
EgyJelől látjuk, milyen óvatosan kell
kezelnünk az elkereszténytelenedés fo
galrnát, hiszen még a középkorban is
épp olyan szélesre nyílt a hívek mi
nőségi legyezője, mint bármelyik más
korszakban. A ,.hit századainak" any
nyiszor dicsért keresztényei, ama szá
zadoké, amelyek a vas és tűz száza
dali is voltak, nem viselkedtek sem
jobban sem rosszabbul, mint kései
unokáik és ükunokáik. Könnyű volna
bizonyítani, hogy lényeges pontokban,
így a tanbeli tájékozottság és az átélés
tekintetében nagyon is jelentős hala
dást ért el napjainkig a keresztény
ség. A dekrísztianizáció fogalma te
hát fölöttébb viszonylagos. Mi. mai
katolikusok csak örülhetünk annak az
üdvös "mitosztalanításnak", amit szo
cíológusaink végeznek a régebbi ke
reszténységen, mert a valóságnak meg
felelő szemlelet sokkal megnyugta
tóbb és előnyösebb számunkra a le
gendás elbeszéléseknél.

De hogy megvoltak a közös nehéz
ségei és árnyoldalai mindegyik szá
zadnak, ez még nem szabad, hogy el
takarja előttünk a kor egészen új ar
culatát. A második megállapítás ugyan
is arra vonatkozik, hogy azoknak a
százalékos kisebbsége, akik manapság
látogatják a templomokat, úgyszólván
elképzelhetetlen volt a múltban. Am
bármennyire elgondolkoztató a val
lásgyakorlatnak ez a csökkenése, iga
zi horderejét egy egészen más rend
beli jelenség adja meg. Ez pedig az.
hogy ugyanakkor, amikor hatalmas
tömegeknek alig van kapcsolatuk az
egyházzal, a kereszténységet mind
többen olybá veszik, mint egy törté
nettleg kötött sajátos ideológiát,

A KIS ÚT

amely a világmindenségnek csupán
átmeneti, elmúló képét tükrözi. S el
sősorban ez a körülmény az, amit ko
molyan és nagy felkészültséggel kell
elemeznünk, ha katolikus meggyőző

désünknek megfelelőerr elejét akarjuk
venni annak, hogy valóságban is meg
lévő tartalmat nyerjen az elkeresz
ténytelenedésnek egyébként igen üres,
vagy legalább IS laza fogalma. Ez az
értelme a katolikus-marxista párbe
szédnek is, amelynek szükséges és
hasznos voltáról annyi szó esett a va
tikáni zsinat harmadik ülésszakában.

Feladatunk azonban nem csupán el
méleti jellegű. mert a kereszténység
egyben magatartás és lelkület is.
Boulard kanonok egyik könyvéből

idézi Morel ezeket a megszivlelésre
váró sorokat: "Botrányosnak tűnhet

fel, hogy ugyanabban a községben egy
gyakorló katolikus mértéktelenül és
könyörtelenül haszonleső, egy közis
merten nem-hívő pedig mintaképe a
lelkiismeretességnek és a szerétetnek.
Összehasonlítani azonban egy rossz
keresztényt egy nemeslelkű nem-hí
vővel: nem bizonyít semmit. Az igazi
és mély szornorúság azonban az, hogy
1945-ben, a legnehezebb időkben,

Franciaország kereszténynek mondha
tó vidékei IS középszerűségről tettek
tanuságot. s ami a lelkiismeretességet
és szeretetet Illeti, egyáltalán nem osz
tályozhatók magasabban, mint a hit
közornbös vagy nem hívó Vidékek."
Ime, a hitvédelemnek és apostolkodás
nak az a módja, amelyet minden ka
tolikus ember elmélet! képzettségtől

függetlenul magaévá tehet: ra Ielkils
mcretesség és cselekvő szeretet példás
tanúsítása az egyém és közösségi élet
valamennyi termetén.

Az idők során mind több emberrel kerültem levelezés útján szorosoöb
kapcsolatba. Úgy érzem, olykor segitettem, örömet is szereztem nekik ezen a
módon. Legutóbb azonban valaki felvetette: leveleim talán bosszúságot is
o kozf14k, mivel "udvariasságból" tudomást kell venniök azokról, válaszolni
"illik" rájuk ...

A levélírás, mímt sok minden egyéb,
emberi tevékenység, következésképpen
erkölcsileg minősülő cselekedet. Azt
mondhatnók, hogy minden elküldött
levélnek etikai vonatkozásai, követ-
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kezményei is vannak. S ezek többnyi
re nem is jelentéktelenek. Nem a se
matikus levelekre kell persze itt gon
dolnunk, hanem azokra, amelyek út
ján embertársainkkal valódi emberi



kapcsolatba akarunk kerülni. Azokra
a levelekre, amelyekben eseményeket,
élményeket közlünk, felfogásunkról.
véleményünkről adunk számot, érzel
meinket fejezzük ki, szeretetünkről

- vagy ennek ellenkezőjéről - te
szünk tanuságot. Levelekre, amelyik
problémákat segít kibogozni, lelkesí
tünk. állásfoglalásra. helytállásra buz
dítunk, magányosoknak nyújtunk vi
gasztalást, támaszt. Nem véletlen,
hogy az emberiség számos nagy gon
dolkodója épp a levél "formát" vá
lasztotta, hogy egészen közvetlen rnó
don és hangnemben szólhasson kor
társaihoz, Sot, maga a kinyilatkoz
tató Isten is ismételten levél formájá
ban szólt az emberiséghez. Az úiszö
vetségi szentírásnak több, mint egy
harmadát épp ilyen "levelek" alkot
ják.
Ebből következik egyrészt az, hogy

a levélírás adott' esetben a keresztény
szeretet ápolásának, aktív művelésé

nek IS jeles eszköze lehet, másrészt
pedig, hogy a levél írójának nem cse
kély az erkölcsi felelőssége. Az írott
"dokumentum" bármennylee IS

"magánjellegű" - mindig maradan
dóbb benyomásokat eredményez, mint
a gyorsan elröppenő szó. Úgy is jel
lemezhetnők, hogy a levél olyan, mint
a kilőtt nyílvessző, amelyet vissza már
nem hívhatunk. Amit tehát lev-élben
rogz ítek, azért nagyobb felelősséggel

tartozom, rm nt az élő szóért amelyet,
ha a címzett félreérti, nyomban ki
magyarázhatok.

A szeretet kívánhatja olykor, hogy
tollat ragadjak s bizonyos személyek
hez meghatározott időben írásban szól
Jak. De ugyancsak a szeretet int
bölcs tapintatra is, hogy ne zavarjak
senkit sem gyakran, unos-untalan le
veleímmel. Rokoni vagy baráti leve
let kapni rendszerint örömet jelent,
<Ie jelenthet a levél bosszúságot is, ha
olyasvalakinek kezeírását látjuk a bo
ritékon, aki fölösleges és visszataszí
tó "pletykázással", bajainak, vélt sé
relmeinek eltúlzott sírámaival rontja
hangulatunkat. lopja drága időnket.

Szerétetből fakadó kötelessége a gyer
meknek, a hitvestársnak, hogy a tá
volból hírt adjon magáról, hogy ag
godalmat oszlasson el, hogy az ide
genben élő hozzátartozó a szeretet
erejében váljék jelenlévő személlyé.
-j,A szerétet jóságos" - írja Szent Pál.
A szerető ember ha másként nem te-

heti - levél útján hozza a jóbarát, a
rokon, az ismerős tudomására, hogy
lélekben megosztja fájdalmát, vagy,
hogy együtt örvendez vete. A levél
olvasójának azonban éreznie ís kell: a
leírt szavak nem csak a levélíró unal
mának elűzésére, idejének "agyonüté-
Bére" szelgálnak. nem csak merő for
maságból fakadnak a gratuláló vagy
részvevő szavak, hanem őszinték,

szívből jönnek és szívhez szólnak, köz
vetlenek. Az ilyen levelet a címzéta
kétszer-hárornszor is elolvassa, gyak"
ran másoknak cis megmutatja, mert
kitűnik belőle, hogy írójuk a valódi
szeretetnek és Jóságnak ihletében rót
ta papírra szavait.
ElőforduLhat olyan eset is, amikor

levél segítségével kell bíráló, figyel
meztető, feddő szavakat másokhoz jut
tatni. Adódhatnak helyzetek, amikor
kell, hogy levelünk "villámot SZÓT'-,
jon". De ez "villámnak" is legyen
olyan, amely fényt derít a sötétségben,
a helyes utat megmutatja, nem pedig
olyan, amely csak lesújt, vagy éppen
ölni is képes. Épp a szeretet kötelez
rá, hogy olykor megrovó, kemény han
gú levelet indítsunk útnak olyanokhoz,
akikért felelősséggel tartozunk, akik
hez - távollétük míatt - szavunk
másképpen el nem hatol. Szerit Pál, a
nagy levélíró is tudott szavaival di
csérni, bátorítani, de szükség esetéri
tudott dorgálni is. Szavai azonban ak
kor sem sebeztek. ellenkezőleg, tisz
titottak és felemeltek. Tollát nem
"epébe", hanem a szeretet olajába
mártotta.

Sohase felejtsük a szeritpáli figyel
meztetést: "A szeretet türelmes, jó
ságos. .. nem tapintatlan, nem ke
resi a magáét, haragra nem gerjed, a
rosszat fel nem rója, ... mindent eltűr,

míndent elvisel ..." {l Kor. 13, 4 sköv.)
Lassan gyógyuló sebeket nem szabad
újra Ieltépní, megtörtént. de már meg
nem változtatható dolgokat felesleges
újra és újra felhánytorgatní. A ,,'Bzere
tet haragra nem gerjed", csupán szük
ség esetén és alapos megfontolás után
az igazságot védi, az igazság szellemé
ben nyilatkozik meg. "EmbeI'liieg"
ugyan menthető, ha hirtelen Jlara
gunkban tollat ragadunk, az ilyen fel
háborodás szülte levelet azonban ne
vigyük azonnal a postára, tegyük csak
be fiókunld>a, aludjunk rá egyet. Hi
szen ha másnap újra elolvassuk le
velünket. színte bizonyos, hogy más
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valamit, tapintatosabbat fogunk írni
S ezt küldjük el a címzettnek - ha
egyáltalán elküldjük.

A levélírás általában két embernek,
a .levél - írójának és címzettjének
ügye. Két ember szerétetben fogant,
abból táplálkozó kapcsolatának ápo
Iása, Nem egyszer fordul azonban ellő,

hogy leveleinkben harmadik személy
ről, esetleg többekről is szó esik. Ha
a szerétet nagy parancsát nem tart
)uk e vonatkozásban is szem előtt, a
megszólás vagy rágalom bűneinek bi
zony tág tere nyflhat, Titkos hibák
Iról írni, valóságos bűnök felett itéle
tet rnondaní csak igen-igen ritka eset
ben lehet kötelessége s általában vét a
szeretet ellen a levélíró, ha ilyen té
mára tér ki. Elvként kell magunk elé
tűzni: úgy írjuk meg leveleinket, hogy
azt bánki elolvashassa, s nekünk ma
gunknak soha se kelljen miatta szé
gyenkeznünk. Nem is szólva arról az
esetről, amikor a levél tartalmát el
lenünk fordíthatnák.

Befejezésül - levélírónk gondolatát
felvéve - csak egyetlen példát sze-
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retnénk a sok közül felhozni: mi'ly
nagy szerepet játszhat egy-egy leve
lünk a szeretet ápolásában, mily ked
ves "ajándék" lehet levelünk mások
számára. Idős, nyolcvan év körüli
nyugdíjas tanár mesélte el, hogy volt
tanítványától kapott egészen váratla
nul levelet. Hosszú évek óta nem lát
ták egymást, nem leveleztek. A volt
"diák" ma már szintén túl van a hat
vanon. A levélben semmi .Jcütönös"
nem állt, semmi fontosabb "célt" nem
szolgált. Csupán a hála és szeretet
írott szavát közvetítette. Azét a sze
retetét, mely önzetlenül, minden "Mt
só" szándék nélkül tud megnyilatkoz
ni. "Egyszer el kell mondania, le kell
írnia, milyen jóságos embernek érez
te mindig egykori tanárát." Napokra,
hetekre boldoggá tették a címzettet a
tanítványi hálának épp ,az egyszerű, de
szívből jövő szavai... Egy ilyen le
vél írása is alighanem azok közé a
jócselekedetek .közé fog számítani,
melyek alapján Krisztus az örök élet
kapuját tárja fel a lélek számára.

Szennay András.

A 60 ÉVES SAAD BÉLA. Az olyan szép évfordulókról, amilyenhez már
cius 9-én S a á d Béla is elérkezett, mindig meg szoktunk emlékezni abban a
munkaközösségben, amelyet az Ú j E m b e r és a V i g i l i a dolgozói alkotnak.
Bensőség és családiasság szellemében. Az ő 60-ik születésnapját azonban eb
ből a szűk keretből kilépve ünnepeltük meg, mert kifelé is hangot akartunk
adni annak az elismerésnek, amellyel Saád Béla személye és tevékenysége
irtínt adózunk. Az igazság ugyanis az, hogy - mind a szellemi irányitást,
mind a gazdasági megalapozást illetően - lényeges módon neki, annak a,
munkának, amelyet a felszabadulás óta végzett, köszönhetjük azt az újszerű

katolikus sajtót, amelyet az Ú j E m b e r és a V i g i l i a jelent a magyar köz
életben.

saád Béla előbb felelős kiadója volt, majd 1957-ben felelős szerkesztője

is lett az Ú j E m b e rnek: s ugyanakkor felelős kjadója a V i Tl i l i ának. Ha
csak ezt az időszakot tekintjük, rendkívüli húsz esztendő áll mögötte. Annak
utána, hogya történet folyamának örvénylése végképp magába nyelt egy ela
vult világot, gyökeresen új világ alakult ki hazánkban. Hatalmas partsza
kadás zajlott ze köröttünk, s {Lmit meg kellett látni benne: hogy csak azért
érdemes és szabad küzden~, ami becsületesen és következetesen az igazság.ra
é$.az igazságbsságra épül, mert csak ennek van maradandósága.

Ezt a felismerést, amit nem lehet könyvekből megtanulni, ezt példázta
közvetlen munkatársai előtt egyéni magatartásában, ezt tanúsította írásaiban,.
szerkesztői és vezetői ténykedéseiben Saád Béla. Nem voltak könnyűek a fel
adáwk, amelyekkel az évek során meg kellett birkóznia, de ahogyan sike
rült úrrá lennie a nehézségeken, éppen ezzel mutatta meg, hogy az igazi meg
oldások kulcsa mindig csak az elvekhez való hűség, a jellembeli egyenesség..
szilárdság és férfiasság lehet. Nem kétséges, több volt ez máris, mint egyszeriL
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