
Haza és nagyvilág

ME' RLEG tdosterú-e nia is Jacques
Maritain életmúve? - ezt

a kérdést teszi föl a Mérlcg múlt évi utolsó
számának bevezető beszélgetése, részben meg
ismételve azokat a gondolatokat, mclyckct a
nagy gondolkodó halálának tizedik évforduló
ja alkalmából rendezett tudományos korrfc
rcnciák előadói tettek fel. A pályakezdő Ma
ritain hatalmas és időszerű szintcziscre vállal
kozott, amikor a tomista szemléletet és mód
sze rt a mai clctul hozta összhangba. A francia
hivők nagy csoportjára volt jcllcmzö, hogy bi
zonyos fenntartásokkal közclucttck a teológiá
hoz, de annál nagvohh sikere volt a laikus Ma
ritain-nek.

Érdemes egészen röviden felidézni életének
és pályajának legfontosabb eseményeit, már
csak azért is, mcrt amint a Robcrto Papinivel
folvtatott Mcrlcg-intcrjú sejteti, hamarosan új
reneszánszára szamíthatunk. Rá is Bergson
gyakorolta az igazi, a felszabadító hatást, mcly
nek crcdrncnvckcppcn szakított a dctcrrniniz
mussaI. Németországban tanult filozófiát,
majd feleségével, Raissa Umanzoffal egvütt
katolizált. Amikor az Institut Carholique pro
fesszorává nevezték ki, elfordult Bcrgsontol
(érdekes, hogy a századnak szinte mindcn
nagv gondolkodója Bergson jegyében kezdte
palvájat. hogv aztán ki így, ki úgy meglássa e
"veszedelmes világnézet" korlátait), s mcgszü
letett e szakítás egyik nevezetes múvc: A berg

soni fi/oz.áfia.
Maritain körül kristályosult ki a század eleji

francia katolikus megújulas. Ennek jelentke
zését írta meg Antimoderne című kötetében,
me lvct a skolasztikus szemlelet időszerűségét

bizonyító cs a misztika létmódját tárgyaló
könyvei követtek. Szerit Tamás alapján pro
balta felvázolni egy új, szociális katolicizmus
elrnélctct. (Az ebbe az eszmekörbe tartozó Ke
restlénvség és demokrácia a Vigiliáhan is meg
jelent magyar fordításban az 1947. és 1948. év
folvamhan.)

Hatalmas és kezdeményező életművenek

legtöbb vihart kavart munkája a Le pavsan de la
Garonne, mclvct megjelenése után sokan tá
mautak álhtoiagos konzervatív szemleletc
miatt. Maritain ._. mint erre könyve címével is
ernlekeztet. mclv egy La Fontaine-mese min
dcnt kimondó hősere és a francia nvelvbcn
jelképpé vált címválasztására utal - könvörte
Ienül el akarta mondani az igazságot a kat oli
kus világnézetröl, filozófiáról cs teológiáról.
Amint a Mcrlcgbcn közöl: bcszclgct cs sejteti,

ez a megjelenése idején elsosorban konzerva
tívnak érzett rnúalkotás ma már - mint ezt
Roborto Papini rnondja - "inkább baloldali
nak" nunösül.

A "garonne-i paraszt" dühödt elmélkedései
nek szülöje nyilván a Zsinat lehetett, s az az
eszmeáramlat, mclyet ő összefoglalóan nco
modernizmusnak nevez. Ehhez viszonyítva X.
Pius korának modernizmusa - mint írja 
"csak veszélytelen szénanátha" volt. Maritain
úgy látta, hogy ezért a veszélyes fordulatért
elsősorhan a filozófusokat terheli a felelősség,

hiszen Descartes óta alig foglalkoznak a tuda
ton kívüli valósággal, így saját maguk korlátoz
ták a végeláthatatlan pályákat is befutni képes
gondolkodás mozgástcrét. Sem az empiriz
mus, scm a pozitivizmus, sem a fenomenoló
gia nem törekedett arra, hogy a végső kérdé
sekkel foglalkozzék, ezért megnövekedett
azoknak a "köllöi" magyarázatoknak az álér
teke, rnelvck közé ő a teilhardizmust is so
rolja. Ez utóbbit "Nagy Mesé"-nek tartotta,
mclv körül hamar kialakult a rajongók lelkes
csapata és tömjénfüstbc burkolt menete. A
teilhardizmus fő gyengeségét abban látta,
hogv a történelmi Krisztust a kozmikus Krisz
tussal helyettesítette.

Nem kevésbé élesen támadta Maritain az
akkori teológiai irányzatok egy részét scm.
Úgy vélte, cl kell következnie egy új spirituális
megújulás korszakának, mely szaki! a hamis
hálványokkal, s visszaállítja a keresztényi élet
szemlélethen az Isten országának elsodleges
ségét.

Az a szenvedélyes és termékeny vita, mely
könyvének megjelenése után szinte minden je
lentösebb filozófust és teológust hozzászólásra
ösztönzött, nem közelítette, hanem inkább po
larizálta a nézeteket, s részben ennek tulaj
donítható, hogy Maritaint ma sokan úgy emle
getik, mint a konzervativizmus szószólóját, aki
értetlenül szemlelte a mai világ legfontosabb
kérdéseit. Érdemes idéznünk Roberto Papini
véleményét, aki majd húsz esztendővel a ga
ronne-i paraszt zsörtölödései után így fogal
mazza meg e gesztus újszcrüségét és fontos
voltát: " ... hajlamos vagyok arra, hogy a szó
szoros értelmében profetikus könyvként jelle
mczzcm, főként az ekkléziológia vonatkozásá
ban: Maritain - az utóbbi hatvan év katolikus
teológiájának leghaladóbb áramlataival össz
hangban - Isten országának clsödlcgcssógét
hangsúlyozza az egyházzal szemben, és azt ta
nítja, hogy az egvház nem annyira statikus és
jogi megvalósulása ennek az országnak, mint
inkább titokzatos jelenlétének profétikus
jele."



VIGILIA

SZOLGA' LAT Krisztus eljöve-
telére várunk.

Ezt az ad venti id öszakban testet öltött gon
dolatot értelmezi és bontja ki a Szolg álat 60.
sz ám a. Az ember élete telve van v ára kozás
sa l, s ennek legt eljesebb megvalósulását még
sem itt, e föld i életben kell keresnünk . A "Jé 
zus-vár ásb ól fa kadó élet" természetét írja le
nyit ó tanulmányában Nem eshegyi Péter. Igaz,
so ka n és egyre többen é rzik úgy, hogy a vil ág
ban tapasztalható rossz elnyomja a lélek ne
me sebb, tisztultabb érzéseit, közömbösség,
cinizmus, "privát vallásosság" lett a kor egyik
fájdalmas jellemzöje, Ezekre a negatívumokra
világít rá Eszkatolágia és kere sztény élet c ímu
írásá ban Kereszty Rókus, ugyanakkor azonban
felvíllantja az igazi keresztény élet távlatait is:
" .. . nem vonulhatunk belső ernigr áci óba, hi
szen Krisztus szeretete sürget minket, hogy
elinduljunk embertársaink felé".

Ahhoz, hogy érett en, felelősen foglalkez
zunk az emberi élet legvégső k érd éseivel. s fel
készüljünk az eljövetelre, olyan em be ri maga
tartást kell kialakítanunk, a me lye t mindenek
előtt a nehézségek vállalása jellemez. Benkő
Antal Tévutakon c ímu írásában részletesen
foglalkozik a "fe le lősség", a "szenvedé s-ért és",
a "várakozás" témáival. mel yek sze rint ma oly
nehéz a fiatalabb korosztályokat keresztény
életre nevelni . Hiszen am ily vonzó és pe rspek
tivikus az "öröm" gondolata, annyira komoly
feladatnak lát szik beleélni magunkat a szenve
d és szükségszerüségébe. Egyetlen olyan út
van és lehet, mely mindenkiben egyformán ki
alakíthatja az é re tt szemléletet: a Szentírás
rendszeres és elmélyült tanulmányozása, mel y
hozzásegíthet, hogy lépésről lépésre közelít
sünk a Jézussal való teljes tal álkozás eszmé
nye felé.

*

Igen köszönöm a Simone Weil -kötetei. Ez lesz
a legszebb karácsonyi ajándék idén. Nagyon
örülök neki. Külön ajándék a vid ékieknek.
akik a Szent Ist ván Társulat és az Ecclesia ki
adványa ihoz csak ritka esetben ju tha tnak. Ra
gyogó ötlet a Vigilia-könyvek megjelentetése!

Forster Mikl ásn é
Pécs

Ára: 20,- Ft

A VALLAsl NE:PRAJZ
ALAPVETÉSE
(1983. decemberi számunk)

A Vigilia legutóbbi szá mába n O 983. december
- 48. évf. 12. szám) a 915. oldalon, az oldal kö
zepe táján, ,,7. Plébániai levéltárak anyaga" ci ,
mű néhány so ros bekezdés utolsó mondata
így hangzik: Igen nagy érték: Liber consuetudi
narius sec. chorum altnae Agriensis (egyetlen
páldánya Krakkóban van). Ehhez a megjegy
zéshez szeremern hozzáfűzni az alábbiakat:

aj Még b. e. dr. Simor János bíboros, her
cegprímás, esztergomi érsek 0867-1891) Ie
dezte fel az egyetlen példányban Krakkóban
őrzött ősnyomtatványt.

b) A felfedezés után rövidesen, kb. a rn últ
század végén, illetve századunk elején kiküldi
Eger Ridarcsik Imre akkori érseki titkárt a sz ó
ban forgó ösnyomtatván y lemásolására. Ez a
másolat bekötve ma is megvan az egri Papne
velő Int ézet könyvtárában.

c) Ezt a má solatot kön yvalakban kiadta
Kandra Kabos Ordinarius címen, Eger, 1905
(Adatok az egri egyházmegye történeté hez,
harmadik kötet , III. f üzetek ént). Hogy miért
adta az Ordinarius elnevezést az illető egri fő

egyházmegyei pap, arra nézve hallgassuk meg
az idézett ősnyomtatvány befejező részét:

Ordinarius sive ruhricelle ad veram notu
Iam alme Agriensis eccles iae. Rcgia in civitate
Cracoviensi. Impensis spectab ilis viri dom ini
lohannis haller impressa. Anno salutis nostre
Millesimo CCCCCIX. ultima a pri lis. In vigilia
sanctorum apostolorum Philippi et iacobi sor
tita est felicem finem .

Laus deo glorioso .
Kérdés, mit tehetett volna Eger még t öb

bet?!

Tóth Józse!
c. apát, ny. plébános, az egri

Hittudományi Főiskola volt tanára

Itt hívjuk fel olvasóink és az érdeklodö k fi
gyeImét arra, hogy lapunk régebbi számai a
Vigilia Kiadóhivatalában megvásárolhatók.


