
ESZMÉK ÉS TÉNYEK
A keresztény ember a mában, ezzel

a címmel foglalta kötettét Horváth
Richárd a legutóbbi években írt ta-

. nulmányaít és cikkeit, amelyeknek zö
me nyomtatásban már másutt is meg
jelent. Köztudomású, hogy az ilyesféle
gyűjteményeknem tartoznak a legsze
rencsésebb műfaiok közé, mert ha
nem eléggé szígorú II válogatás, igen
különbözö értékű és horderejű alkotá
sok kerülnek együvé. Ezúttal azonban
mégis azt kell mondanom, hogy meg
okoltan és közérdekűen járt el a szer
ző, amikor így nemcsak nagyobb ma
radandóságot biztosított meglátásainak
és állásfoglalásainak, de rbáI1ki szárná
ra könnyen :hozzáférhetővé is tette
azokat. Helyénvaló ez a maradandó
ság, mert a magyar katolikus egyhái
legujabb történetének fontos szakasza
tükröződik az írásokban, olyan szaka
sza, amelyben Horváth Richárd na
gyon jelentős szerepet vitt. S örven
detes a könnyebb hozzáférhetőség is,
mert feltehetjük, hogy azok az útmu
tatások és eligazítások, amelyeket az
óta tények is igazoltak, a jövőben még
termékenyebb meghallgatásra talál
nak.

Azokat az alapvető kérdéseket, ame
lyekkel Horváth Richárd írásaiban új
ból és újból foglalkozik, ekként cso
portosítanám: hogyan fogja fel a ke
resztény hívő a történeti változáso
kat, míként illeszkedjék bele a kor
ba, melyek az igazi keresztény lelki
ség sarkalatos vonásai, mi médori véd
hetjük hitünket, mit várunk és vár
hatunk az egyháztól, miért szabad és
kell derűlátóan néznünk a jövőbe?

Csupa olyan kérdés, amely míndany
nyiunkat a legközelebbről érint.

Korunk dinamikus kor, a társadal
mi forradalom kora. Ugyanakkor a
technika forradalrnának kom és tudo
mányos kor. Olyan kor, amely nem
csak megismerni, hanem alakítani is
akarja a földet és a világot; hogy az
minél alkalmasabbá váljék az
emberi élet számára. Nekünk, hívő

embereknek, egyik vonásától sem kell
megriadnunk - szögezí le Horváth
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Richárd. "Aki hisz a Gondviselésben,
az tudja, hogy Isten akarata ellenére
semmi sem lehet ezen a világon. Is
ten lépked II történelemben." Követ
kezésképpen. nincs jellegzetes vonása
ennek az új kornak, amelyet rni, hí
vő emberek, a magunkénak ne vall
hatnánk. Bizonyos tényekkel termé
szetesen számolnunk kell. így azzal
is, hogy a vallás közjogí, politikai, tár
sadalmi, hogy úgy mondjuk: kollektív
szerepe az evilági életben míndínkább
megszűník. Az állami, társadalmi élet
lassanként mindenfelé elveszti keresz
tény vonásait. Ebből folyik, hogy a
hit - kiváltképpen a szocialista or
szágokban - az ember személyes
ügye .lett. "Az egyén - állapítja meg
a szerző - lelkében, önmagában hor
dozza a hitét, az Istent. Az élet körü
lötte nem segíti őt ebben, sőt közöm
bösíti és ellene van."

Tudjuk azonban, hogy a keresztény
ség níncs korhoz kötve: minden idők

minden emberének szól.. Magától ér
tetődik tehát, hogy amikent az új em
ber míndenben új utakra lép, az Is
tenhez vezető (itja is sokban eltér at
tól, mínt amelyen a tegnap embere
járt. "Új fogalmak, új életérzések. új
érdeklődések. új környezet, új távla
tok, új világkép törnek reá - szinte
szédítő arányokban és folyton zuhogó
változatban. Vannak, akiket leköt a
tegnap hagyománya, és nem mernek
még átlépni a kinyitott aitón. Az aj
tó azonban nyitva van. At kell Iéo
nünk rajta. Aki ma nem mer, annak
holnap kell mernie, de mernie kell."
Végül is aki csak a múltban él, nem
élhet helyesen. A mában is, a holnap
ban is benne kell élnünk. Isteni el
rendelés szerint élünk éppen ma és
nem tegnap. Tehát a ma feladatait
keiI nekünk is hordozni. Meg kell ke
resnünk az utunkat s meg kell talál
nunk a helyünket a krisztusí igazsá
gok fényénél. Ne tartozzunk azok kö
zé, akik csak, ,,'morogva kullognak" az
eredmények nyomában, holott az len
ne a keresztényi feladatuk és fele
lősségük is, hogy mindig és rninde
nütt a legbátrabbakkal az élen ha
ladjanak. Az emberi utak ugyanis
míndig változtak és míndíg változni
fognak, de ezeken az emberi utakon a
keresztény hívó :külső sorsa is az, mínt



a többi embertársaké. Mellettük és
velük kell munkálkodnía míndabban,
ami az emberért, az emberségért, a

,jobbért, a tökéletesebbért történik.
19y van ez rendjén, mert az új kor
azt is magával hozta, hogy kikerül
tünk abból a "keresztény gettőból",

amelyet sokban mí magunk alakítot
tunk ki hatalmi, politikai, társadalmi,
gazdasági eszközökkel. Ezek sáncaí
mögé bújtunk, hogy védjenek ben
nünket és "sokszor csak későn vettük
észre, hogy amit védünk, az már ne
künk sem jó, és különösen nem jó
embertársainknak, mert már igazság
talan és a történelemtól lehagyott
lett".

A keresztény embernek tehát nem
szabad félnie a valóságtól - ismétli
meg újból és újból Horváth Richárd.
Nem szabad félnie a dolgok igazi ar
cától. Sohasem szabad magunkat ál
tatnunk, de míndíg sokoldalúan kell
néznünk a dolgokat, mint ahogy a mai
élet is nagyon sokoldalú és bonyolult.
Emiatt van az, hogy több és míndíg

'több lesz a tudásbeli követelmény is
az emberrel szemben. Több lesz ve
lünk, keresztényekkel szemben is, kö
vetkezésképpen folyton küzdenünk
kell szellemiségünk állandó frisseségé
ért és érdeklődésünk ébrentartásáért,
levetkőzve minden nagyképűséget,ami
voltaképpen szellemi és erkölcsi üres
séget takar. Okos, bátor, emberi ma
gatartás a kívánatos. "Aki embernek
nem jó,' az nem jó kereszténynek sem."
Tudatában kell lennünk annak, hogy
ami igazság, az nem ütközik és nem
ütközhet a teológiai igazsággal. "Ha

.valakinek a lelkében mégis ütközik,
ott valami hiba van, 'az illető valahol
utat tévesztett." Mínden, ami pozitív
érték, mínden, ami igazán jó az em
bernek: míndez Isten akarta útjá. és
tevékenysége is az embernek. Aki
mindenütt csak negatívumokat lát, az
egyoldalú és félszeg marad, annál is
inkább, rnert sehol .síncsenek pusztán
negatívumok. Ne közöny, ne formaliz
mus, ne unalom, ne a lét értelmetlen

.ségének érzése legyen tehát a szívek
ben és a lelkekben, hanem a bizalom,
a szeretet, a munka megbecsülése, a
reménység, az életkedv és az öröm,
a békesség és a jóakarat. "Mi mindent
helyeslünk. ami ezeket valóban szít
ja, ébrentartja és gyarapítja." A ke
resztény hívő azonball míndezek Jeg-

főbb motívumaként nem véti szem
elöl emberi létünk alappillérét sem:
az Istent. "Mert mindezek, éppen a
szívekben és Ielkekben, összefüggnek
már szerosari ra Iét és nemlét, az élet
és a halál problémáival. ~s a halál
problémáját a legmegnyugtatóbban a
hit tudja megoldani." A hívő ember,
amikor kiveszi részét a humánusabb
életért folyó erőfeszítésekből, számft
hat a maga természetes lelki, szellemi,
erkölcsi, anyagi erőin kívül a mín
denható Isten segítő és megszentelő

kegyelmére is. Oszinte szívvel és lé
lekkel és barátilag kell azonban meg
fognia mindazoknak a' kezét is, a'kik
a szépet és jót tisztán természetes
erőkkel, az ember természetes képes
ségeivel szelgálják. S neki talán még
könnyebb ds a feladat, mert rnesszíbb
re nyúlik az idő falánál a remény
sége.

Ez a helyes keresztény lelkiség 
hangoztatja Horváth Richárd. Annak
megértése' és átérzése, hogy a kegye
lem nem rombolja le a természetet.
A kegyelem a természetre épít,amely
természet szintén az Isten akarata.
Nem lehet tőlünk semmi sem idegen
és semmi, sem messzí, ami nemesen
emberi. "Tehát a nagy emberi célok
sem, mínt amilyenek az emberiség, az
emberi szolidarítás, a testvériség, az
emberiség békéje, szabadsága, egész
sége, kulturája, jóléte, bizakodása és
reménysége.','

Az igazi keresztény lelkiség kiala
kítása és ápolása annál szükségesébb
korunkban, mert az egyházon kívül
állók a hívő emberek magatartásából
és lelkü1etéből ítélnek a hitről is. S itt
a mí nagy felelősségünk. Nekünk nap
nap után tanúsítanunk kell cselekvő

szeretetünkkel, példás kötelességtelje
sítésünkkel és eredményes -munkánk
kal, hogy érdemesek vagyunk az élet
re és javát szelgáljuk a társadalom
egészének. Mert nem a fény és pom
pa, nem abarokl{ hagyományok éb
resztik föJ vagy táplálják a hitet a
mai emberben, hanem az, ha érzi,
hogy valakiben, éppen híténél fogva,
még tisztább, még rnélyebb és még
szebb az emberség, s több benne a
reménység is, mert nála ez a remény
ség nem végződik a sírnál. 19y. teremt
jük meg azt a bizalmat is JOO.igWllk
irányában, amely az alapja az e~
beri szolídarításnak., Feltétel~i.:.ugyanis



ennek a bizalomnak, hogy bátorságot
és okosságet tapasztaljanak részünkről

a problémákkal szemben, és tetteket,
bátor és okos tetteket a megoldasuk-
ban. ':

Maga a hit, mínt már sző volt róla,
személyes döntés dolga lett napjaink
ban. Komolyan kell tehát vennünk
nekü!11lk, keresztényeknek is a lelkiis
mereti szabadságot. Nemcsak magunk
nak kell azt megkívánnunk, hanem
ahhoz való jogát másoknak is feltét
lenül el kell ismernünk. "Aki igazán
hisz a maga hitében, az nem fél a
másik hitétőll és tudja, hogy az ő

erőssége ott kezdődik, ha tiszteletben
akarja tartani és tudja tartani em
bertársa hitét és meggyőződését." Tu
domásul kell vennünk, hogy világné
zetileg erősen megoszlott társadalom
ban élünk, nem lehetünk tehát "kizá
rólagosak". Nem gondolhatjuk, hogy
minden, ami jó, csak tőlünk Indul-

. hatna ki és csak a ,miénk lehetne.
"Nem lehetünk íntegralísták - figyel
meztet Horváth Richárd -, mint
ahogy mások sem Iehetnek azok." Eb
ből folyik, hogy rní, katolekusok nem
beszélhetünk minden ember nevében,
csak a saját magunkéban. Nem írha
tunk elő törvényeket más vallású,
más meggyőződésű embertársaink szá
mára, hanem csakis a magunk szá
mára. Amivel pedig különösképpen
tisztában kell lennünk: a vallás nem
arra való, hogy annak alapján bárki
konkrét politíkaí, társadalmi, gazda
sági programokat dolgozzon ki, s az
egyház sem arra való, hogy ezeket az
elgondolásokat keresztülvigye. Az egy
ház lényege a kegyelmi élet közvetí
tése. Ez az egyház elsődleges és legna
gyobb értéke. További feladata pedig,
hogy az embert nevelje, becsületessé
tegye, lelkiismeretét kíművelje és ki
mnomítsa, a jóra míndíg fogékonyabbá
tegye és ezt a jót, akárkitől ered ls,
akárkl képviseli is, mindenhol és mín
denkor, mínden erkölcsös eszközzel

/ segítse és támogassa.
Ami az evilági problémákat illeti,

az igazság nagyon sokoldalú. Innen a
kívánalom, hogy állandóan párbeszé
det folytassunJk embertársainkkal,
nemcsak a velünk azonos meggyőző

désűekkel. hanem más felfogásúakkal
is. fgy· ismerhetjük meg és képvisel
hetjük a szempontok gazdagságát 15, a
val6sái . ll1lgyobb te1jességét. Joliot-

Curie mondta: "Ne higgyük, hogy csu
pán nekünk van igazunk; meg kell
hallgatnunk minden érvet - barátét,
ellenfélét, ellenségét egyaránt." Step
han Andres, ez a kiváló katolikus szel
lem pedig "erre figyelmeztet: "Aho
gyan létezik igazság igazságtudat nél
kül, úgy van igazságtudat igazság nél
kül is." Helyesen állapítja meg Hor
váth Richárd, hogy illő és időszerű

lenne e szavakat a saját belső portán
kon is megszívlelní. Kevesebbet bánt
suk egymást mi, katolikusok, több tár
gyilagosságra törekedjünk egymás
iránt, nagyobb bizalommal. legyünk
egymással szemben. "Vigyázzunk és
ne keverjük össze személyes gyenge
ségünk és korlátoltságunk úgyneve
zett .ígazságait' az igazsággal. Ne hir
dessünk titokban vagy zárt körben
nagyhangon .vértanúságot' másoknak.
A vértanúsághoz igazság és okosság
is kell, és mindenekelőtt az Isten kü
lönös kegyelme, hogy az vértanúság
legyen és ne ostobaság." Sméltán· fa
zi hozzá a szerző: "A polgári kulturá
nak, a kapítalísta világnak védelme:
nem a hit vértanúsága." Aki közü
lünk nem a tényeknek megfelelően és
nem okosan, hanem értetlenül ferdít
ve, .múltba fordult arccal, a haladás
ról, a fejlődésről tudomást nem véve
szól, beszél vagy tanít: végsősoron

egyháza, vallása ellen cselekszik, ép
pen azt a tekintélyt rontja, amelyet
védeni vél. Egy dolgon nem lehet vi
tatkozni - emeli ki Horváth Richárd
-, azon a dolgon, hogy rníndnyájan a
szocializmust tartozunk építeni. Ebben
egyet kell érteni. "A szocíalízmus igaz
sága nagyobb, s nekünk rníndíg a na
gyobb igazság mellé kell állni." trez-

"nünk kell és gyakorolnunk kell egy
más között, egymáson az emberi szo
lídarítást, ami a szocializmus lényege.
Társat, partnert keli látnunk minden
jóakaratú emberben, azokban is, akik
a hitben nem osztoznak velünk. Sze
retetnek .kell bennünk Tenni minden
ember felé, mert mi, keresztények,
egyébként is a szeretettel növünk ki
az időből.

"A keresztény ember az. Isten hi
tében és bizalmában éli és látja az
életet, az embereket, a holnapot. A
Gondviselés hitében. Nemcsak termé
szetes erőinek öntudatában, hanem a
kegyelem segítő csodájának is. Fele
lete van az élet értelmére és céljára.



Végtelenített felelete. Reménye túlnő
a halálon. Reálisan lát szépet és vét
ket, erényt és rosszat. Tudja azonban,
hogy a jó győzedelmeskedik Istenben
az ő segítségével a l'OSS2xm. csak bá~
torság és akarat kell hozzá." Ennek a
helyes keresztény magatartásnak jel
lemzóiként idézi Horváth Richárd egy
könyvnek a círnét, amelyet Ronáld
Knox papok részére (rt: "Mindig cse
lekvően, rníndig nyugodtan." Értelme
ennek: kifelé míndíg keresően, kuta
tóan, alkotóan, ami az ismereteket, a
tudást, az érdeklődést, az életet ille
U; lélekben pedig míndíg nyugodtan,
biztosan, szílárdan, ami az elveket, a
hitünket; a príncípíumaínkat illeti.

•
Kétség sem férhet hozzá, hogy azok

nak a változásoknak közepette, ame
lyek nálunk bekövetkeztek, a hitéhez
ragaszkodó keresztény ember, akár
pap, akár világi, csak egy ilyen szel
lemiség birtokában és csak ezzel a
magatartással biztosíthatja mínd ön
maga és övéinek egyéni boldogulását
mind egyházának működésí lehetősé~
gét. Akkor pedig egyet kell értenünk
Horváth Richárdnak azzal a tételé
vel is, hogy míután mi tudjuk és' mi
látjuk a legközelebbről, hogy mi válik
javára nemcsak: hazánknak, hanem
egyházunknak is, kell, hogy a teen
dőinket és azok menetét is mí magunk
szabjuk meg és nem más. Természe
tesen - mint :ki is emeli - "a keresz
tény erkölcs keretein belül". S ez
nemcsak jogunk, de kötelességünk is,
végtére "mi ennek a hazának vagyunk
és most vagyunk 8 polgárai, nem pe
dig az ameríkatnak vagy az olasznak
vagy a spanyolnak, és nem a fél
feudalizmusban, hanem a szocíalíz
musban".

Mi, itteni lkatolikuso,k nem tagad
juk azt, hogy ugyanakkor, amikor bi
zonyos vonatkozásokban előnyösebb.

más vonatkozásokban kényesebb és
nehezebb a helyzetünk, mínt 8 kapi
talista országokban élő katolikusoké.
Előnyösebb. mert nem !kell 'bRlelőd

nünk a klasszikus értelemben vett
,,szociális kérdéssel", és mert mi már
osztálynélküli társadalomban élünk,
ahol a, ,,~tnerség" elve minden té
ren érvényesül. Vannak azonban prob
lémáink, amelyeknek megoldatlansá
gát, 'ha túl soká húzódik:, ,gyökereiben

szenvedhetí meg egyházunk A megöl
dasokat arotlJbain nyilván C8aJk meg
könnyítheti, ha a magunk vészéről to
vábbra sem azt keressük, ami szétvá
laszt, hanem azt, ami összeköt iben
niintket. "Az ideológiai vitákat majd
eldönti az idő -írja Horváth Richárd
is. - Szeríntünk az időben az Isten.
Mi másként valljuk ezt, másként vall
ják mások. Egyikünk sem fogja közü
lünk. megismerni a végét: akkor hát
miért veszekedjünk ? Aikinek a hite
rnély, az nyugodt és türelmes tud len
ni." S bár marxista részről ezt a gon
dolatot élesen elvetik, hosszú távon
Horváth Richárddal együtt bízom ab
bain is, hogy ,,8 színtézís a szocialíz
mus és a kereszténység között, a leg
kisebb dogmatikai elv feladása nélikül
természetesen", 'nemcsak a mi lel
kÜI1kben, de a valóságban is létre fog
jönni. Azt a megszorítást egyébként,
hogy "hitelveink feladása néllkill",
Horváth RiiclláTd több helyen is hang
súlyozza. Míndannyíszor kifejezi azon
ban azt a reményét is, hogy utána
vagyunk már annaik . az időszaknak,

amikor vaLaikit hitbeli meggyőződése

míatt másodrendű embernek tekint
hettek, s meg van győződve arról,
hogy "a fejlődés már eljut az emberi
türelemnek és az államvezetés politi
kai józanságának és bölcsességének
kivánt fokához", Nem kevésbé ibí.:zlik
abban is, hogy ,,Kelet és Nyugat ma
még ,kibékíthetetlen,nek látszó ellen
téte is meg fog oldódni és egysége
sülni fog az emberség, a testvériség, a
barátság vonalán".

Ezek az utóbbi rnozzanatok is 
akár feltevések, akár jövőbelátások 
közrejátszanak abban, hogy az az
írányvétel, amelyet Horváth Richárd
is szükségesnek tart a katolicizmus s
általában a kereszténység számára,
fölébe emelkedik II szorosan hazai ví
szonyoknak. Lényeges részeiben tel
jesen egyezíík II nagyemlékű XXIII.
János pápa útmutatásaíval, amelyek
nek összetevő elemei: a történeti vál
tozások reális szemlélete, a békés
együttélés szorgalrnazása nemzetközi
síkon és a saját határokon belűl, a
jóban való együttműködéskészsége az
összes jóaikaratú emberekkel, a .profán
társadalom nagykorűságáböl folyó kö
vetkezmények őszinte vállalása, a ví
~zeti türelmesség föltétlen tanúsí
tása, a lelkiismeri szabadság becsüle-



tes értelmezése, a nyilt párbeszéd foiy
'tatása mínden irányban, s mindenek
előtt és mindenekfölött a katolikus
hitelvek csonkítatlan megvallása. Já
nos pápa szerint így lehet és csakis
igy lesz a katolikus ember "világ,ké
pes", olyasvalaki, aki evilági részről

is értékelt rnunkájával és erkölcsi mí
nőségével, tettekben is megnyilvánuló
felebaráti szerétetével nemcsak he
lyettud biztosítani magának, de má
sokat is vonzani tud bármilyen poli
Ukai, társadalmi és gazdasági rend
szerben. Nem ok nélkül választotta
Horváth Richárd könyve élére mottó
nak János pápa tömör, de rendkívül
sokatmondó megállapítását: "Az em
beri kapcsolatok új rendje felé vezet
az isteni gondviselés."..

Nagyon 'bonyolult lenne összefüggé
seket keresni, de nem egy írásomban
kifejeztem már azt a meggyőződése

met, hogy az egyetemes katolíciamus
számára is sokban figyelmeztető volt
az az egyházpolitikai irány, amelyet
a szocíalísta világban főleg.a magyar
püspöki kar követett, s ugyanígy ser
kentő az az eszmetisztázó elméleti te
vékenység és gyakorlati magatartás,
amelyet a szecialista országokbeli ka
'toljkus értelmiségi elit végzett, illetve
tanúsított. Ismételten volt alkalmam
tapasztalni - most májusban is Svájc
ban -, hogy míndazokban az alapve
tő kérdésekben, amelyek az ipari kul
turával kapcsolatban a vallás és az
egyház helyzetét. szerepét és felada
tait ídletően a kapitalista országokban
felmerülnek, a politikailag el nem
kötelezett katolikus gondolkodók 
teológusok és szociológusok, papok és.
világiak - milyen nagy mértékben
közeledtek a dolgoknak ahhoz a meg
ítéléséhez, amely ami számunkra im
már természetesnek, magától értető

dőnek tűnik föl. S örvendetes, hogy
ennek nyomán egyre szűkebb körre
korlátozódnak az olyan kirívó han
gok, . amelyek a szocíalísta országok
katolikusainak elejtése árán is archi
vumba szeretnék zárni XXIII. János
szellemi örökségét, Minthogy azonban
a kör szűkülése ma még nem jelenti
egyben a befolyás elvesztését is, ne
kűn\k nagyon is tudatában kell len
nünk annak, hogy amikor mí XXIlI.
János örökségéhez .ragaszkodunk és az
6 tanitáiainak érv~yeiiilését szorial-

rnazzuk, akkor az egyház egyetemes
érdekeinek szolgálata mellett valame
lyest önmagunkat, a szocíalísta orszá
gokban működő egyházakat és azok
híveit is védelmezzük. A sikerhez vi
szont továbbra is szükséges, hogy egy
részt nap-nap után bizonyságát adjuk
a mi katolikus értékességünxnek, más
részt újból és újból igazoljuk a mi
egyben-másban eltérő utunk egyedül
járható voltát és egyedüli eredmé
nyességét.

Ez az, amit világosan meg kell ér
tenünk. S meg kell értetnünk mások
kal is, egyházunk valamennyi tag.iá
val, olyan módon, ahogy Horváth
Richárd is cselekszi könyvében. Szem
előtt tartva tehát, hogy nem elegendő

csupán általánosságban és szárazon
kíteregetnt a helyes keresztény maga
tartás kívánalmait, .hanem különböző

-oldalaíkröl -konkrét érvekkel is meg
kell világítani azokat. Horváth Richárd
jó megérzéssel kapcsolja hozzá mon
danivalóít az időszerű eseményekhez,
egyéni élrnényeíhez, tudományos fel
fedezésekhez, egyházi tekintélyek meg
nyílatkozásalhoz, s nem utolsó sorban
vallásunk ünnepeihez. Nem összeke
verve a profánt a szakrálíssal, ami
könnyű, de suta és terméketlen pár
huzamokat szül, hanem úgy, hogy le
szűrí a szent szövegek alapján ponto
sam a saját napjaink teendőit. Tömér
dek míntát nyujt így arra, hogy mi
ként kell felfrissíteni és miként lehet
valóban gyümölcsözővé tenni a pap
és a hívő találkozását a templomban,
kettőjük érintkezését a templomon kí
vül.

Külföldi egyházi lapokban állandó
téma, hogy mennyire probléma lett a
templomi szentbeszéd. Hol itt, holott
állapítják meg ankétokon. hogy a
szeritbeszéd maholnap rutinos és
míndkét oldal számára terhes sablon
ná válik, holott soha 'még annyi fel
adat nem hárult reá, kezdve a kor
szerű hitoktatástól a gyakorlati kérdé
sekben való keresztény ellgazttástg. A
papok "prédikációs ínségtől", a h·ív~k

"prédikációs fáradságról" panaszked
nak. Az egyház magától értetődően a
uni édesanyánk - emeli ki Horváth
Richál'd is -, sohasem hallgathati.rk
elégszer csalatkozhatatlan tanítását az
Istenről, a lélekről, a megváltásról. az
örökkévalóságról, papjainak azonball
• tanítást ÚD kell hirdetniök, hogy



ez a hit, remény és szerétet sugárzá
sa . mellett helyes mederbe terelje
azoknak a hívőknek keresztényi maga
tartását, akik az adott társadalomban
élnek. Egyik legfőbb feladat pedig
odahatni, hogya hívő embert ne fog
ja' el kisebbségi érzés, ne félemédjék
meg, hanem egyszerűen erős, biztos
'öntudatú, szerény és határozott tudjon
maradni.

Hogy nálunk a templomi szószék
felhasználása terén mí a helyzet, nem
tudnék róla komolyan még véleményt
sem nyilvánítani, rnert túl kevés és
nyilván egyoldalú hozzá a saját meg
figyelésem. Abból azonban, hogy a
papság soraiból oly sokan tették már
szövá modern példatárak hiányát, ar-

A KIS ÚT

rit ken következtetnem, hogy mífe
lénk is vannak nehézségek. Horváth
Richárd könyve ebben akifejezetten
pasztorális vonatkozásban is értékes
sevítséget nyújthat. S bár, mint az
előadottakból !kitűnhetett, a katolikus
világiak is sok tanulságot és indítást
nyerhetnek a könyvből, úgy hiszem, a
szerző is elsősorban igehirdető paptár
saira gondolt, amikor a kötetet össze
állította. Megerősít ebben a feltevé
semben az a nyilatkozat, amely egy
buzgó lelkipásztor ajkáról a jelenlé
temben hangzott el: "Amióta olvasom
a könyvet, nem okoz gondot, hogy
miről és miként beszéljek híveimnek."
Dicséret ez, amelynél. szebbet alig kép
zelhetünk.

A minap ismerllseimmel beszélgettem. Sz6ba kerűlt a "kis út" értelme,
tartalma. Csoddlkozva kellett tapasztalnom, hogy többen tévesen vélekedtek
felőle. A feltűnést kerűlő szűrkeséq, kozépszerűséq - úgy vél:m - aligha
lehet a keresztény tökéletessegr ) val6 törekvés programja. Azt hiszem,
Lisieuxi Szent Teréz sem erre gondolt, midőn az {5 "kis útjáról" beszélt •..

Olvasónk hosszan ír a felvetett preb
Iérnáról. A kiragadott néhány sor is
elégséges azonban ahhoz, hogyalé
nyeget érzékelhessük, S meg kell val
lanunk, eléggé általáncsan tapasztalt
tévedésre hívja fel a figyelmet. Nap
jaink keresztény embere, köztük még
számós [ószándékú, buzgó ember is,
többször felemlíti: elég aszketíkus gya
korlatot kínál a hétköznapi élet, hi
bás "gazdálkodás" lenne lelki és fi
zikai energiánkkal. ha tudatos törek
véssel pazarolnánk azt. A lélek hét
köznapjain.semmi látványos, nagy do
logra nincs szükség. .

Ami a "látványosságot" illeti, a meg
állapítás valóban helytálló. Erre sem
mi szükság sincsen. Nem feledhetjük
azenban azt sem, hogya szarény "kis
lelkeik" az Isten felé törekvő, küzkö
dő életúton semmiképpen sem a jel
legtelen szürkeségnek, középszerűség

nek életformáját érzik hivatásuknak.
Lisieux "kis" Szentje, bár földi éle
tében semmi feltúnő, látványos dolgot
nem tett, nagyon is távol állt ettől a
középszerűségtől, De kérdezzük meg
őt magát, ;,Milyenkis útra akarja Ön

tanítani a lelkeket" - adták fel neki
a kérdést. S ő azonnal kész volt a vá
lasszal: ;,Rá akarok mutatni előttük:
az apró eszközökre. rnelyeket én oly
sikerrel használtarn. Meg akarom ne
kik mondani, hogy Jézusnak nyujtsák
kis áldozataiknak virágait . .. Legye
nek nagylelkűek a bizalomban. Soha
sem lehet elég bizalmunk Istenben ...
Mindenkí . annyit kap tőle, amennyit
remélni képes." Ez Lisieux Szentjének
szerény, de nagy vállaLkozása.

Igaz, mínderre sokan azzal vála
szolhatnak: A zárda zárt falai között
egészen máskép volt. A mai élettel
együttjáró nagyfokú feszültség, nyug
talanság, idegrendszeri s fizika! meg
erőltetés arra készteti az embert, hogy
kerüljön minden "plusz munkát", így
a lelki szürke középszerűség leküzdé
sére irányuló törekvést is. - Ha ki
csit elgondolkodunk a. dolgon, meg
kell vallanunk önmagunk előtt: nem
elégítenek ki ezek a nagyon is kézen
fekvő magyarázatok. Igaz, lelkünk tö
kéletesebbé tételét szolgáló számos
hagyományos gyakorlat, formula kö
zött·· több is akad, melyet manapság




