
A KIS ÚT
Rokonom, akivel üdűlésko'l' együtt laktam, katolikusnak mondta Tlwgát,

de olyannak, aki nem já?' templomba, nem járul a szentségekhez. Elejtett sza
vaiból úgy vettem ki, hogy régebben gyakorló volt, de aztán vaLami okból el
távolodott az egyháztól. b'nnek ellenére soha:;em kezdtem vele beszélgetést
vallási dolgokról, most azonban utólag bánt a gondolat, hogy talán kötelességet
mulasztottam ...

Alighanem több olyan katolíkus él
rokonságunkban. akinek csak egyetlen
lépést kellene tennie, hogy újra visz
szataláljon a vallásos közösségbe. Eset
leg nem is tartja őket távol semmi
különös ok, és igazában maguk sem
tudják, miért nem járnak templomba,
míért nem járulnak a szentségekhez,
Egyszerűen elszoktak a templomba já
rástól és rnost már egy kicsit idegen
nek érzik magukat a szent helyen. A
gyóntatószékben röstellik azzal kezde
ni, hogy 3... 5... 10 éve nem gyóntam 
pedig talán ezen kívül nincs is külö
nősebben röstellni valójuk. Könnyen
lehet, hogy az ilyeneknek valóban
nincs másra szükségük, mint egy csen
des, szelíd, bátorító szóra, talán csak
annyira, hogy "menjünk együtt". És
még talán a gyónásig is eljutnak, ha
azt tudjuk nekik mondani: "... isme
rem a gyóntató atyát - megértő, me
leg szívű ember, biztosan nem tesz
szemrehányást; inkább azt mondja,
boldog vagyok, hogy annyi idő után
mégis eljött ..."

De vannak nehezebb esetek. Ha pél
dául valaki megszégvenülve, joggal
vagy jogtalanul sértődve jött ki utol
jára a 'gyóntatószékből, akkor már ne
hezen lehet rábeszélni, hogy újra be
menjen oda. Vagy talán más, egészen
bizalmas, szernélyí ok tartja vissza,
amit mélységesen magába zár. Ilyen
kor, legalább egyelőre, az lenne az
örvendetes, ha legalább a szentmisén
venne részt, a prédikációt hallgatná
meg. De ezt is csak diszkréten, alig
észrevehetően szabad ajánlanunk, so
hasem tolakodóan, mert a sebzett lé
lek nagyon érzékeny. Rendesen elég
ennyit mondani: " ... én most temp
lomba megvek", Nagy szerencse, ha
arról tudunk beszélni, mennyire meg
kapott minket a vasárnapi szentbe
széd, "Milyen kár, hogy nem hallot
ta!" A kívűlről hangzó szó és a be
lülről mozgató kegyelem egyszer majd
érezteti a hatását és a fordulat akkor
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következik be, amikor nem is várj uk.
nem is számítunk rá.

De a vallásos élettől való eltávolo
dásnak lehetnek sokkal mélyebben ülő

okai, amelyeknek megszüntetésére
nem elég az egyszerű beszélgetés vagy
példaadás.

Vannak olyanok, akik az egyház éle
tében, az egyház történett múltjában.
vagy jelenében látnak olyan dolgokat,
amelyek elidegenítik őketa vallási kö
zösségtől. Akiknek a szemében egyes
ma élő egyházi személyek erkölcsi ma
gatartása a botránykő, azoknak még
aránylag könnyű megfelelni. Az Isten
ügye ebben a világban törékeny, gyen
ge ernberek kezébe van letéve - ezek
között akadhatnak méltatlanok.
Ugyanakkor ellenpéldaképpen ott van
nak a buzgó, önzetlen, szent életű pa
pok. Ezek őrzik az elveket, az erköl
csi eszményt, a hit letéteményét. Lát
juk, tudjuk, érezzük, hogy az Isten
országa a méltatlanok ellenére töret
lenül él tovább. De az egyház életé
nek régmúlt eseményeit kellőképpen

értékelni már sokkal nehezebb dolog.
Az itt felmerülő problémák megoldá
sához már nem elég a meggyőződés.

az egyházhoz való lelkes ragaszkodás,
hanem alapos történelmi és teológiai
ismeret is kell.

Igen gyakran megtörténik, hogy az
aktív vallásos élettől való visszahú
zódásnak az az oka, hogy az illető

nek a keresztény erkölcs elvei körül
vannak nehézségei. Nem erkölcsi "el
tévelyedésről beszélünk - ez egé
szen másfajta megfontolást igényel -.
hanem mikor valaki elvben nem tud
ja elfogadni a keresztény erkölcstan
valamelyik tételét. Például a feleba
ráti szerétet általános, még az ellen
ségre is kiterjedő érvényét, vagy a
házasság felbonthatatlanságát. Hogy
ilyen kérdésekre felelni tudjunk, me
gint csak nem elegendő a jóakarat.
hanem komoly erkölcs-bölcseleti fel
készültségre van szükség..



Lelki világunknak még inkább a
mélyére nyúlik a szoros értelemben
vett hittételek elfogadása. "Elfogadás
ról" beszélünk, tehát nem egyszerűen

"hitvallásról", nem is csak érzelmi
hozzáállásról. hanem arról, hogy aki
igazán hisz, az egész személyíségével
a hit tartalma felé fordul. A hit ér
telmében alakul egész gondolkodás
módja, ha szabad mondani: logikája
és cselekvéseinek alapvető beirányi
tottsága. Az ilyen hit szükségszerűen
csak egységes egész lehet: ha a hit
tartalom egyetlen pontján is meginog
az ember, akkor veszélyben van hívő

mívolta. Pedig a hittel szemben mín
dig adódnak kísértések, különösen a
mostani időben. Még a legjobb szán
dékú ember is, ha nem kellőképpen

tájékozott, könnyen ellentétet vél fel
fedezni például a Szentírás idő-adatai

és a történelem-tudománv megállapí
tásai között. Vagy megoldhatatlannak
tartja a Szentírás leírása és a tudo
mánv álláspontja között mutatkozó el
lentétet, ígv különösen a világ és az
ember eredetére vonatkozólag. Vagy
hogyan lehet összeegveztetní a csodá
ban való hitet a természeti törvénvék
változhatatlanságára vonatkozó tétel
lel ? 'És még ott vannak a hit még mé
Iyebb kérdései: az emberi szabad aka
rat és az isteni kegyelem működése,
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az isteni előre-tudásés előre-rendelés;

az Isten végtelen jósága és a világban
levő rossz. Azután a pokol... Aki az
ezekkel kapcsolatos kérdésekre és el
lenvetésekre felelni akar, annak nem
csak a Szeritírás tudományát és a tu
dományos hittant (dogmatikát) kell
nagyon jól ismernie, hanem tájéko,
zottnak kell lennie a szaktudományok
kérdéses területein is, sőt ezen felül
lélektani és bölcseleti tudással is kell
rendelkeznie.

Ha tehát olyan rokonunknál, vagy
barátunknál, aki elvileg katolikusnak
állítja magát, a vallástól való elide
genülésnek ilyen mélyebb okait érez
zük, jobb, ha nem akarjuk mi magunk
meggvőzni, hanem inkább megpróbál
juk olvan személy felé irányítani, aki
ről feltételezzük a hittel kapcsolatos
magasabb rendű tudást. Változatlanul
azonban legelső és legfontosabb köte
lességünk, hogyapéldánkkal, a min
dennapi életben való viselkedésünkkel
tanúsítsuk a keresztény világnézet ér
tékeit. Enélkül minden beszéd csak
esengő érc és pengő cimbalom '- 3,Z

Apostol szavai szerint. 'És ha beszé
lünk, első sorban az Istennel beszél
jünk: kérjük a Szentlélek Istent, vi
lágosítsa meg szeretteink szívét és
mutassa meg nekik az üdvösség út
ját. Borbély Kamill

KOVÁCS SÁNDOR szornbathelyí megvéspüspök pappászentelésének ötve-
nedik évfordulójához érkezett október 14-én. .

Az elsuhanó évek leveleiből megköti koszorúját az idő. A tavasz borostyán
zöldjét előbb ezüstcsillogásúre égeti a nyár, azután aranyporával permetezi be
az ősz. Kovács Sándor aranymisés koszorújába jóillatú mezei füveket is belé-
font a Kéz, mely őt ötven évvel ezelőtt az oltárhoz vezette. .

Csupán három szálat ezekből. Három találkozás pillanatfelvételét az ün
nepi albumba,

Még kecskeméti plébános volt. Akkor is ilyen szép ősz járta és hetipiac
az alföldi városban. A tanyavilág küzdelmes lelkipásztori munkájáról beszél
gettünk, de úgy, hogy ő míndíg odalépett az ablakhoz és derűsnél derűsebb

történeteket mondott el, s az volt az érzésem, hogy a történetek szereplői ép
pen ott mennek el a plébánia előtt. Egyszercsak odaint az ablakhoz és azzal
a jellegzetes, szinte állandó mosollyal az arcán, znondja:

- Nézze csak ... Ez a derék magyar engem keres. üzenetet hoz, de nem
mer bejönni.

S amíg néztem az ablakon át a tétova embert, aki már-már elindult, de·a
kapunál még visszarettent, nézte a magas házat, próbálgatja, hogyan is álljon
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