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EGY TUDOMÁNYNAK SZENTELT ÉLET

Leningrád közelében van egy ki
sebb település. Régebben Koltusinak
hivták és néhány szakember kivételé
vel a világ nem sokat tudott róla.
Újabban. Pavlovo néven ismerik. Er
ről az átlagos műveltséggel rendelkező

már sejti, hogy valamiféle kapcsolat
ban lehet a nagyorosz terrnészettu
dössal. Sejtése tényleg helyes nyomon
jár, mert az orosz élettan kiváló mű

. velője, itt rendezte be hiressé vált ku-
tató intezetét. Az épületcsoport előtt

három szobor áll: Mendelejev és Sze
esenov orosz tudósoké és a francia
Iílozófusé, Deseartcsé. Figyelemre
méltó a szobortalapzatok felírása is:
megfigyelőképesség, megfigyelőképes

ség és ismét megfigyelőképesség.

Ki az a férfiú, aki az imént emlitett
nagy embereket választotta eszmény
képéül és színes, változatos lelki vo-
násaik közül éppen a megfigyelőké

pességet helyezte az elsö vonalba?
Ivan Petrovles Pavlov ez, akinek szá
zadik születési évfordulóját 1949 szep
temberében ünnepelte a tudós világ és
akinek életéről és müveiröl alapos és
érdekes könyvben számol be A. Po
povszkij. A szakértők és a nagyközön
ség számára egyaránt tanulságos mű

vet Fedor János fordításában a Frank
Iin adta ki.

Pavlov Rjazánban látta meg a nap
világot. Gyermekkoráról nem sokat
tudunk. A romlatlan, sok tekintetben
még ősi egyszerűségben élö lelkészi
családból elnyűhetetlen Hzíkurnot ho
zott magával (86 évet élt), és igény
telenséget az élet ezer kínálkozó pu
haságával s kényelmével szemben.
Ugyancsak itt kapta örökségül a ha
tártalan odaadást a becsületes, szaka
datlan és kitártó munka írárr; az
egész életét annyira jellemző pontos
sáqot, a csodával határos emlékező

tehetséget, továbbá a természet, a
népdal és zene iránti rajongását. A

színház és mozi nem érdekelte. A kül
földi nagy metropolisok falai között
nem egyszer jelenik meg a tudomá
nyos konqresszusokon, .s ekkor nem
szakit magának annyi időt sem, hogy
azok mügyüjteményeit, múzeurnait
megtekintse. Goethen és Shakespea
ren kivűl más szépírodalmí munkát és
klasszikust nem olvas. Azonfölül
vallásos ember a szó igaz értelmében.

Pavlov egy alkalommal azt mondta
tanítványainak: akit megragadott egy
eszme, egész életén át nem tud szaba
dulni tőle. S ha valakit, őt igazán ko
rán fogta bűvkörébe a szellernvíláq.
Még kamasz éveiben kezébe kerülnek
a mult század vulgáris mareríalístáí
nak: Büchnernek. Moleschottnak és
Vogtnak annyira népszerű munkái,
továbbá az angol Lewesnek "A rnin
dennapi élet fiziológiája" című, és
honfitársának, Szecsenovnak, az orosz
élettan meqalapitójának az agyvelő

reflexéről szóló könyve. Ezek hatása
alatt kezd foglalkozni az élettannal.
majd később a sebészettel s a kettő

szerenesés kapcsolásával meqalapítja
a világhirűvé vált pavlovi fiziológiai
psziholóqiai iskolát. Behatöbb élettaní
ismereteit Lipcsében és Boroszlóban
szerzi meg az akkoriban európaszerte
nagyrabecsűlt Ludwig és Heidenhain
professzorok mellett. Az elsőtől ta
nulja meg későbbi. munkássáqához a
kiinduló alapot: hogya szív és vér
edények működését idegek szabályoz
zák. Heidenhain az élőszervezet más
rejtélyére hívja fel a fiqyelmét: hogy
a nyálmirigyekhez kétféle idegek kap
csolódnak, olyanok, ""melyek a nyál
elválasztás! befolyásolják és olyanok,
amelyek a szerves anyagoknak a nyál
ban való felhalmozódását segítik elő.

Ime itt a probléma: szervek . és idegek
összefüggése. Ezek tanulmányozását
tűzte ki Pavlov életproqramjául. Azt
rnondhatná valaki: ez ugyan nem nagy
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cél. Ezt vallotta maga Pavlov is. az
zal a különbséqqel, hogy hozzátette: a
nagy célok munka közben maguktól
merülnek fel.

A sebészet mesterfogásait honfitár
sátöl, Cíontöl, a biztoskezű és zseniá
lis operatőrtől sajátította el. Az ő nyo
mán jutott el egyik döntő fölismerésé
hez is. Megfigyelései során ugyanis
észerevette. hogy minden fájdalmat
okozó inger. bármilyen erede.ű is.
félbeszakítja a szervek [hasnyálmí
riqy, lép. máj. stb.) rendes működé

sét. Amikor a műtétet végző az illető

szervhez ér. azt már félig elhalt álla
potban találja. Mí tehát itt a teendő?

Nem lehetne-e valami mödon elke
rülni a tanulmányozandó szerv eltor
zulását, elsorvadását s a műtétet oly
módon véqrehaj.aní, hogy az állat a
tanulmányozás egész ideje alatt egész
séges maradjon? Elég már az átfűré

szelt koponyából és kifordított belső

részekböll Vágjunk ezért az állaton
alig észrevehető rést s ezen. mint va
lami kis ablakon keresztül. igyekez
zünk belátni szervezetének titkába.
más szóval változtassuk át az állatot
állandó kisérleti objektummá.

Pavlovnak mindkét célkitűzése si
került s médszerét utolérhetetlen töké
letességre Iejlesztette. A kutyák sza
win és százain apró kis nyílásokat.
sipolyokat vágott s azokon keresztül
figyelte a nyálmirigy. az epehólyag.
a hasnyálmirigy. a gyomor és belek
müködését, Egyik kutyáján például
kN kis ablakot Vágott. még pedig a
garaton és a gyomron: majd felváltva
ételt és kavicsot tett az állat szájába.
Míndkettö természetesen a nyitott ga
raton át kijutott a külvíláqba. A gyo
morban ennek ellenére mindannyíszor
megindult a savelválasztás valahány
szor étel (de nem kavics) került a
szájüreqbe. Ez később megismétlődött

minden egyes esetben. amikor étel már
nem jutot: a SZájba. csupán az étel
adást kisérő egyéb ingerek: szín, szag.
hang. fény jelentkeztek. Most már ma
gától vetődött fel a kérdés: milyen
összefüggés lehet az é.el látása. sza
ga. vagy más kisérő jelensége és a
gyomorsav között? A valasz igy hang-
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zott: az étel és a gyomorsav nyálka
hártyája közott a kapcsolat csak az
agyon keresztül jöhet létre. Pszichi
kai hatás nélkül sem a gyomor. sem
a belek. sem a hasnyáhn.rlqy idegei
nem müködhetnek. S ezzel a döntő

fontosságú megállapítással az élettan
behatol a lélektan területére. Nagy
jelentőségű felfedezésének eredményét
azután Pavlov így fogalmazza meg:
a szervezet bármely részének bizo
nyos feltételek mellett külsö hatásra
történő válaszát feltételes reflexnek
nevezhetjük. szemben az ösztönös. ve
leszületett reaqálásokkal, a feltétlen
reflexszel. S mindjárt meg is jelöli a
feltételes reflexek székhelyét a nagy
agy kéreqállornányában, míg a feltét
len reflexek a kéreg alatti részben
foglalnak helyet. Valahányszor Pav
lov eltávolította az állat agyából a
nagyagyat. eltüntek a mesterséqes be
hatások által létesített időleges társ í
tások és Felté.eles reflexek.

Ezzel megvetette a további kutatá
sok alapját és kidolgozta új médsze
rüket. A siker útja most már gyorsan
és meredeken ívelt felfelé. Egymásután
kerültek szőnyegre a tudósokat régen
foglalkoztató kérdések és problémák,
nevezetesen: az agykéreg melyik ré
szében helyezkednek el az egyes köz
pontok (hallás. szaglás. stb.}, milyen
összefüggés állapi.ható meg az ideg
rendszer és a különféle tipusok (in
gerlékeny. közömbös, gyorsan és ki
tartóan hevülő. stb.] és Iobiák, meg
rögzött szokások. alkoholizmus s ha
sonló élettani és lélektani jelenségek
között? A pavlovi iskola munkatársai
nem egyszer már szinte rnesébe illő

helyzetek közé juttatják a minden di
cséretet megérdemlő kutyákat és nyil'.
határozott feleletet várnak már nehe
zebb kérdésekre is. pl. a kör vagy
az ellipszis teszik-e jobban az állat
nak? (az elöbbil) Természetesen e Iá
radsáqos, sok leleményességet. kitar
tást és éveket igénybevevő munka
eredményeként egymásután születnek
meg az újkori Iélek.an és élettan alap
vető tételei. Mutatöba csak néhányat.
Akárcsak a sz ív, az agy is munka
közben pihen. Az agy nem ismeri a



teljes ködbeborulast. éjjel-nappal lo
bognak benne az őrtüzek. Környeze
tünk létfeltételei szüntelen változnak
és most már az agytól függ, meg tud-e
Idejében szabadulni a szükséqtelen
társitásoktól és képes-e felcserélni azo
kat újakkal. Idegrendszerünk rnükö
dését két párhuzamos folyamat jel
lemzi: a benyomások összesítése és a
később bekövetkező finomabb részle
tezés. Ezáltal a nagyagy megkülön
böztetheti a ránk nézve fontosat, lé
nyeqeses a mellékestöl, a Iutólaqostól.
Az agykéreg állandóan ki van téve a
külvilágból és a szervezet belsejéből

érkező ingerek hatásának. Igy az ál
landó tényezők két sora van adva s
most már az egész szervezet jóléte
attól függ. mennyire képes ezeket
összhangban tartani. Ilyen és hasonló

tételekből és új . meqállapítasokböl
épül föl a pavlovi élettani szemlelet.

KoItusibanaz eszményképül válasz
tott három tudós mellé valószinűleg

már felállitották Pavlov szobrát is.
Talapzatára oda lehetne vésni a
nyolcvanötéves tudós szép vallomá
sát: nem tudom, minek tart a világ;
de magam úgy látom. csak olyan vol
tam, mint a gyermek, aki a tenger
parton játszik. Azzal szórakoz.am,
hogy egyszer-másszor simább kavicsot
vagy szebb kagylót találtam, mint
rendesen. mig az igazság nagy óce
ánja mindvégig felfedezetlenül terült el
szemeini elö.t....

Milyen ismerős szavak! Másfélezer
évvel ezelőtt Szt. Ágoston is hason
lóan fejezte ki lelke vívódását.

K. t.

MILYEN LEGYEN A LITURGIA NYELVE?

Szerte az országban eqyéna kezde
ményezések folynak a liturgia magyar
rosítása terén. Egész merész kilenqé
sek is vannak: akadnak, akik az egész
esketest. keresztelést. temetést ml3'gya
rul végezik; magyarul meddják áldoz
tatásnál 'az előirt imádságokat, egy
két helyen a diakonus nagymisé
ben magyarul énekli az cvanué
Iiumot stb. Nem állunk egyedül
ezen a téren a világon. éppen ezért
igen időszerűnek látszik il kérdés föl
vetése: mi az értelme a szakralis nyelv
nek és mit lehet ezen il téren tenni.

Szakrális nyelvnek nevezzük azt a
nyelvet. mely eltér a köznapitól és a
l'turqiában bizonyos' területre kiterje
döen .hasznalják. Természe tes, hogy
ezt a fogalmat nem az Egyház találta
fel. Míkor Krísztus előtt két és í'd év
ezreddel Mezopotámiát az akkádok
meqhódították, teljes egészében átvették'
a sumirok népének kulturáját s vele
eqvütt a liturgiát is. mely kétezer év
nél tovább maradt az azóta régen ki
halt sumir nyelven az asszír és babi
loni népek közkincse. Köztudomású,
hogy az ószövetséq liturgiája Krisztus
előtt 538-ban, a babiloni fogságból

való visszatérés óta szintén a tOmegek
előtt érthetetlen nyelven. héberül folyt,
amely héber nyelv azzal a ténnyel,
hoqy il nép az arám nyelvet beszélte.
önmagától szakrális nyelvvé változott.

Sokan úgy vélik, hogy az ókeresz
tény korban nem volt még szakrális
nyelv. Abban az értelemben. ahogy

_ ma beszélünk Iiturqikus nyelvről. ez
valóban igaz; de mégis meg kell álla
pitanunk, hogy az Egyház gyermek
korában, közelebbről az első három
században is, tágabb értelemben hatá
rozottan volt liturqikus nyelv. Kétségte
len. hogy Jézus és apostolai Paleszti
nában arám nyelven ismételték meg az
utolsó vacsorát és ezen a nyelven
mondották egyszerű, kötőtt szöveghez
nem rögzit'ett imádságaikat. Épp olyan
kécséqtelen azonban, hogy éjszakai.
vasárnap elötti vlrrasztásaikon, mikor
csrk a keresztények családja volt
együtt. héber, tehát szakrális nyelven
énekelték a zsoltárokat, hiszen a zsi
naqóqában is igy tették. Az arám
nyelv használata különben is Krísztus
után 70-ben. Jeruzsálem elpusztítása
után meqszünt, és a zs' dókkal együtt
végleg elenyészett Bar-Kohba lázadása
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után, Kr. u. 13S-ben. Előbb azonbarr
az evangélium igéje eljutott a görögül
beszélő n1épek közé. Szent Pál. Krisz
tus Odysseusa, Hispaniáig vitte- el az
örömhírt és alapított egyházközsége
ket; Ezekben az egyházközségekben
Kis-Ázsiától egészen Rómáig a sy
naxís, az összejövellel nyelve a görög
volt. Senkinek sem jutott eszébe. hogy
a frigek frig. a lidek és a trákok Iid
vagy trák nyelven hallják a szentirást,
énekeljék a zsoltárokat. Igaz. hogy
mindenűtt értettlék a koíné-qöröq nyel
vet. ezen a nyelven folyt az apcsroll
~emZedékek primitív istentisztelete, de
nem szabad felejteni. hogy a Iiturq'íá
ban a koiné-görög leglallább félig szak
rális rryelvnek számított. Hiszen a
zsoltárokat ene a nyelvre fordítva
énekelték. de annyira hemzseg a Het
vened-Iordítás a hebraizmusoktól. hogy
a qvülekezetbe betévédt pogány. aki
érdeklödött .a kereszténység után. vaj
mi keveset ertett belőle; a zsoltárokar.
csak úgy. mínc az ószövetség görögre
fordított könyveit. rnaqyarázru kellett.
Bámulatosan sokáig maradt meg a gö
rög liturgikus nyelv. Rómában 360 kö
rül egész biztos. hogy a liturqía nyelve
még mindig görög volt és nem latin.
Manus Víctorinus latin művében gö
rögül idézi az ..ablatio" imádságát; ez
viszont az utolsó adat Rómában a
görög liturgikus nyelvre.

Harmadik liturgiikus nyelv a római
birodalomban a latin lett. mégpedig
Afríkában, hol a görög, kultura csak a
legmagasabb rétegek tulajdona volt.
Egészen biztosra veszik a kutatók,
hogy Kr. u. 180 körül már megvolt az
ő-latin biblía-fordltás. Ez még nagyobb
mértékben tekíntendö szakrális nyelv
nek. mint a ko.né görögsége. Hiszen
tudvalevőleg ezt a fordítást. az Italát.
görögből fordították. és így a hebratz
masok szolgai átültetése mellett még
egész sereg qreoizmus is tarkitotta az
új latin fordítást. tehát magában véve
még kevésbbé volt érthető a Hetve
ned-fordítás nyelvénél. A IV. század
ron ez a letín fél-szakrális nyelv Mí
lánöba került és a názad végére Ró
mában és Itáliábass is diadalra jutott.

A szakrális nyelv meglétét bizo-

nyitja már a keresztényséq első száza
daiban azoknak a népeknek a misszio
nálása. akik nem állottak a görög kul
túra hatáskörében. Aszireknél például
egészen természetes volt. hogy a litur
giát görög nyelven végzik; mindössze
annyi engedményt tettek nekík, hogya
II. század végén már lefordították a
bibltát qöröqre [Pesíto) és amint 390
körül Acthcría leírásából látjuk. a
szenttrási olvasmányokat ezen a nyel
ven is felolvasták. Mikor az ormérurck:
és a qcotqielek, akik a Bírodalom pe
remén éltek. megtértek. Lturqíájuk
hosszú ideig qöröqnyelvü volt és csak
az olvasmánvos rész hangzort örmény
és qruz nyelven, Nem tudjuk. malven
lehetett az első germán nép. a gófJok
liturgiája. Tény. hogy Ulfilas még a
IV. században lefordította a bibllát a
gót nyelvre; hogy a liturqía nyelve
milyen lehetett. nem jelentős kérdés.
minthogy a gótok már 340 körül áriá
nusokká lettek es ezzel együtt járt a
lit'UrgiábaOl a nemzeti nyelv uralma.

Mert a nemzeti nyelvet a liturgiába
az eretnekek vezették be először. Kr.
u. 431-ben az efezusi zsinaton elitélték
a nesrortanazmust. Ez jó ürügyül szol
qált arra. hogya szirek: Bizáncot és a
hellén kultúra avítt ruháját rég rneqúnt
nemzete elforduljon á görögséget kép
viselő 'egyháztól. Nestoriánussá lett.
hogy amennyire csak lehet. eltávolod
jék a Birodalomtól. Ezzel kapcsolatban
az egész liturgiát lefordították sz irre.
Húsz esztendővel később a kelcedon i
zsinaton. 451-beln! a monofízitízmust
ítélte el a IV. egyetemes zsinat. Ezút
tal egy másik ősi kultúrnép ébredt nem
zeti öncélúsacának tudatára: az egyip
tomi nép. vagy amint az arab hódítók
elnevezték. a kopt. Az egész ország
monofíztta lett és első dolga volt. hogy
,népi nyelvére forditotta az addig gö
rög liturgiáját. Öket követte ebben az
alexandriai egyház leányeqyháza, al';
etiop, mely 3' qeez nyelvre fordította
liturgiáját. Mára rnínd a két nyelv ré
gen szakrálissá avult. hiszen a koptok
a XVIII. század óta míndrryájan ara
bul beszélnek, az etiopok pedig tiqri
rrya nyelven és igya liturgia nyelvé
böl nem értenek semmit.



A IV-V. század szentatyái, a nyel
vek és al kezdődő népvándorlás bábeli
forgatagában teljesen öntuckitosan val
lották a szakrális nyelv létezését. rni
kor azt rnondják, hogy Krísztus egy
háza három nyelven dícséri az Istent:
a keresztfelirat három nyelvén, azaz
héberül, görögül és latinul. Valóban,
m.kor a germán népek közül <lZ első,

a frank. katolikus hitre bért - a ke
leti germánok aríanusok lévén, kivül
állottak az Egyházon, - senkinek sem
jutett eszébe germán nyelvű liturgia.
vagy akár bíblíafordítás megalkotása.
Hasonló volt az eset a burqundoknál,
alernannoknál, valamint az arianizmus
ból katolikus hitre térő nyugati gótok
nál és svéveknél, továbbá a Nagy
Szerit Gergely ideje (592-604) alatt
megtérő angolszászok esetében.

Kivétel érdekes. mödorr csak az
ór.ási szláv néptömeqmél történt. A IX.
században Curill és Method, a két gö
rög téritö, aki Thesszaloníké városá
ban nevelkedve megtanulta az óbolgár
nyelvet (az öszlávor, akkoriban a szlá
vok közös nyelvét), használta először

a szlávot lirurqíkus nyelvként. A mor
va biredalomban kezdték el a térítést.
Cyrill új ábécét talált fel számukra: a
qöröq rnínuszkula írást átalakirva a
glagolit ábécéra. Ezzel az irással írta
az ószlávra fordított szenrírást és a Ja
tinból ószláv ra fordított római litur
giát. A frank püspökök áskálódása
míart Rómába kellett menniök, ahol
VIII. János pápa 876-ban megengedte.
hogy az eqész liturgiát ószláv rryelven
véqezhet.k, csupán az evangélíumot
kellett latinul is énekelmé. Nem tudjuk,
rnivé fejlődött volna ez a gyakorlat, de
896-ban a mag,yarok honfoqlalásával
az ó-morva birodalom és a morva .
érsekség, melynek Nyitrán volt a szék
helye, összeomlott; A gJagolit írású
szláv nyelvű római liturgia csak Dal
mácia egyes részeiilli maradt meg, IV.
Incze pápa engedélyével (1247) a mai
napig. Szerit Method tanítványai pe
dig lehúzödva a Balkánra. a bolgárok.
közott immár a bizánci liturg'át fordí
tották le ószláv nyelvre és ennek ré
szére úi abc-t találnek fel, a qöröq
maiuscula írásból készített "cyríl"
írást.

A kozépkor további. folyamán sehol
nem történt kísérlet nemzeti nyelv
használatára a liturgiában; csupán an
nak peremén volt használatos a nem
zeti nyelv. A Kyrie eleison-ba népi
nyelvén beleszőtt verzikulusokat .éne
keltek szerte Euröpábao a nem latin
nyelvü orszáqokban: a mísén kivüli á]
tatossáqcknál himnuszokat énekeltek a
nép nyelvén és "vulgáris" ntyelven
hangzottak el a liturgikus misztérium
drámák is. l(t a hítújítás hozott qyö
keres változást a XVI. század elején,
Luther eleinte óvatosan adaqolta a né
met nyelvet, míg meqszületett a telje
sen nemzeti nyelvű .Deutsche Messe"
és ennek nyomán nemzeti nyelvű pro
testáns líturqía. A század második fele
óta megújhodó ketolikus Egyház ab
szolút szükséqszerüséqqel ragaszkodott
egységének kifejezéseként mindenütt a
világon a latin liturgikus nyelvhez.
Míndössze annyi engedményt tett, hogy
a nem latin nyelvű népeknél elnézte
a nemzeti nyelvű népéneket a pap ál
tal lattriul énekelt misében. Egyetlen
enqedrnénvröl tudunk az újkorban ezen
a téren. V. Pál pápa 1615-benl meg
engedte, hogyarómali liturgiát a kí
nai irodalmi nyelvre fordítsák le; de
az enqedélvokírat nem érkezett a cím
zettek kezéhez és mire lefordították a
római rn-ssalét kínai nyelvre és 1637
ben Rómában bemutatták. már nem
nyerték el az enqedélyt a kínai rryelvü
liturgia bevezetésére.

A janzen';zmus a XVII. században
ismét kísérletet tett a liturgia nyel
vének nemzetivé változtatására. hanq
súlyozva. hogy a liturqia távol
áll a néptől és ezért nemzeti nyel
ven lllellene végezni. Ki is adtak
egy francia rryevü mísszálét, amely
tüstént indexre került. A mozqa
lom nem verhetett nagyobb hullámo
kat, mert a g allíkenizmus szintén erec
nek-ízű mozqalrna élesen ellenezte a
nemzeti liturqikus nyelv qondolatát.
Sajnos, a jó gondolat: a könyvrryom
tatás korában . nemzeti ,nlyehrű míse
könyvet adni a hívek kezébe, hogy
csendben követhessék a líturgiát, ezzel
rossz hírbe kéveredett. IX. Pius pápa
még 1857-ben meqújította a mísszálé



lefordításéra vonatkozóan a régi tilal
mat. a rendelkezést azonban nem sür
gettél<. Prosper Guérenqer, a francia
Iíturqíkus megújhodásnak apostola és
a bencés rend újjáalapítója Francia
orszáqban, száz évvel ezelőtt még szíu
tén helytelenítette Franctanyelvű misz
szálé kiadását. Az áramlatot azonban
nem lehetett feltartóztatni: 1885-ben
megjelent Sehott Anselm németnyelvü
misszáléja és azóta mínden müvelt nem
zetnél magátólértetődőlett a misekönyv
a hívek kezében: hazánkban is tizenkét
kiadása van. Ebböl azonban, a legújabb
ídökíq senkisem vonta le azt a követ
keztetést. hoqy nemzerí nyelvlen kellene
misézni: leszámítva megint csak az új
kor heretikus mozgalmait: az ókatolí
kussáq jelentéktelen szektáját és a mo
dermizmus kellő időben elfojtott sz.kráít,

Az első. de méginkább a második
világháború után azonban világszerte
erösödöu a mozqolom, hogy a nemzeti
nyelveknek teret kellene adni a litur
giában. A franCiáknál sokszor hangzott
el a jelszó. hogy al latin nyelv akadá
lyozza a hívek aktív részvételét és
ezért legalább az olvasmányes részt
kellene a nép nyelvén véqeztetní, nem
is beszélve a szentséqek és szeritelmé
nyek nemzett nyelven történőkiszolgál
tatásának követeléséről. A háborúból
visszatért papok közül néhányan Né
metországhan és Franc.aorszáqbao
odáig mentek, hogy nemzeti nyelven
mondták a szentmisét, A francía, püs
pöki kar 1947-ben állást foglalt ez el
len. kimondva. hogy helytelennek tartja
a szentséqek és szentelmények liturgiá
jában a nemzeti rryelvnek' használa tát.
A hívek is többször állást fog laltak a
túlzások ellen. így 1946-ban a lisieuxi
reqíonális liturqikus konqresszuson,
Egyébként a kérdés járható megoldá
sát is megmutatták; főleg a francia
liturqikus mozqalrnat irányító I 942-ben
alapítort Centre de Pastorale liturqique:
a "messe díalcquée" lektor által olva
sott francia liturgikus szöveqeivel.
melyekben alig. vagy 'sernmitsem tértek
el az érvényben levő eqyház,' előírá

soktól. - Angliában' már radikálisabb
hangokat lehetett' hallani: 1945-ben
megalakult az English Liturgical So-

cieuj, folyóiratot is ad ki The English
Liturgist címen; tagjai között egy püs
pök is van, Az összes angol folyóira-
tok és újsáqok megnyitották a vita ré
szére hasábjaikat: a szélsöséqesek itt
is egész-en riemzetí nyelvü liturg,áV kö
vételtek. A westminsteri érsek kijelen
tette. hogy nagyon szornorú napnak
tartaná. ha Angliában egyszer a misét
anqolul kellene mondaní, és ez volt a
naqyközönséq felfogása is.

A helyzet érett volt tehát már arra.
hogy az irányítás sz-ava elhanqozzék.
1947. november 20-áJn döntött Róma.
rnidőn XII. PLus pápa kiadta e tárgy
ban és sok más Vitatott liturgikus pro-
blémában a "Med'ator Dei" enciklikát.
a legjelentősebb liturgikus megnyilat
kozási. mely valaha a Vatikánból el-

. hangzott. A szakrális nyelv kérdésé
ben a pápa hanqsúlyozza a liturgikus
nyelv értelmét: a katolíkus hit eqyséqé
Illek szép és okvetlenül szükséqes jele
az és egyúttal hathatós védelem az
Egyház-tól elkanyarodö törekvések elle
nében. Ör.ásí jelentöséqű és az Egy
ház örökké megújuló ifjúsáqának biro
nyítéka. hogy ugyanez az, enciklika
-eddig. soha Illem hallotz elvként 
kimendotta. hogy a nemzett nyelvnek
lehet a HUurgiában. elsősorban a sz-ak
ramentális liturgiában, helyet juttatni.
sőt ezt egyenesen hasznosnak mondja
ki. Mindössze azt a parancsoló köve
telményt hangsúlyozza. hogy ez nem
lehet egyéni kezdeményezés: hanem e
kérdés szabályozása egyedül a pápá
nak fenntartott jog.

Róma ezen irány felé már régóta
haladt a partikuláris kiváltság útjain
tapoqatózva. A linzi egyházmegye
1897 -ben kapta meg az engedélyt.
hogy rituáléjában lehetnek. meqlehetö
sen gyéren ugyan. de nemzeti nyelveri
végezhető imádságok. 1930-ba.D' a miin
chen-freisingi egyházmegye kapott
engedélyt, hogya szentséqek és szen
telmények bizonyos részeinél a német
nyelvet lehet használni; ezek a részek.
a' hiteles német fordítással két nyelven
olvashatók benne. 1935-ben a bécsi
eqvházmeqve új rítualélában már jóval
több ilyen kétnyelvü szöveqet találunk.
A Svájc részére 1938-ban enqedélve-



zett baseli rituálé még több ilyen szö
veqee tartalmaz; söt ebben vannak el
vétve csak németül közölt orattök is,

Fordulópontor jelent a [rencisnpelvű

egyházmegyék számára engedélye
zett egységes francia rituálé (Rituale

parv um ad usum dioecesium Gallícae
línquae, Tours 1948). mert az ezt en
gedélyező rttas-konqreqácíóí déktrétum
leszögez olyan alapelveket. amelyek
más nemzetekre is irányadóknak tekint
hetők.

Retdó Polikárp

VAN-E LÉ LE KVÁND O RLÁS?

Mint az első világáború után, ma
is világszerte tapasztalt jelenség a
szekták clburjánzása. A népszerű ok
kultizmus, a csodavárás, a profetomá
nia egyre terjed. Újjáéledt dr. Steiner
tanítása. az antropozófia is. Ez utób
bival kapcsolatosan. de gyakran anél
kül is. sokat foglalkoznak napjaink
ban az újrameqtestesülés, a "reinkar
náció" tanával.

Az a nézet. amely szerint az élet
szakadatlanul ismétlődő körforgás.
már sok primitív törzsnél általános.
Megtaláljuk az egyiptomi halottas
könyvben is. elsősorban azonban a
görögök és az indiaiak tekintették az
egymást követő exisztenciákat a tisz
tulás útjának. az egyes újjászületése
ket pedig a bün következményének.
Indiában a lélekvándorlás gondolata
olyan döntő jelentőséqűvé ' vált az
egész szellemi életre. hogy semmiféle
filozófiát vagy vallási formát. legyen
az buddhizmus. brahmanizmus vagy
hinduizmus. nem lehetett elképzelni
nélküle.

Az újramegtestesülés tanának lé
nyege. hogy jelenlegi evilági életünk
nem az első és nem is az utolsó a föl
dön; az ember igazi lényege nem a lélek
és test kapcsolata. hanem csupán a
lélek. amely a különbözö testek egész
sorát veszi fel, majd veti le ismét. úgy.
ahogy a ruhákat váltja az ember. A
lélek amellett nem kőzvetlenül, hanem
hosszabb tisztulási folyamat után
megy át egyik testből a másikba. A
megtisztulás és a iövendö újjászületés
médját az előző földi életben elköve
tett jó és rossz cselekedetek határoz
zák meg. Ezt a jó és rossz cselekede
tekből természeti szükséqszerüséqqel

következő sorsot nevezik "karma"
nak.

A feltámadásban való keresztény
hit lényegesen különbözik ettől az
újjászületést tantól. A test feltámadá
sánál arról van szó, hogy a minden
ható Isten egyetlen alkalommal ismét
egybekapcsolja a testet a lélekkel,
miközben az ember jó és rossz csele
kedeteinek jutalmát nem valaminő vak
törvény által. nyeri el. hanem az igaz
ságos. de Krísztus keresztáldozatára
való tekintettel irgalmas Isten kezé
böl.

Az első kérdés. amely az újra meg
testesülés tanával kapcsolatban felve
tődik. a következő: miért nem emlékszik
az ember előző életére. noha már több
ízben élt a földön? Válaszképpen a
tan hívei éppen ilyen visszaemlékezé
sekre hivatkoznak; ezek azonban 
mondják egyesek - csak néhány egé
szen kiváló. látnoki képességgel meg
áldott egyénnek jutnak osztályrészül;
mások. például Rudolf Steiner szerínt
viszont megfelelö előkészület után
mindenki látnokká válhat.

Ha valóban van reinkarnáció. miért
nem tud az ember általában előző éle
tére visszaernlékezni? Ezt a problérnát
Rudolf Steiner a következőképpen

igyekszik megoldani: az én - mond]a,
-. rniután az asztrál-testbe burkolód
zott. a külsö éterikus. majd fizikai test
kialakítása során az öntudatlanság
közbenső állapotába zuhan. Ez az ál
lapot addig tart. amíg a külsö érzéke
léshez szükséqes szervek kiképzödnek.
Nem világos azonban. hogy ezzel az
újrameqtestesülésnél fellépő és átme
neti jellegü öntudatlansággal. miért jár
együtt az előbbi exisztenciák teljes el-
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feledése. Hiszen az alvás például nem
törli el emlékező képességünket. Az
is furcsa, hogy az előző életükre visz
szaemlékező látnokok többnyire vala
milyen történelmi név viselőjével azo
nositják magukat. Dunglas Come vizs
gálatai szerínt tizenkét személy val
lotta magát egyidöben a francia for
radalom alatt kivégzett Marie Antoí
nete, hét Stuart Mária és húsz Nagy
Sándor vagy Julius Cézár reinkarna
eiéjának.

A lélekvándorlás tanának hirdetői

maguk is érzik, hogy az előző életre
való rermniszcenciának mégis csak ál
talánosabbnak kellene lennie. ezért a
visszaemlékezés egy rejtettebb formá
jára is hivatkoznak. Igy az ember haj
lamait előző életében folytatott tevé
kenységével magyarázzák. Aki pél
dául vonzódik a zenéhez, az előző

életében nyilván muzsikus volt. Csak
hogy az ilyen "bizonyitékok" kapcsán
megfeledkeznek arról. hogy nem elég
egy vitathatatlan tényre valamilyen
elfogadhatóan hangzó magyarázatot
találni, hanem azt is be kell bizonyí
tani, hogy a felállitott hipotézis az
adott esetben az egyedül lehetséges.
Az emlitett tényeket viszont éppen
úgy meg lehet magyarázni másként
is. Ugyanez vonatkozik arra a gyak
ran tapasztalt jelenségre is, hogy egyes
emberek, ha egy-egy új helyzetbe ke-.
rülnek, vagy először találkoznak va
lakível. úgy érzik. ezt már látták. ez
már megtőrtént velük. az illetőt már
ismerik. A lélektan azonban azt bizo
nyitja. hogy ennek a . jelenségnek a
magyarázatánál semmi szükséq nincs
valaminő előző élet feltételezésére.

A lélekvándorlás tanának hivei sok
szor hivatkoznak arra az elvre is.
hcgy ami meqsemmísítheretlen, az nem
is keletkezhetett; ha a lélek halhatat
lan és tartamában ídöfeletti, akkor
kezdetének is időtlennek kell lennie.
Ebben a gondolatsorban csak egy do
log a helytálló: az. hogy az emberi
lélek lényegében változatlan és nincs
alávetve a keletkezés és elmúlás tör
vényének. Szellemi' természetű. de
nem örök és szűkséqszerű: Isten rnin
denhatósága hívta életre, s nem kell
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természetes folyamat útján elmúlnia.
Föl szokták hozni az újramegteste

sülés mellett az emberek eqyenlötlen
ségét is, amely már születésükkor ta
pasztalható: az egyik egészségesen,
naqyszerü képességekkel jön világra.
a másik betegen, nyomorúságban. eset
leg gyengeelméjünek vagy bűnöző

hajlarnmal. Hogyan lehetne ezt Isten
jóságával vagy igazságosságával ösz
szeeqyeztetní, hacsak nem korábbi
életünk következményeit kell látnunk
benne? - kérdezik. Hogy az emberek
nem teljesen egyenlőnek születnek, az
kétségtelen - felelhet jük -; ám ha
ezt a tényt egy előző élet cselekede
teivel akarnók megmagyarázni. az em
bernek tudatában kellene lennie ko
rábbi élete érdemeinek vagy hibáinak,
mert enélkül az erkölcsi javulás el
képzelhetetlen.

Az újramegtestesülés tanának alátá
masztására utalni szoktak a szentirás
néhány részletére is. Míkor Jézus
rneqkérdezte tanítványait: "Kinek tart
ják az emberek az emberfiát?"
azok azt felelték:' "Némelyek Keresz
telö Jánosnak. mások Illésnek, mások
pedig Jeremiásnak. vagy egynek a
próféták közül." A zsidók eszerint va
lamelyik próféta megtestesülésének te
kintették volna Jézust. amit az is tá
mogatni látszik. hogy Jézus maga rnon
dotta: "Illés Ö. akinek jönnie kell." En
nek azonban és Máté evangéliuma
egyéb ilyen részleteinek egyszerü ma
gyarázata a keletieknél szokásos úgy
nevezett "tipikus" beszédmódban rej
lik. Mi is azt mondjuk például Cani
sius Szent Péterről, hogy "második
Szent Bonifác". anélkül. hogy újra
megtestesülésre gondolnánk.

Sz ívesen idézik a reinkarnáció hi
vei Szent János evangéliumának egy
részletét is. Mikor Jézus egyszer meg
látott egy vakon született embert. ta
nítványai megkérdezték tőle: "Rabbi!
ki vékeze;t, ez-e vagy a szülei,amiért
hogy vakon született?" És Jézus feleli:
"Sem ez nem vétkezett, sem a szűlei:

hanem hogy megnyilvánuljanak benne
Isten művei." Jézus tehát. ahelyett.
hogy a tanítványoknak azt mondotta
volna. hogy lehetetlenséget kérdeznek.



hiszen a vakon született elözöleq nem
vétkezhetett. válaszával tulajdonkép
pen nem tagadja, hogya vakon szül
letett esetleg előző életének bűneiért

bűnhödík. A szöveq elfogulatlan ol
vasása azonban kizárja ezt az értel
mezést. Ha a tanítványok hittek volna
az űjrarneqtestesülésben, egészen más
kép tették volna fel a kérdést, Jézus
nak az idézettek után következő sza
vai: "Nekem annak művei; kell cse
lekednem, ki engem küldött, mig nap
pal vagyon: eljön az éjszaka, midön
senki sem munkálkodhatík" - szintén
világosan bizonyítják, hogy az Üdvő

z itönek egészen más célja volt a pár
beszéddel. A szeritírásnak a reinkar
náció: cáfoló döntő szövegét Szerit
Pálnak a zsidókhoz írt levelében talál
juk meg: "Es amint el van határozva,
hogy az emberek egyszer meghalja
nak, és utána az ítélet, úgy Krísztus
is egyszer áldoz/atott fel, hogy a so
kaknak bűneit elvegye."

Összefoglalóan megállapíthatjuk, az
újrarneqtestesülés gondolata az ó- és
újszövetségí szentírásban egyaránt is
meretlen. A Jézus idejében élt hivata
los zsidósáq sem ismerte. Ellene mond
a Szentirás is: de a józan ész világá
nál sem állják meg helyüket a lélek
vándorlás mellett felhozott érvek.

Annak okát, hogy ez a tan ma a
keresztény világban ís talál követőket,

abban láthatjuk, hogy sok ember nem
tud megbirkózni a saját életével, nem
tud egyértelműen állást foglalni Isten
és a jó mellett, Ezért áhítoznak egy
második földi élet után. Az embernek
azonban éppen abban van a nagy
sága, hogy születés és halál közé ál
lítva, az örökkévalóságról kell dönte
nie. S ha úgy érezzük, ez a feladat
meghaladja gyenge erőinket, ne fe
ledjük el, hogy nem állunk eqyedül,
nem vagyunk segítség nélkül kiszol
gáltatva rossz hajlamaínknak. Krisztus
mellettünk van és , segit minket.

A HÁZ AS SÁG O K MEGJ AV Í T ÁSA

"Soha méq annyi házasságot elöké
sz ítö tanfolyamot nem tartottak, mint
az elmúlt tíz év során és soha nem
jelen meg annyi könyv a házasság si
kerének elöfeltételeíröl, mint ugyanez
alatt az idő alatt. És a válasok szá
ma mégis rneqkétszerezödött."

Ez él megállapitás a Kána-mozqa
lom egyik megindítójától származik.
Mindjárt a következtetést is levonta
belőle. Nyílván valami más, alap
vetőbb hiba van és a válság rnélyre
hatöbb. semhogy népszerű kiadva-

. nyok vagy kurzusok segiteni tudná
nak rajta. A baí gyökere ott van, ahol
a modern civilizáció legtöbb más pro
blémájának magyarázatát is meqtalál
juk. Az általános szekularizáció a há
zasságokat is elérte, márpedig "a há
zasság természetfeletti viszony. És
hogy rnint ilyent éljük is, ahhoz Isten
zeqitséqére van szükséq."

Ez a fölismerés. valamint egy csa
ládmegújitó nap egészen különleqes
sikere adták a gondolatot John Dela-

ne y atyának és több hasonló gondol
kozású lelkipásztornak, hogy új utat
keressenek a házasságokkal kapcsola
tos nehézségek megoldására. Az ő

kezdeményezésük eredményeképpen in
dult meg öt évvel ezelőtt a Kána
mozgalom. Nevét Jézus első csodaté
telének színhelyéröl, a kánai menyeq
zöröl kapta. A mozqalom szerte a vi
lágon mindenütt, ahol követőkre ta
lal, félévenként úgynevezett Kána
gyűléseket tar. Egynapos tanfolya
mok ezek, amelyeket különleqesen ki
képzett papok vezetnek. Az előadá

sok során a gazdasági vagy élettani
problémák éppúgy szóba kerülnek,
mín: a vallásiak. A gyűlések közé eső

időszakban a világi hivek terjesztik a
Kána-eszméket.

A válasok megelőzése csak egyike
a Kána-mozqalom céljainak. A veze
tők sokkal magasabbra, törekednek.
"A házasságnak különleqes élménynek
kellene lennie" - mondja Egan atya,
az egyík lelkes Kána-vezető. "A va-



Jóságban csak nagyon ritkán az. Sok
millió derék ember van. aki házasság
ban él. de a leqöbbjük nem jött rá a
nyitjára. hogyan tarthatná meg ere
deti jó állapotában a házassáqát.
Házastársak. akiknek a törvényes vá
lás eszükbe sem jut. fáradtan és hol
dogtalanul élnek egy fedél alatt. Lelki
értelemben a válás már meqtör.ént kö
zöttük."

A Kána-gyűlések rendszerint közö
zösen elfogyasztott reggelivel kezdöd
nek. hogy az emberek megismerkedje
nek egymással. Apró asztaloknál szol
gálják fel. hogy minél kevésbbé szer
tartásos legyen a [elleqe. A házaspá
rokat felhívják, hogy egész nap egy
más mellett üljenek.

Az első előadás a mozgalom fö ta
nitásairól szól. Azt fejtik itt ki. miért
van szükséq a vallásra ahhoz. hogy
egy házassáq sikeres legyen. A tan
folyam vezetője azután az egész pro
bléma velejéhez nyúl. Aristoteles sze
rint a szerelern "két akarat eqyesí
tése". A keresztény felfogás szerint
azonban több ennél. "Két. Istent tisz
telő lélek eqyesülése." Ez az eszmény
nehezen érhető el és még ötven évi
házasélet sem túlsok hozzá. Azt
azonban elérhetik a házaspárok. hogy
minden téren. testín, szellemiri és lel
kin is valóságos kapcsolat teremtődjék
közöttük.

.,A férfi és nő közöttí szerelern csak
akkor tartós. ha vallásos tartalma
van" - mondják aházaspároknak.
"Bármilyen gyenge is a hitük, Iordul-.
janak hozzá seqitséqért, hogy elérhes
sék a boldog házasságot," A Kána
eszmény természetesen feltételezi. hogy
míndazok, akik ezeket a gyűléseket

felkeresik, hisznek a személyes Is.en
létében és abban, hogy segitségért le
het hozzá fordulni.

A nap többi előadásai a házasság
szellemi oldala felől kiindulva kitérnek
mindazokra a nehézségekre, amelye
ket a mindennapi élet hoz magával. A
Kána-előadók teljes nyiltsággal be
szélnek. Az egyik előadás mínden tar
tózkodás nélkül megtárgyalja a házas
sági probléma testi vonatkozásait és
ennek kapcsán szébakerülnek olyan
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problémák is. min. a hidegség, vagy
'az álszemérem. Egy másik előadás

hangsúlyozza. hogy az öröm szintén
keresztény követelmény. A családi
ünnepségek épp oly fontosak az ott
honban. mínt a fájdalmak és csapá
sok bátor elviselése. Az előadásokat

ebéd, beszélqetési óra és délutáni áj
tatosság szakítja meg. A napot közös
nászmise fejezi be. amelynek kereté
ben a párok az oltár előtt meqújítják
házassáqí fogadalmukat.

A tapasztalat azt mutatja, hogy
mindíq újra előfordul, hogyagyülés
résztvevői az előadások valamelyiké
ben éppen azokat a szavakat hallják.
amelyek hozzásegitik őket régóta va
judó problémáik meqoldásához. Egy
fiatal házaspár téved: be egyszer egy
ilyen nagygyülésre. Házasságuk már
csak hajszálon függött. Az asszony a
válás gondolatával foglalkozott. a fér
fit egy flört foglalta el teljesen. Mind
ketten katolikusok voltak. de ugyan
akkor a modern idők gyerekei is. A
szexuális problemáról semmit sem Iehe
tett már mondani nekik. Minden erre
vonatkozót elolvastak és megbeszéltek
barátaikkal. Házasságuk egyetlen
alapja azonban a szexuális vonzódás
volt és ez volt hamis. A Kána-tanítás
szerint a testinek is megvan a maga
jelenöséqc, ezek az vörömök azonban
nem tartosak. ha nem olyan kapcsolat
kifejezései. amelynek mélyebb alapjai
vannak. A férfinak és nőnek közös ér
deklődési körrel kell bírnia, ami lehet
szórakozás, sport vagy játék is. De
egy szép napon ezek is meg szünnek
és nem is elég fontosak ahhoz. hogy
az emberi sztvet betöltsék. A legna
gyobb közös jó. amit a férfi és nö
birtokolhat. Isten.

"Az a pár. aki együtt imádkozik,
együtt is marad" - mondta a Kána
qyülés vezetője az említett házaspár
nak. Ez jobban megzavara őket. mint
a leghosszadalmasabb vita, számukra
amúgyis jólismert problémákról. De
mély benyomást is tett rájuk. Beís
merték, hogya házasságuk, amelyet
mint rosszul sikerültet már fel akar
tak bontani. a valóságban még el sem
kezdödött.



Egy másik asszony általában na
gyon csalódott il házasságban. Sok fil
met látott és tucatszámra olvasta a
romantikus regényeket. Cseppet sem
romantikus férjét állandóan a filmek
és regények hőseivel hasonlitotta ösz
sze. Nem is egészen bevallottan vala
mi elrnosódo.t elképzelés élt benne.
hogy egy nap eljön majd egy igéző

férfi. aki egycsapásra meqhóditja szi
vét és feleségül veszi. Akkor kezdő

dik el számára igazán az élet. Csupán
kiváncsiságból ment cl férjével együtt
egy ilyen Kána-vasárnapra. A szentí
mentális asszony számára minden ér
dekes volt. ami a szerelemről szólt, De
egyszerre ezek a szavak ütötték meg
a fülét: ..Egyetlen házaspár sem gon
dolhat eredményes házasságra. amed
dig egyikük titokban még nyitva tart
egy hátsó ajtót. amelyen át elmenekül
het," Az asszony felfigyelt. ..Az első.

amit meg kell tennünk. hogy a házas
ság igazán jó legyen: szorosan be
csukni a válás hátsó ajtóit és elhatá
rozni. hogy a boldogság csak az egy
szer már megkötött házasság kereté
ben és semilyen másban nem jöhet el."

Az asszony észrevette. hogy ez

pontosan neki szólt. Akaratlanul is
megsimogatta mellette ülö férje kezét
és a különben kevés beszédű és nyers
természetűnek ismert férfi sok év után
ezen a héten vitt először virágot neki.

Az ilyen és hasonló esetek egész
sorát jegyezték fel a mozgalom rövid
.örténete alatt. A mozgalom vala
mennyi vallásra kiterjed. Többízben
előfordult. hogy protestáns egyházköz
ségek hívták meg a városban, tartóz
kodó katolikus előadókat a Kána-gyű

lés megtartására. Akik csak egy ilyen
qyűlést véqiqhallqattak, míndenütt lel
kes hirdetőivé válnak a mozqalomnak.
A házassági ideált. amit a mozgalom
meg akar valósítani. talán a legtalá
lóbban az az asszony jellemezte. a~i
a qyülés után azt irta: ..Ráeszméltern.
milyen nagy a különbség a jó házas
ság és az olyan házasság között,
amelyben a férfi és az asszony külön
külön próbálnak jók lenni ...· Éppen azt
akarja a Kána-mozqalom: a házassá
got visszaállitani eredeti helyére. mint
hivatást. mint az élet eszközét. mint
szentséqet, mint olyan állapotot.
amelynek problémáit leginkább az
imával lehet megoldani.

AZ ELSŐ NÉGER EGYETEMI KÖZPONT

A louvainí egyetem orvosprofesz
szorainak egy csoportja I926-ban
egyesületet alapított abból a célból,
hogy orvosi központot létesítsenek
Belga Kongóban. Az alapítók szán
déka az volt. hogy a missziós tevé
kenységet az orvosi szolqálattal egé
szítsék ki és azonkivül orvosi kikép
zést biztosítsanak a bennszülö'tek
számára ís. A Fondation Médicale de
l'Llniversdé de Louvein auCongo 
röviden FOMULAC - még abban
az évben meg ís nyitotta első orvosi
központját. a [ezsuiták által vezetett
missziö rnellett, Kisantuban. A máso
dik központ felállítására 1931-ben ke
rült sor. ezúttal az afrikai fehér atyák
missziös területén. Katana tartomány
ban. Jelenleg a harmadik ilyen köz
pont megalakítása van folyamatban a
kasai tartomány mlssziójához tartozó

Kalendában. Kisantuban kórház és
klinika is épült a négerek számára és
azonnal hozzáfogtak a bennszülött
ápolói tanfolyamok meqszervezéséhez.
Három tanulmányi éve t és két év
gyakorlatot vesz igénybe a kiképzés.
1936 óta pedig bennszülött asszisz
tensi tanfolyamokat is tartanak; ezek
nél négy éva tanulmányi idö és két
év a gyakorlat. A kisaritui központ
eddig harminc ápolói és tizenhét asz
szlsztensí oklevelet adott ki. Tíz ápoló
és öt asszísztens gyakorló évét tölti
jelenleg.

1931-ben ugyancsak a louvainí
egyetem tanárainak egy másik cso
portja az előbbihez hasonló mozqal
mat inditott el, ezúttal a bennszülött
lakosság mezőgazdaságí kiképzésének
előmozdítására. Kisantuban .a már
meglévő orvosi iskola mellett építet-



tek fel az első ilyen mezőgazdasági

iskolát, amelyet két további követett
a keleten fekvő Buniában és a köz
ponti Kampondeban. Ezt a kezdemé
nyezést ugyanaz a szellem inspirálta,
mint az orvosi alapításokét. Lehetövé
akarták tenni általa, hogy a katolikus
akadémikusok a maguk területén köz
rernűködhessenek a keresztény civili
zaciö nagy művében. A bennszülött
gazdasági tevékenység alapja a mező

gazdaság s ezért leülönösen szeren
esésnek lehet mondani ennek a terü
letnek kiválasztását. Akisantui isko
Iának eddig máris több mint száz nö.
vendeke volt.

1947-ben végül, a [ézus-Társasáq
és az orvosi alapítvány eqyüttmukö
désének eredményeképpen egy harma
dik iskola is megnyilott Kisantuban.
Ennek az a rendeltetése, hogy az or
szág közigazgatása, valamint a keres-

. kedolmi és ipari vállalatok részére ké
pezzen ki bennszülött elemeket. Ebben
az intézetben még egyetlen növendék
sem fejezte bea tanulmányokat.

Minthogy akisantui iskolák tanuló;
Belga Kongó valamennyi részéből to
borzódtak, hamarosan szüksé qessé val
internátus felállítása is. Az interná
tusi nevelés azonban a környékbeli
fiatalemberek szempontjából is na
gyon előnyös: gondosabb erkölcsi ne
velést és rendszeresebb tanulást tesz
lehetövé: éppen ezért kezdet.öl fogva
kötelezővé tették mindannyiuk szá
mára.

A növendékek szellemi színvonala
belépésükkor meglehetősen egyenden
volt. Voltak közöttük. akik a hatéves
elemi iskola után csak három közcp
iskolát végeztek, viszont elég' tekinté
lyes volt azoknak a száma, akik négy,
öt, hat éves gimnáziumi tanulmánvra
tekintet ek vissza. Ez utóbbit a kü
lönbözö egyházi kisszemináriumokban
szerezték m.l'g (Belga Kongóban és
Ruanda Urundiban huszonnégy kis
szem nárium müködik). Akadtak, akik
már filozófiai tanulmányokat is foly
tattak. A kevésbbé haladott növendé
kek ismereteinek kíeqészítésére a je
zsuita atyák kétéves elökészítö tan
folyamot rendszeresítettek az interna-
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tus keretében. Itt főleg a francia nyelv,
a filozófia, és a matematika áll elő

térben.
A háború vége ó-a egyre inkább

szükséqe mutatkozott az ujjaszerve
zésnek. Eddig a három intézet és in
ternátus- párhuzamosan műkődött

ugyan, de .qazqatásuk teljesen függet
len volt eqymastöl. A szerosabb
együttműködés és az igazgatás na
gyobb egységesitése vált szükséqessé ,
ha a kisaritui oktatás követni kívánta,
vagy éppen megakatra előzni az or
szág gyors fejlödését. A louvaini egye
tem rector magnificusának 1947-ben
Kongóban tett látogatása készíte-te
elő azt a megoldást, amelyet azután
Van Roey bíborosnak, az egyetem
kancellárjának 1948-as látogatása
szentesitett. Megalakították a Lova
niumot. Kongó Egyetemi Központját.

A jövőben a louvaini eqye.ern vál
lalja a felelősséget az itt folyó okta
tásért, amely tanárainak kezdeménye
zésére indult meg. Az igazgatást a
Jézus-Társaságra bízzák. amely a
központ rektorát. az internátus 'ga:o
gatóját és a tanárok egy részét is adja.
A Lovanium intéző tanácsát az egye
tem tanácsa nevezi ki. Tagjaít az
egyetem tanárai és jelentős gyarmati
személyiséqek közül választják. Ez év
februárjában királyi rendelet biztosi
totta az intézőség jogi szeuiélyiséqét
es jóváhagyta statuturnát. .

A központhoz huszonöt európai
van beosztva, kozöttük a rector és a
tizenöt professzor: öt orvos, három
mozöqazdasáq. rnérnök, két jogi dok
tor és öt jezsuita páter. A tanító sze
mélyzetnek egy a központ iqazqatásé
val megbízott főtitkár, egy építész,
egy technikus és hat betegápoló szcr
zetes segédkezik. A hallgatók száma
jelenleg 115. Ezek közül 46 az elöké
szitö tanfolyamot, 27 az orvosi, 32 il

mezőgazdasági és 10 a közigazgatási
szakosztályt látogatja.

A központnpk immár igen tekinté
lyes 'számú épület áll rendelkezésére:
közö.tük egy százhatvanágyas kórház
a bennszülöttek részére és két iskola
épület.

Az egyetemi központ jövőjével kap-



csolatban M. Schurmans S. J.• a Lo
vanium rektora. akitől ez a beszámoló
is származik. elmondja. hogy Kongó
ban 1946-ban és 1947-ben a katóli
kus rnisszíók több gimnáziumot nyitot
tak meg és ezek növendékei 1953-ban
fejezik be tanulmányaikat. Ekkorra a
Lovanium tanrendjét ls átszervezik és
a már rneqlévö három fakultáshoz
még egy bölcsészeti t is csatolnak.
amelyen a középiskolaí tanárokat ké
pezik majd ki. Ettől kezdve a hallga
tóknak hatosztályos gimnáziumi vagy
reáliskolai . bizonyitványt kell felmu
tatníok, hogy felvegyék őket. A ta
nulmányok első két éve filozófiai és
általános tudományos jellegű lesz. ezt
követi az ötéves orvosi és a négyéves
mezöqazdasáqí, jogi vagy bölcsé
szeti kiképzés. Ehhez az orvosoknál
két év. a többinél egy év gyakorlat
is járul.

A tanulmányok végeztével az or-

vosi fakultás hallgatói. mint vidéki
orvosok. mint az egészségügyi szolqá
lat meqbízottaí, vagy mint vidéki kór
házak vezetöi nyerhetnek alkalmazást.
Az agronómok a mezőqazdasáqí szö
vetkezetek vezetöíként, vagy az ál
lami mezöqazdasáqi szolqálat kereté
ben helyezkedhetnek el. A joghallga
tók az állami közigazgatásban vagy a
magángazdaság különbözö ágaiban ta
lálják meg munkahelyüket, mig a böl
csészetet végzettekre nagy szükséq
lesz az egész gyarmaton gyors ütem
ben szaporodó középiskolákban és
kollégiumokban.

P. Schurmans végül rámutat arra.
rnilyen jelentősége van arrnak. hogy
szellemi és erkölcsi tekintetben egy
aránt a lehető legtökéletesebben ki
képzett néger elitet neveljenek. amely
alkalmas lesz arra. hogy az ország és
a nép érdekeit felismerve. azok fel
emelésén munkálkodjék.

NÉHÁNY SZÓ A KERESZTÉNYSÉG
É S A P S Z I C H O AN A LI Z I S V I SZ O N Y Á R Ó L

A Vigilia decemberi számában Mí
helics Vid. Jean Rimaud tanulmányát
ismertetve. röviden kitér a keresztény
ség s a pszichoanalízis viszonyára. a
lélektani sZIabadság és determinizmus
kérdésében. Talán nem lesz érdekte
len. ha ennek kapcsán pár szót szó
lunk a kereszténység s a pszichoana
lízis egyéb vonatkozásairól is.

Itt természetesen nem lehet a bo
nyolult szálakat rnind kibogozni. csak
néhány főbb szempontra lehet rámu
tatni.

l. Nem tagadható. hogy az Egy-
ház kezdetben szemben állott a
pszichoanaliztssel. Ezen kár lenne
meglepődnünk; hiszen ebben' a szem
benállásban jóformán az egész akkori
tudományos világ osztozott és a freu
dizmus alapgondolata annyira. új és
első tekintetre annyira riasztó volt.
hogy az egészséges szeméremérzéket
ösztönszerűen vísszataszttotta. Ennek
az előítéletnek a rugója egy félreér
tés volt; az a széltében elterjedt hie-

delern.vmintha a freudizmus az ösztö
nök. jelesen a szekszuális ösztön gát
lástalan. anarchisztikus kíélését pro
paqálná: pedig. ha a freudizmus félre
értői és vulgarizátorai között voltak
is ilyen tendenciák. míndenki, aki csak
egy kicsit is ismerte Freud műveit,

tisztán látta. hogy a pszichoanalízis
től rni sem állott távolabb. Ellenkező

leg; a pszichoanalízist éppen' aza be
látás vezette. hogy az ösztönökkel
csak úgy tudunk leszámolni. ha szem
benézünk velük. ha levezetjük és szub
lírnáljuk azokat. Magától értetődő té
tel. hogy az elfojtás sohasem meqol
dás, hogy minden elfojtott vágy el
nyomorítja. elgenyesíti a lelket.
Ezen a ponton találkozik a pszicho
analízis a helyesen értelmezett katoli
cizmussal. Eszünkbe jut Szent Agos
ton egy mondása: ..Nagy a különb
ség a vágynak az elkeseredett lélek
által való. elfojtása és a felszabadult
lélek által való kiűzése között.'

A katolicizmus jól tudja. hogy egy
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tisztult, hipokrizistöl mentes morál
nak előfeltétele a valóság minden irá
nyú illúziótlan megismerése. A keresz
ténység kezdeti előitélete a freudiz
mussai szemben ma már nagyjából
felengedett: a katolikus szellemi élet
számottevő alakjai elismerik és érté
kelik Freud rnélylélektaní felfedezé
sei t. *

2. A pszíchoanalizisben három kü
lönbözö, bár természetesen egymással
kapcsolatos területet különíthetünk el,
és pedig: a) a freudi pszichológiát, b)
a pszichoanalitikus terápiát, c) a
freudizmus víláqnézetét, a pszicho
analízis vallás-. rnüvészet- és társa
dalomszernléletét.

A pszichoanalizis első két területe
összeférhet a kereszténységgel: közöt
tük kevés a komoly ütközés. De már
nem ily egyszerű a helyzet a pszicho
analtzís világnézetének kérdésében. Ez
- mint tudjuk - antímetafizikus és
materialista, a vallással szemben ta
gadó. Elég, ha itt Freud néhány mű

vét említjük: a Totem und Tebu-t, a
Der Mann Mozes und die rnono
theisztische Religion-t és a Die Zu
kunft einet Illusion-i. (A Die Zu
kunft eíner Illusion különben Freud
leggyöngébb műve: még a vallás
anyagelvű krítikáí között is szegé
nyes és ötlettelen.) Ismeretes, hogy
Freud a vallást a gyermeki félelem
ből, az apakomplexumból, illetve az
incesztus miatti bűntudaéból származ
tatja. Amennyiben ezek a nézetek a
vallás filozófiai problémáját érintik s
a vallás végső valóságtartalmának kér
désében állást foglalnak, (és Freud
nál - sokszor akaratlanul is - ál
lást foglalnak) tudománytalanok. De
semmi akadálya annak, hogy egyes
primitiv vallások Fejlődési fokaira és
bizonyos vallásos jelenségekre alkal
mazzuk azokat. hiszen egy objektív
igazság felismerésére' néha, téves kép
zetek. tisztára szubjektív indítékok is
elvezethetnek. ilIetve ezek a téves

• Legyen szabad a- sok közü! P. M.
Bruno kármelita atyára utalnunk aki a
legtekintélyesebb francia rszichoa~alitiktlS
f~lyóiratnak, a Psychének álln n dó munka
targa.
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képzetek is találkozhatnak az objektív
igazsággal. A fizikai tételek objektív
érvényességén mitsem változtat az a
tény, hogy azok fölfedezésére sokszor
pusztán szubjektiv szempontok (szük
séqlet, félelem) ösztökélték.

Hasonló a helyzet azokkal az ösz
szefüqqésekkel, melyeket Freud egyes
ritusok s a kényszerneurotikusok cse
lekedetei közott megállapit. A vallás
bizonyos Fejlődési fázisaira vonatkoz
tatva ez a magyarázat is elfogadható.
És vajjon ki tagadhatná, hogy egyes
egyéneknél a kényszerneurózis a torz
vallásosság formáját is magára öltheti?

Egyébként Freud vallás-, kultúra- és
társadalomszemlelete a pszichoanalí
zisnek leqkétséqesebb, legingatagabb
és szarnos oldalról (etnolóqusok részé
ről is) vitatott része. Még emlékez
hetünk azokra a szerencsétlen kisér
letekre. amelyek főként a huszas évek
ben a pszíchoanalízrs tételeit nyakra
Iöre, önkényesen alkalmazták a rnű

vészet. irodalom és társadalomtudo
mány legkülönbözőbb terrénumaira.
Freud ezektől a dilettáns kisérletek
től elkülönítette magát (a magam ré
széről, én nem vagyok freudista 
mondotta -). ám mfndenesetre hibát
követett el, amikor metaftzikai problé
mákat e problémáknak egyedül lélek
tani lecsapódásaiban elemzett.

3. Meglehetösen elterjedt nézet,
hogy a pszichoanalizis filozófiai alap
jai a mechanikus rnacerialízmuson
nyugszanak. Mi ezzel a felfogással
szemben, .úgy véljük, hogy különböz
tetnünk kell Freud tudatosan vallott
"filoz6fiája" . (amennyiben ilyesmiről

beszélni lehet) s q pszichoanalízis ön
tudatlan filozófiai elöfeltevései, lélek
felfogása között. Freud tudatosan val
lott filozófiája anyagelvű, lélekfel
fogása kevésbbé az. mint qondolnók:
úgy tűnik, mintha Freud nem egészen
helyesen vonta volna le saját pszicho
lógiai eredményeinek filozófiai kon
kluzióit. Azzal, hogy kidomboritotta
a lelki jelenségek autonóm voltát. hogy
kiépitette a lelki betegségek pszíhíkus
módszerrel történő kezelését s hogy
talán .elsőnek mutatott rá egyes testi
betegségek pszihíkus eredetének a le-



hetöséqére, rést ütött az anyagelvű lé
lek felfogáson. A mechanikus materia
lizmus alapján állva például maga a
pszichoanalitikus kezelés sem lenne
lehetséges. S gondoljunk arra. hogy a
XIX. század mechanísztíkus felfogású.
a lelki jelenségeket durván atomizáló.
asszociációs és pusztán fizikai deter
minizrnust valló felfogásával szemben.
a freudizmus milyen előrehaladást je
lent a lelki élet spiritualista felfogása
felé. Nincs helyünk a probléma kimé
lyítésére, de talán nem mondunk túl
ságosan merészet. ha azt állltjuk,
hogy a pszichoanalízís lélekfelfogása
nem a materialista, hanem sokkal in
kább az Aristoteles-i. Szerittamási bio
lógiai lélekfelfogáshoz illeszkedik. s
így közvetve út vezet belőle a kato
likus filozófia felé. Úgy gondoljuk.
hogy Aristoteles koncepciója is. mely
a lelket érzékelő. törekvö és eszes lé-
lekre osztotta fel. meqközelítöen
megfelel Freud lélekfelosztásának.
(Unterbewusst. Ich, Oberich.) A
pszichoanalízis annyiban is a keresz
tény pszichológiához közeledik. hogy
mindaketten - ellentétben az akarat
pszicholóqiákkal (Nietzsche, Adler},
a primér törekvések rugóját a boldog
ságvágyban, "örömelv"-ben (Lustprín
zip - amely Freud késöbbi munkái
ban már igen rnessze távolodik ere
deti sexuális értelmétől) - lelik meg.

Persze hiba lenne, ha a keresztény
ség és a pszichoanalizts közötti kap-

csolatokat eltúloznők s nem ismernők

fel a nehézséqeket, melyek a két ví
lágnézet együttműködése elé gördül~

nek. Amint Mihelics Vid. illetve Jean
Rimaud helyesen rámutatott: a sza
badság keresztény értelmezése nehe
zen eqyeztethetö össze a freudizmus
szíqorú lélektani determinizmusával.
Azt hisszük azonban. hogy a valóság
itt is a két álláspont közott van: a
freudizmus determínízrnusa kelleténél
szükebb és rnerevebb, a kereszténység
lélektani szabadság-elve viszont
nem abban a formában. ahogy a teo
lógiai tankönyvek tanitják. hanem
ahogyan azt a gyakorlatban igen sok
szor alkalmazzák - kissé tág.

Összegezve a mondottakat: a ke
reszténység és a pszichoanalizis kö
zött szép számmal találhacunk eqyezé
seket, ütközéseket s végül közörnbös
területeket.

Soha ilyen sokrétű, kaotikus nem
volt a pszichológia képe, mint ma: az
alakelmélet. az alkattan. a behavioriz
mus, a pszíchoanalizis, Freud eretnek
iskolái (Adiel'. Jung). a szoclálpszi
chológia tarkitják a képet. Ebben a
kaoszban ma az ortodox freudizmus
a kelleténél jobban háttérbeszorult.
Amennyire elhibázott volt az a törek
vés. mely a freudízrnust kizárólagos
pszichológiává akarta megtenni
éppolyan téves volna nélkülözhető

nek vélni a lélektanban.
Kosztolányi Ádám

"A vallás a becsületesnek két nayy előnyt szerez: életében háborítatlan
békét; halála óráján boldogitó reményt."

(Plato)

"A tengeméi van nagyobb látomány: az ég - az égnél is vah hagyobb
látomány; ez az emberi lélek."

(Hugo Victor)

"Ha a szem nem volna nepszetii, sohasem pillentheiné: meg a napot; ha
nem volna bennünk Iste h tulajdon ereje. tniként ragadhatna el bennünket az
isteni?"

(Goethe)
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