
A KIS ÚT

Minap autób:rszon utaztam és le akarván szállni a kijárathoz igyekeztem.
Kértem az egyik utast. aki elállta a kijáratot. hogy engedjen leszállni. O azon
ban továbbra is akadályozta a leszállást, sőt sürgetésemre modortalanul ne
kem támadt. Mondhatom, erős önfegyelmezésembe került, hogy ki ne jöjjek
sodromból. KüZönösen niert láttam, hogy az illető előzőleg Icalapot emelt a
templom előtt ...

Valóban mindannyiunkat érintő

problémát vet fel a kérdés. Udvariat
lansággal nemcsak autóbuszon, utazás
kor találkozunk, hanem otthon is, ut
cán is, üzletben és hivatalban, jár
tunkban-keltünkben. Sajnos, meglehe
tősen általános jelenség ez nemcsak
nálunk, hanem mindazokban az orszá
gokban, ahol az ipari civilizáció a zak
latott életű nagyvárosokba törnöriti a
lakosságet. Annál szükségesebb lenne,
hogy mi, hívő emberek, már hitünk
ből folyóari is, a lehető legnagyobb
előzékenységet tanúsítsuk környeze
tünk és embertársaink iránt, Igy pa
rancsolja a szcretet, s mellesleg mond
va, az ilyen, látszólag kis dolgokban
mutatott vonzó magatartásunk is fon
tos szerepet vihet hitünk védelmében,

Mindenesetre tartsuk szem előtt,

hogy mi az igazi udvariasság. Nem ud
variasság például bizonyos betanult,
mosolygó arckifejezés, vagy széles
gesztusú kézmozdulat, mély meghaj
lás, vagy állandó szolgaí hajlongás.
Sőt egyenesen ellenszenves, ha valaki
az udvartasságet émelyítő érzésmeg
nyilvánulásokkal, hízelgő beszédfor
mákkal akarja gyakorolni, amelyekből

kiérzik az őszinteség hiánya. Szemér
metlen dicséretek pedig, rnelvokkel so
kan udvariaskodní próbálnak, egyene
sen undort keltenek minden egyenes
jellemű emberben. Mindez nem udva
ríasság, legfeljebb annak ,külső máza,
hamis ruhája.

Az udvariasság lényege az, hogy
őszinte, keresetlen és spontán meg
nyilvánulása legyen az ember belső

lelki érzületének, erényességének, és
pedig főképpen három társadalmi
erénynek: a helyesen értelmezett alá
zatosságnak, az önfegyelmező önmeg
tagadásnak és az áldozatkész szeretet
nek.

Az, aki udvarias, nem nézi gőgösen

embertársát, még akkor sem, ha ma
gát külöribnek tarthatja nála. Ellen
kezlőleg, bizonyos szerénységgel visel
tetek iránta, sőt minél magasabban áll

tekintély, életszínvonal és tehetség dol
gában, annál tudatosabban fékezi meg
fölényességre hajló természetét. Páro
sujnia kell ezzel azután az önfegyel
mezés, az erős önmegtagadás szellemé
nek is, amely az önzés, az önszeretet
legyőzésében áll, s az embertársak irá
nyában áldozatkészségre sarkal. Az
udvariasság legmélyebb gyökere azon
ban a szeretet, amely nem émelyítő

érzelmeikben, mézes-rnázas szavakban,
jelzökben nyilvánul meg, hanern a
minden emberi személy nagyrabecsü
léséből fakadó jóakaratban, olyan jó
akaratban, amely nemcsak érzelmi,
lelki hangulatot sugall, hanem ha kell
tettekben, segítésben, részvétben, rnel
léáUásbanis megmyí lvánul.

Alázatosság, önmegtagadás és szere
.tet: ez a három erény tehát az udva
riasság alapja, forrása, belső tartalma.
Ezek nélkül igazi és őszinte udvarias
ság nincs és nem is lehet. Nem azo
nos ez a három erény az udvariasság
gal, de ezek adják az udvariasság bel
ső tartaimát és értékét, ugyanakkor,
amikor szfnt, szépséget és kedvességet
kölcsönöznek n eiki. Az udvariasság
megmarad míndíg külső ruhának, ami
azt jelenti, hogy az ember magatartá
sának külső, társadalmi megnyilvánu
lása. Am mégsem üres, tartalmatlan
'külsőség, amelyet valaki színcszkcdve
megjátszhat. Csak ha valóban tükrö
ződik benne a három erény, csakis ak
kor talál visszhangra és ébreszt ro
konszenvet azokban, akikkel érintke
zünk.

Innen van az, hogy az udvariassá
gat a lelki élet mcstereí oly nagyra
értékelik. Kül.önböző szerzők egy f,ran
eia könyvben a szerénység leáni~nak
(fille de la modestde), az alázatosság
és szeretet iHatának (le parfum de l'hu
milité et de la charité), az emberiség
vicágának (la fleur de l'humanité) ne
vezik

Abból azonban, hogy az udvarias
ság a mi keresztény szemléletünkben
benső mivolta szerint három erénven
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alapul, nagy tévedés lenne arra gon
dolni, hogy némelyek talán 'azért ud
variatlanok, mert nem vallásosak. Mi
csak azt mondju'c. hogy a keresztény
hívőnek, ha hite előlrúsainak magf'e
lelően átéli és g:/akorolja ezeket az
erényeket. akkor szülcségszerűcn el
kell érkeznie a [;ltétlen vchmriassúg
hoz is. 'I'ávol áll ~ölün', minden clynn
nézet js, rníntha :.z urlvariusság jelen
legi megfogyatk zúsa a vállúsossúg
aláhanyatlásából következnők.Azigaz
ság ugyanis az. hogy az udvm-í ass.u;
a természetes cikölcsi rendnek is kö
vetelménye, hozzátartozik a humánum
hoz, egyik Iöl t étole a kulturúlt társa
dalmi életnek. Hévvel sZ0j'gnlmél7.zák
is napjainkban világn5zot' különcsé;
nélkül. A keresztény vallásról, amely'
az embert a természetfeletti, a kegyel
mi rend vliúgába emeli, köztudott.
hogy nem tagadja meg a természetes
erkölcs vilúgút, hanem azt m~·gszcntcl·"

ni s me·g n.igyobb tökéletességre emel
ni ~'gYf1lk~z.jk.

Vissza', érve tehát a levélre, amely
bl',l kiindultunk, nekünk is az él néze
tünk, hogy van valami visszásság ab
ban, ha valaki kifelé is megvallja hí
vő k atolik us voltát s ugyanakkor ud
variutlanul viselkedik. Itélkcznl azon
ban Icgal.ibb mi ne ítélkezzünk róla,
hiszen nem tudhatj uk, rncnnyí küzdel
rnct vívhatott már rossz modora, vagy
heves temperamentuma ellen. Az ud
vrlsias~ággal is úgy vagyunk, mint a
mögöt.tc dolgozó erényekkel: csak az
ismételt és kitartó gyakorlat által fej
leszthotj ük ki magunkban. Bizonyos
azonban, hogy minél mélyebben éljük
vnll ásos ólctüriket. arinál inkább szá
míthatunk ana a tcrrnószetíölöttí se
gítségre is, amely könnyűvé. szinte
tcrrnószctossó teszi számunkra az igazi
őszinte udvuriasságot.

Erdcy Ferenc

"'--_._-------
NAPLÓ

TIZENÖTÉVES ALKCYfí\1/\NYUl\TK. H11!l: XX. t. c. Ez a ridegnek látszó
pár arab és latin szám és él hozzájuk csatlakozó két betű életet jelent. Több
mint tízmillió magyar állampolgár életét. Úgy, amint e sz.imok és betűk mő

gött rejlő alaptörvényünk bevezető szaval is mondiák: "Küzdelem és ország
építő munka múr megvalósujt ercdmcnvctt, ol'.sz,ig,mk ga7.d:ls<igi és társndalmí
szerkezetóbcn végbement alapvető változásokat fejezi ki és a további fejlődés

útját jelöli meg a Magyar Népkcíztársaság Alkotmánya."
Augusztus 20. alkotmányunk születósnapjn. l!.l4B a születósi éve. 15 eszten

dő pedig életkora. Egyic'ős új alapokon fejlődő t.u-sadalmu életünkkel. Helye
sebben alkotmányunk maga e 15 éves magyar túrsadalm! élet alapja. Jogi
könyvek azt mondják, hogy az alkotmány az állarn alaptörvénye. Latin neve:
konstitució is arra utal, 'hogy egybefog, összetart, meghatároz. Jogokat, jog
szokásokat, életszabályokat, viszonyokat, kötelességeket. A közösséget, az egye
seket. egyeseket eközösségbeYl és cgvmúsközti viszonyában és a közösséget az
egyesekhez való kapcsolutuba.n. Amint al kotmánvunk fejczetcímei is bizony
ságot adnak crröl: 71 pa ragrriíusbnn ,l Magyar Nópköztársusúg Iétéről. társa
dalmi rendjéről, az állnrnh.u nlorn legfc];;úbb szcrvcíről, az állarnigazgatás leg
felsőbb szcrvóről, az államhatalom helyi szcrvel ről, a bírói szervezetröl, az
ügyészségről, az álJampolg.ó;·cl, jog,lÍról és kötclcsségclröl, a választások alap
elveiről és a Magyar Ni"pköztúrsaság címcróről, zászlaj úról és f'ővárosáról

szóló tíz fejezet e1i5zi meg a zúrórondel'kezéseket turtalmazó tizennegyediket.
Ez az alkotmány 11 magyar államélet fejlődésének egyik állomása. Nem

végállomás, de társadalmi létünk elveinek nem is az első formába öntése.
Szent István alkotmánya nem írásba foglalt alkotmánytörvény volt, hanem az
életet ügaagató rendelkezések. határozatok és jog:,zokások sorozata, amely az
ügyek intézését befolyásolta. Történelmi alkotmány, amelynek szemeit 1514
ben Werbőczy 'I'ipartí tuma kapcsolta rendszerbe az uralkodó osztály érde
keinek hathatós vedelmere. Elég a Wcrbőr-zy-tólo alkotmánygyűjtemény

egyetlen szakaszát idóznünk. hogy világosan lássuk területét és tendcnciáit:
"Minden báró úr, mágnás és nemes cl maga murskúja, szolgálata és érdemei
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