Ha azonban észreveszi, hogy
a .iámbor keresztény' egyszerűen

csak rest és tunya s azon a néze
ten van, hogy érje be mindenki az
ő modorával: akkor a többieket
kétség fogja el nem is az illető jám
borsága, hanem a vallásának igaz
volta felől. Rádöbbennek a hatal
mas szeretetlenségre, amely ott
lappang a fegyelmezetlenség rnö
gött."

A világi hívőnek máris nagy sze
repe van az egyházban s a jövő

ben alkalmasmt még nagyobb sze
repe lesz állapítja meg Ho
ratezuk. A papnak, ha nem áll tár
sadalmilag a kellő magaslaton,
előbb megbocsátanak. Tudják, a mí
papjaink rendszerint szerényebb
családokból származnak, korán 
tánciskola nélkül! - léptek be a
szemínáríurnba, érthető, ha olykor
kevésbé hajlékonyak. kevésbé sí
rnulók, Itt is fennforog a veszedel
me annak, hogy bár a hívek elné
zik egyes dolgaikat, lelkipásztori
befolyásuk erősen megcsappan a
felületesebb emberekre, - akiknek
persze szántéri gondozásra várna a
IplkÜlk. A vi1ági keresztények azon
ban sokkal kevesebb elnézésre
számíthatnak, mert nekik bősége

sen lett volna módiuk a helyes
mazatartás elsaíátftására. Nem kö
telességünk-e akkor, hogy már fia
talon felszereljük őket a külső esz
közökkel?


