
SZERKESZTŐI üZENETEK
TöBBEKNEK. Egyik-másik olvasónk kifog.isolta, hogy mult évi decern

beri számunkban nem volt semmiféle Időszerű karácsonyi olvasmány. semtm,
llmí a hónap nagy ünnepére utalt volna. Egy Víqílía-típusú lapnak - vála
szeljuk nekik - nem ls lehet föladata. hogy a maga mödján sorra ..meqülje"
az esztendő ünnepeit; a hasonló nagy külföldí katolikus folyóiratokban seui igen
találunk, legföljebb elvérve. ilyen ..aktuális", a liturgikus év eseményeihez kap
csolódó irásokat. Egy folyóirat rendesen hónapról hónapra ugyanabban az Idő

pontban jelenik meg s az ünnep olykor ettől az időponttól igen távol esik. _.
lapunk esetében például a hónap első napjaitól a hó végére eső karácsony.
Meg azután a liturgikus évhez való elvszerű rendszeres igazodás egy folyóirai
ban olyan évről évre ismétlődő rovatszerű egyhangúságot jelentene, amit ez '1

lap-műfaj el sem birna. (Nyilván ezért nem követik kűllöldí laptársaink sem.:
TekJntettel azonban arra, hogy mint egyetlen katolíkus folvóíratnak, közönsé
günk maiden teljesíthetö igényét kötelességünk kíeléqíteni. ünnepekhez kapcso
lédö, az egyházi év szakaszait és eseményeit magyarázó s értelmező cikkeket
II tanulmányokat a lehetöséqhez képest eddig is közöltünk s ezután is közlünk.

IDA FRIDERIKE GöRRES tanulmányát. mely "Gesetzlichkeit und Welt
verachtuaq" címen eredetileg az osztrák katolikusok reprezentatív fclyöíratá

ban. a Wort und WaJu-heitban jelent meg. Mihelics Vid ismertette a tavalyi
év folyamán Kérdések és távlatok szemlénkben. A tanulmány egyetemes érde
két és [elentöséqét mutat]n, húgy 19;0 auqusztus-szeptcmhcrí szemában tcljes
egészében közölte a francia domonkosok nagytekintélyű lapja. il La Vie Intel
lectuelle ,S, .Défaínsme chrétien" eimmel.

U. H. Y(les CongBr januári SZámunkban megjelent tanulmányával kapcso
Ietbao fölveti a sokat vitatott kérdést: mílyen legyen hát il keresztény viszo
nya e világi uralomhoz. Anélkül, hogy egy rövid üzenetben el akarnók dönteni
ezt II "agyon bonyolult. kényes és sokarcú prebléntát. idézünk egy részletet a
német .eolöqus, Simon Frenek cíkkéböl. amelyet a francia katolikusok kitűnö

negyedevi folyóirata. a vallási és bölcseleti témákkal foglalkozó Dieu Vivant
közöl ..Le royaume de Dieu et Ie Monde' (Isten országa és a Világ)
címmel, FrS'lck - érzésünk szerint B kérdés lényegére tapintva ré - határo
%Ott különbstget tesz "Isten országa" ú "világ" köZtt. majd a kettejük víszo
nyát vizsgálva ezt [ria: "A keresztény ~et ts gondolat története azt mutatja,
hogy minden törekvés a világon való közvetlen uralomra. a világnak a Krisztu,
Egy~ testébe való bekebelezésére vagy Krísztus Egyházává. • hiteles éa
boldog Istenorszáqává való átalakítására. vagy rövidebben: mínden kisérlet az
Isten országa. meg a Császár országa köztí határok elhomályosítására. csupán
Krimua igazllágá.n.ak eltorzttását eredményest. Kétf·éle eltorzítás lehetstges. EIO
lZÖr. lassankint elvw az Istenben való meg a YilAg szerinti élet gyökeres.
alapvetO különWg.nrk ludl'lta s nem rlöl ~l'lt;tjnk Krlsztus loIitl'lK 19awgi-



nak abszolút transzcendenciáját és hasonlíthatatlan elsöbbséqét az ember föld'i
életének bárminő megszervezésí lehetősége fölött, s akkor Krísztus Egyháza
szekularízálödík, idomul az emberi természet adott tökéletlenségéhez s a "föld
sója" elízetlenül. Másodszor I ellenkezően: elkerülhetetlen hiányosságai ellenére
is megpróbálják kényszeríteni a világot arra, hogy a valödí lsten Országa
tökéletességéig emelkedjék II éppen ebben áll az "utópizmus" lényegi téve
dése... Ennek az utópízrnusnak a terve emberi erő segítségével testesíteni meg
a földön Isten: országát; s ez még akkor is. ha mint keresztény tan nyilatkozik
meg. míndenképpen keresztény tévedés. illetve a keresztény kinyilatkoztatás
zsidó félreértése ... mely szerint az igazság ismérvének láthatóan kell szembe
tűnnie s az életben megtestesült termékenység által kell megnyilatkoznia. Tö
mörebben: az út. melyet Krísztus nyit Isten országába, itt úgy tűnik föl. mint
politikai programm: a messiási ország földi megvalósitásának programmja.
Ilyenkor aztán "keresztény munkán" egy Krisztus igazságával egyenértékű élet
rendjének külsö és földi megvalósitását értik. A tapasztalat azonban meg
mutatta. hogy ez végzetes tévedés volt. Ilyesformán a kereszténységgel szeat
nek meg proíánnak, az "Isten fiai" Istenben való boldog és szabad életének.
meg az ember eviláqi, szociális-politikai és természeti erők alá vetett életének
paradox dualizmusa hatolt be a világba és meg is marad ott az ídök végezetéig.
A Világ nem nyelheti el az Egyházat S nem is uralkodhatik rajta. de viszont
az Egyház, mint az a szent egység. melyben a keresztények Krísztus romolha
tatIanul tiszta és átszellemült misztikus testét alkotják, a maga részéről szintén
nem uralkodhatik a világon s nem oldhatja magába a világot; örökre, vagyis
lIZ Idők végéig mint ostromlott erősség marad vele kölcsönös viszonyban."
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