
KÉRDÉSEK ÉS TÁVLATOK
Azok közül a tanulmányok közül, amelyekkel rovatunkban foglalkoz

tunk, olvasóink részéről a legtöbb ellentmondást Ida Friederike G ö r
r e s, Joseph V i a l a t o u x, André L a t r e i II e és C. S. L e w i s írá
sai váltották ki. Mí magunk is el voltunk készülve erre, hiszen mind
a négyen a kereszténység elevenébe vágó kérdéseket tettek szóvá: ho
gyan ítéljük meg az. utolsó évtizedek egyházi és vallási életét, mílyen
álláspontra helyezkedjünk a laicizmus irányában, míként fogjuk fel az
emberi történet értelmét s mít tekintsünk a szükséges és időszerű ka
tolikus maqa.artásnak? Problémák, amelyek állandóan gyötrik nálunk
is, másutt is a gondolkodó íöket. S nemcsak állandóan, hanem keser
vesen is, miután megoldásuk, mint a vísszhanqokból is kitűnt, a ma
gunk bírálata kapcsán sok régi beidegzettség, természetesnek tartott
hiedelem elejtését követeli s emellett még tudatos bátorság is kell hozzá.
Hogy azonban nem az ellentmondók, hanem a bemútatott írók járnak
a helyesebb úton, azt tanúsit ják most Jacques L e c l e r c q tanulmányai,
amelyeket közben a Szeritszék lapja, az O s s e r vat o r e R o m a il o
is bő kivonatban nyilvánossága elé adott.

Leclercq nevével már találkoztak rovatunk olvasói, amikor a há
zasság általános válságáról és a keresztény házasság belső nehézségei
ről szóltunk. Leclercq a louvaini katolíkus egyetem tanára, aki teoló
giai és szociológiai munkásságával ma már világviszonylatban is a ka
tolikus szellemi élet irányítói közé számít. Idevonatkozó írásai egyikét
"A történeti érzék és a keresztény gondolat" címmel a V i e I n t e l 
l e c t u e II e, másikát "Szemléleti változás a kereszténységben" címmel
az É t u d e s tette közzé,

* * *
Már C o n g a r hatalmas értekezése; amellyel legutóbb foglalkoz

tunk, meggyőzhetett bennünket arról, hogy milyen döntő szerepet visz
a modern ember tudatában a történetiség és a társada.misáq érzékelése.
Lec1ercq is ebben látja az emberi szellem egyik alapvető változását.
Rádöbbentünk arra, hogy a magunk szerény egyéni életét sem függetle
níthetjük soha a társadalmi alakulástól. Helyzetünk mindiq "történeti
helyzet". Körülöttünk és velünk semmi sem áll meg önmagában, semmi
sem szílárd, semmi sem marad, minden mozgásban van. Valójában azon
ban atörténetiségnek ez a ténye, amely sokszor félelmes számunkra.
őseredeti keresztény igazságon nyugszik, mert ha egyszer megértettük,
hogy Isten létezik, akkor meröben viszonylagossá válik míndaz, ami nem,
Isten. Rajta kivül núnden egyebek viszonylagossága éppen az Ö egyet
len és hiteles abszolút voltának jelenlétéból kapja meg a Viszonylagos
teljességét. S naqyon találóan jegyzi meg Leclercq, hogy éppen a nem:'
keresztények juthatnak szellemi zavarba, amikor nem ismervén el az
igazi Abszolutumot, tájékozódási kényszerükben nagyon is viszonyla
gos dolgok számára igénylik a megrögzített örökkévalósáqot. Benne van
ebben az egész ..historícízmus" krítíkája is, úgy ahogy annakidején Lewis'
tanulmányának ismertetésében fokról-Iokra kibontottuk. A hístorícísták
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gyökeres gyöng.eJe· ugyanis éppen az, hogy ők míndent mulandóságra
szánnak, kivéve egyet: a maguk elméletét. Leclercq a példák tömegét
hozza fel erre, fejtegetéseinek ebből a részéből azonban ennyi is elég.
Tudósok közt nincsen és nem is lehet vita arról, hogy mínden történet
az "esetleges" események láncolata: a történet olyan alakulás, amely
másmilyen is lehetett volna. Minél pontosabb az események kutató
vízsqálása, annál könnyebb megállapítanunk azok víszonylaqossaqát.

Már most kétségtelen, hogy a k e r e s z t é n y s é g i s t ö r t é n e t~

k é n t j e l e n i k m e g e l ő t t ü n k. Igaz, hogy a szempont különbö
zősége szerint mondhatjuk, hogy a kereszténység míndenekelött vallás
vagy tanítás vagy életforma. "Ami lényeges, a dogma" ~ állít ják egye~

sek, "inkább az erkölcs" ~ vélekednek mások. Míndez igaz bizonyos
értelemben - feleli rá Ledercq -, de. mítscm változtat azon az iqaz
saqon, hogy míndaz, amit a kereszténység tartalmaz, a történetben lép
elénk. Az Ószövetség míndenekelött történet: a teremtés, a bűnbeesés

és a kiválasztott nép története, amely Krisztus, vagy a megváltás
történetébe torkollik. Az Apostolok Cselekedeteiben több apostoli be
széd jelöli meg az első igehirdetések mintáját s ez a minta szembetű

nően történeti; összegezi az Ószövetséget és bizonyítja annak beteljese
dését Krisztusban.

Míndez annyira nyilvánvalónak látszik, hogy .ma szinte nem is
értjük, miként mehetett veszendőbe a tekintetek elől. Pedig ez kö
vetkezett be - állapítja meg Ledercq. Mihelyt az egyház bizonyos
szilárdságra tett szert, azt hitték, hogy megszünt a mozqás, hogy a
fogalmazások, a szociális keretek, sőt maga az élet sem fejlődhetik

to'{ább. Ogy gondolták, hogy ha a kereszténység történetnek felelt
meg a multban, akkor ez a történet immár befejezéséhez ért s nincs
többé semmi fontosabb változás, amire számítani kellene. Pedig a dol
gok közben is mozogtak, és tiszta talány, hogy észre nem vették.
Mindenki tudta. hogya Szeplőtelen Fogantatás dogmáját 1854-ben ha
tározták meg, a pápa csalatkozhatatlanságát 1870~ben, a feleszmélést
azonban ez sem indította meg. Az egyház méltóságteljes kőszikla be
nyomását keltette, amelyben semmi sem mozog és nem is mozdulhat
meg. A történetiség érzékelését azonban, ami annyira fontos lett a
modern kor tudatában, az egyház sem kerülhette meg. Értsük meg
jól: nem volt és nem is lehetett ujdonság előtte. Sőt éppen, mert bö
ven buzoghattak fel a régi források s ezek némelyike tisztátalan volt,

.gyorsan támadtak elsíklások is, amelyeknek csak egyik Válfaja lett a
modernista közjáték.

A történeti érzék azóta ellenállhatatlan erővel járja át a keresz
tény gondolkodást és újít ja meg azt.

A történeti érzék lényeges hatását abban a felismerésben kell lát~

nunk, hogy az emberi életfolyamatok semmiféle mozzanata sem ma
gyarázható meg az eredetek feltárása nélkül. Másként kifejezve: ismer
nünk kell azoknak a tényeknek egymásrakövetkezését, amelyek lehe
töve tették és előidézték a tapasztalt jelenséget.
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A történeti érzék ad így különösen erős és egészen új hangsúlyt
annak a megkülönböztetésnek is, amelyet a klasszikus metafizika a
"szükséges" és az "esetleges" között tett. Esetleges mindaz, ami nem
szükséges, ami tehát éppen mivel nem "szükséges", más is lehetett
volna. Ebből következik azonban, hogy az esetlegest nem is ismerhetjük
meg másként, csak ha meg tudjuk fejteni: hogyan lépett elő és milyen
befolyások tették azzá, arnivé lett. Ha pedig most hozzávesszük ehhez,
hogy mindaz. ami nem Isten, csupán esetleges lehet, akkor nyilvánvaló,
hogy a keresztény gondolkodásnak szakítania kell azzal a régi szel
lemi maqatartással, amely kizárólag az "isteni szükséqesböl" . indult ki
s ebből próbálta levezetni a természetét míndannak, ami létezik, víqyáz
va arra, hogy túl ne lépje soha e "szükségesnek" keretét.

Hogy régebben ez volt a szellemi magatartás, általánosságban nem
is csodálhatjuk. A tudomány akkor még merő spekuláció, lényegeben
filozófia volt, a filozófusok pedig nem szeretík az esetleqest. mert, esz
mekapcsolásaik futamát és szépségét csak késlelteti és rontja a té~

nyek figyelése. A tiszta reflekszió azonban csak a szükségesre vonat
kozhatík, míg az esetleqesek rendjében az elmélkedés' mindjárt téves
vágányra visz, míhelyt nem tapad hozzá a kellően megfigyelt és elem
zett valósághoz.

A bölcselők eszménye az, hogy rnínden megismerést néhány szűk

séqes elvből következtessenek ki, amelyeket egyedül az ész fedez fel.
Ez az eszmény szökött kupolába Descartes-tól Kaiitig abban a filozó
fiában, amelyet ma klassziku-nak hívunk. de éppen e bölcselet racíona
Iizmusának merevséqe okozta azokat a visszahatásokat is, amelyeknek
a XIX. század ó'a tanúi vagyunk. Mert hiszen kézenfekvö - s itt
találkozunk meqint a történeti érzékkel --, hogya mai gondolkodó előtt

magának a .vszükséqes" kate-góriáját felállító szellemnek élete is tapaszta
latí ténykéct jelenik meg, amelyet színtén csak akkor ismerhetünk meg.
\1'1 úgy kezdjük vizsqální, min l az időben adott valósaqot s nem mint
értelmi következtetés gyümölcsét. A szellem életének vizsgálata is meg~

követeli tehát forrásainak és fejlődésének vizsgálatát, s ilyen rnódon
ennek a vizsgálatnak b a történeti nézőpontot kell elfogadnia.

Történet - mint mondottuk - csak akkor van, ha van eqymás
rakövetkezés, utóbbi csak akkor, ha van változás. Ugy,mígy bizonyos
azonban az is, hogy az egymásrakövetkezés feltételezi a változások
lancolódását, ez pedig csak akkor foroghat fenn, ha az esctleqesektől
függetlenül egyes elemek, a szükséqesck megmaradnak a változások
közepette is.

* * *
A kereszténység is történeti valóság, olyan valóság tehát, amely

egymást követő állapotokon halad keresztül. Egészen bizonyos és ter
mészetes, hogy az egyház, ahogy ma áll előttünk, !!'em mindenestül azo
nos azzal a kereszténységgel, amely az Üdvözítő halálakor volt. ".Nyil~

vánvaló - írja Leclercq - S' mégis kérdezem magamtól, gondoltam~e

rá valaha is, mondjuk ... l Q30 előtt? Azt hiszem. hogy ami ma nyílván
valónak látszik, becsmérlőnek tűnt volna fel itjúkorornban. és félek,
még ma is annak hangzík a régi iskola nem egy neveltje fülében." Llqyan-
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úgy. mint már egymagában is a •.történeti kereszténység" kifejezés.
amely szintén ujkeletű. Mert erről sem beszéltek, akkoriban. A közfel
fogás az volt. hogy van egy kereszténység. az eqyetlen és egyedűli.

egyszerűen "a" kereszténység. amely Jézusé és a : katolikus egyházé.
Ha az egyház tovább fejlesztette vagy 'bővebben kifejtette a tan bizo
nyos vonatkozásait. megszerkesztette a szertartásokat vagy intézménye- .
ket, mindez szerintük kizárólag abban a vonalban történt, amelyet
Krísztus húzott meg. olyan belső szükségesség szerínt, amely csak eqyet
len utat tür meg. Az egyház - mondották - isteni terv szerint halad,
amely kizár minden esetlegességet. Nem tettek külöbséqet ama síkok
között, amelyek valóban belső szükségességnek feleltek meg, s amelyek
az esetleges körébe estek. Az ő szemükben minden mozzanat a szük
séqesnek vonalán nyert igazolást. Csak egyes nagy és bátor szellemek,
l1'jDlt N e w m a n, mertek olykor óvást emelni ez ellen az egyetemes
beállítottság ellen, amely igy vagy úgy, de az összes esetlegességeket
kész volt "beleintegrálni" a szükséqesséq területébe.

Tévedések persze nem terebélyesedhetnek szét bennük rejlő igaz
ságok nélkül, Hogya növény a maga egé~zében foglaltatik a magban,
igaz is, meg nem is. Igaz az. hogy a növényt eleve meghatározza a
mag. de az, hogy mi lesz később belőle, függ a talajtól. amely táplálja.
a napfénytől és azesőtöl, a hötöl és hidegtől. A növény a kibontako
zott mag. De kibontását nemcsak a belső erő munkálta, hanem a táp
láló anvaqok is, amelyek kivülről jutottak hozzá s amelyeknek hatása
különböző lehet.

* * *
Az egyházon! belül éppúgy, mint rajta kívül. a történeti érzék elő

ször abban az érdeklődésben nyilatkozott meg. amely a történelem. mint
tudomány felé fordult. A XX. század teológiájában színte minden tu
dományos fejlődés a történelem sik ján vagy annak segítségével ment
végbe: exegézis, teológia-történet vagy "pozitiv teológia", eqyháztör
tenet. Nyomában az egyháznak olyan arculata rajzolódott ki. amely
nagyon összhangzatos az evangéliummal. de nagyon különbözö attól,
am.elyet még az imént festettek. ró'a, mert a történeti kutatásokból ví
láqosan kiderül. hogya Krisztus által elvetett mag, ha meg is maradt,
a hosszú századok ezer befolyása alatt a nemszükséges és a gyakran
előre sem látható módozatok szerínt feílödött tovább. Sok mozzanatot
nem-keresztény, olykor pogány tényezők, mint Aristoteles filozófiája,
váltottak ki. nem egyszer emberi szenvedélyek, háborúk vagy politikai
rendszere-k húzódtak möoöttük. És a bí'nnek is megvolt a maga hatása.
Még a XX. század egyháza is bajlódik a XV. és J.\.VI. század ama
kelevényeinek szívárqásával, amelyek nagyban okai lettek a nyugati
eqyhazszakadásnak.

Igy alakult ki a "történeti kereszténvséq" fogalma, a keresztényséqé
úgy. amint megjelenik az emberi összefüqqésekben, amelyek között az
élesztő szerepét viszi. S a hasonlatot folytatva meqieqyezhetiűk, hogy
az élesztő munkája nemcsak a salát bel-ö értékétől függ. hanem a tész
taanyagtól is. amebybe helyezik. A történeti kereszténység éppen ezért
bizonyos értelemben többé-kevésbbé mindig romlott - állapítja meg
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Leclercq. De ne riadjunk meg a kemény szetól. A romlottság - mint
Leclercq nyomban rámutat. - csupán annak következménye, hogy a
kereszténység tömegesen találkozik az emberi tényezőkkel. amelyek
nek értéke nagyon különbözö. S éppen ennek a történeti keresztény
ségnek felismerése alapozta meg és hordozza azt a győzedelmes eszmét,
hogy az egyháznak mindig szüksége van tisztulásra .s hogy az egyházon
belül mindig kell lenniök újító törekvéseknek, amelyek az evangélium
szellemének teljesebb meqvaló rítását sürgetik. Tudomásul kell vennünk
továbbá. hogy egyház is benne áll a történetben, tehát maga ís szünet
nélkül változik.

A XIX. században az egyház "stabilizáltnak" látszott. Általános
volt a nézet. hogy az. egyház tanításának. fegyelmének és szervezetének
minden részlete elmozdíthatatlanul rögződött. ha pedig valami mégis
változott - hiszen a változások. soha nem szakadtak meg -, akkor
a szellemi eröleszítések mínd annak a bizonyítására irányultak. hogy
változások voltaképen nem történtek. A történeti ismeretek 'hiánya is
belejátszott ebbe. A XIX. század teológiai oktatásában például a morál
uralkodott, amely a kazuíszríkára csökkent. "Tanuló éveimben - írja
Leclercq - senkisem mondta meg. hOC/yez csak legújabb jelenség. s
azt sem. hogy ez csak válasz az időhöz kötött társadalmi reakciók
együttesére. S közülünk az tdöebbek még emlékeznek, milyen ellen
állásba üköztek azok a meqsejditések, hogy Szent Tamást. aki mégis
csak a XIII. században élt, a maga korának látószögéből kell magya~

rázni és nem szabad nála olyan kérdések megoldását keresni, amelyek
fel sem merülhettek az ő idejében."

Az 1900-as évek katolikusa mindazt szűkséqe-ként védelmezte.
aminek meglétét tapasztalta az egyházban, a legjelentéktelenebb részle
tekig. Minthogy "semmi sem állhatott elő Isten kifejezett akarata nél
kül" -ime '9 hamis hístorícízmusl -. bármiféle valóság ettől a felté
telezett isteni akarattál egyképen megkapta a szükségesnek . jellepét.
Néhány esztendő múlva - írja Leclercq - csak ámul ni fognak azok.
akik a mo ,t végéhez járó korszakot történetileg tanulmányozzák. hogy
mennyíre átrnerevítették benne a víszonylaqosráqokat az abszolút sík
jára. Hasonló lesz érzésük a míénkhez, amikor emlékezetünkbe idéz
zük azt a szerepet, amelyet a papok szakálviselése vagy a kovászta
lan kenyér használata játszott a keleti egyházszakadást bevezető ví
tákban..

A történetiség érzékelése és a történeti érzék felébredése ezek sze
rint nagyban rnódosította szemleletünket a leqkü'önbözöbb területeken,
Nem csodálkozhatunk így azon. hogy a saját köreinkben is bizonyos
zavar mutatkozik. Egyesek. a konzervatív hajlamúak. eretnekséget szí
matolnak még a szavak meqváltoztatásában vagy alkalmazásuk új for
máiban is. mások viszont. akiket rabul eitett az uidonsáo sznobízrnusa,
azt hiszik. bOGY azzal tanúsíthatják modern szellemí-éqüket, ha min
dent vízbe haiitanak, ami nem szigorúan a XX. század hozománya.
Ilyenek például, akik oda következtetnek, hogy miután Szerit Tamás
8 XIII. században élt. tőle már semmit sem kaphatunk. dobjuk lom
tárba írásait és már csak azon az egzisztencialista nyelven beszéljünk,
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amelyet H e i d e g g e r és S a r t r e csiszolt elébünk. Az efajta el
síklások ellen szállt síkra a "Humani generis" enciklika is, amikor fi
gyelmeztet mínket a hagyomány Iontossáqára,

LecIercq is, mínt annyi nagy katolikus teológus és bölcselő, lelke
sen és felszabadult lélekkel hajt fejet az előző korszakot záró és az újat
nyitó körlevél előtt. Nem lehet történeti érzékünk. ha nincs érzékünk a
hagyomány iránti. A történet ugyanis eqymásrakövetkezés és folyto
nosság. és ezt az igazságot vennők Iátatlanba, ha akként csatlakoznánk
a mához, mintha a világ most kezdödött s nem a multból nőtt volna ki.

A történeti érzék segit hozzá mínket annak a különbségtevésnek
megfejtéséhez is, amely szokottá vált "katolikus" és "keresztény" kö
zött.. Végtére is valamikor a kettő egyet jelentett s különösen az el
lenreformáció teljes tüzével igyekezett hangsúlyt adni azonosságuknak.
Nem voltak előtte valódi keresztények. csak a katolikusok. s annál ke
resztényebb volt valaki. mínél katolikusabb. Mára viszont felismertük.
hogy ez igaz is, meg nem is.

Két módon lehet valaki katolíkus - állapit ja meg Leclercq. Lehet
valaki katolíkus azért, mert keresztény és hogy teljesen keresztény le
gyen, míután az egyház a letéteménycse az isteni üzenetnek. És lehet
valaki katolikus azért, mert tagja egy "emberi" intézménynek, amelyet
katolikus egyháznak hívnak s amelyhez azért tartozik, mert ez szokás
abban a környezetben. ahol él. vagy része annak az örökségnek. ame
lyet születésével kapott. Kétségtelen tény - folytatja Lec1ercq -, hogy
igen sok katolikus csak az utóbbi módon kapcsolódik az egyházhoz,
anélkül hogy törődnék Krisztus követésével." Van egy bizonyos kato
Iíkus szellemiség -- s éppen nem kizárólag a világiak körében -, amely
el is térit annak kutatásától, hogy mi a keresztény hívatás: "Mi szük
ségtek keresni? Nincs itt probléma semmi: tegyétek. amit az egyház
mond, s rendben lesz mínden," A katolikusnak nincs míért Krisztushoz
fordulnia - hangzik tovább e felfogás -, hacsak nem az ájtatosság
formájában. az érzelmek síkján, hiszen Krísztus az egyházra bízta, hogy
muríkál]a tovább rnűvét. a hivőnek nincs egyéb dolga. mínt az enge
delmesség. S igy tolonganak elő szép számban hívek, akik inkább ka
tolikusok, mínt keresztények. mert szorqoskodók egyedül az egyház,
de gondtalanok Krísztus irányában.

Nem nehéz megérteni napjainkban. azoknak a lázadását. akik sze
retík magukat keresztényeknek nevezni, rnindenekelőtt keresztényeknek,
és csak azért katolikusoknak. hogy keresztények lehessenek. Az egy
ház az ő szemükben a lépcső, amelyen Krisztushoz emelkedhetnek. de
a cél: Krisztus. Azt mondották nekik: ..Nem találjátok meg Krisztust
az egyházon kívül." Kell tehát nekik az egyház, rnint Krísztus elérheté
sének első feltétele. Tapasztalják azonban. hogy lehetnek bent sokan
az egyházban keresztény lelkület nélkül, s ha az egyházhoz tartozás a
feltétele is a Krísztushoz való teljes odatartozásnak. lehet az egyház
hoz tartozni más okból is. mint Krísztusert. Ime, innen a formula: nem
csak katolikusnak, de kereszténynek is kell lenni.
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Ezzel azonban megint sikos talajra léptünk, ahol könnyű a csu
szamlás. Mert ha tévedés is hinni, hogy azzal az ürüggyel: "katoliku,:,
sok vagyunk", figyelmen kivül hagyhatjuk Krísztust, azt sem kevésbbé
tévedés hinni, hogy miután Krísztust követjük, szabad, hogy ne érdekel
jen az egyház tanitása. És ha a magyarázatot meg is találtuk - szögezi
le Leclercq -, csak fájlalhat juk, hogy bevette lett a "katolikus" és a
.,keresztény" szembeállítása, mert hiszen egyik fogalom sem lehet meg
a másik nélkül. Nem kis veszedelem rejlik ebben a tan szempontjából
sem. de bizonyos félresiklások márís kisértenek a liturgikus és az er
kölcsi hagyomány ellenében.

* * *
A mai katolicizmus is történeti katolicizmus. vagyis a keresztény

séget olyan> emberi értékek együttesének keretében nyujtja, amelyek el
fognak múlani. Ebből hárul reánk a feladat. hogy iparkodjunk külön
választani az emberi részt. amely esetleges: és átmeneti. és az isteni részt.
amely folyvást megtalálható a történet bármely szakaszában. Világos.
hogy ez csak akkor sikerülhet, ha nagyon szorosan tartjuk magunkat
az Uj szövetseqhez és ha állandóan tanulmányozzuk az egyházat a maga
történeti fejlődésében.

Száz évvel ezelőtt az volt az általanos benyomás. hogy az egyház
. belső kíépűlése véget ért. már csak a pogányok megtéritése van hátra.
Ma a figyelem "a menetelő egyház alkalmazkodási problémáira" tere
lődött, ahogy egy minap kiadott könyv címe is mondja. Az egyház
"menetel", s' ez a kifejezés nemcsak a katolikusok számbeli növeke
dését jelző mennyiséqí, de a belső, a minőségi fejlődésre is utal. Meg
állás nincsen és nem is. lehet. Az egyház örökösen fejlődő szervezet,
amely állandóan: új elemeket hasonít magába. szünet nélkül igazodva az
új körülményekhez és c.új kérdésekhez, amelyeket ai: emberi és társa
dalmi alakulás minduntalan hoz magával. Küzdenie is örökké kell. mert
az emberek soha nem lesznek tökéletesek.

Az alkalmazkodás parancsa persze nyugtalanságot is kelthet ben
nünk. mert abban a nagy együttesben. amit egyháznak és keresztény
ségnek tekintünk, megőrzésüket várják a maradandó értékek. s vajjon
hol szabjuk meg ezek határát az örök hullámverésben? Leclercq vála
sza az, hogy mindezek az értékek bennefoglaltatnak a magban. Krisz
tus tanításában és Krísztus életében. Ha manapság a keresztény lélek
akkora lendülettel fordul Krísztus felé. éppen azért cselekszi, mert a
kibontakozott történeti érzék int arra. ami lényeges és örök. A Szent
lélek tevékenységének pedig az egyházban az a célja és feladata. hogy
biztosítsa: a lényeges mindig épségben marad. S ez domborít ja ki leg
élesebben a z e g y h á z i t a n i t ó h i vat a l f o n t o s s á g á t. aminek
tudata soha a multban nem lehetett ennyire eleven. Hiszen ha egyszer
tisztába jöttünk azzal. hogy az egyháznak állandóan alkalmazkodnia
kell, s hogy az egyház folyton .mienetel". akkor a helyes út elhagyá
sának veszedelme is sokkal fenyegetőbbnek rajzolódik elénk. mint akkor,
amikor az egyházat fölséges mozdulatlansáqban képzelték el. Aki egy··
helyben áll. annak nem probléma a helyes úton haladás. Ha a mai egy
ház már nem mindenestül az az egyház, amilyenként Krísztus alapí-
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totta, hanem történeti egyház. akkor a Szentlélek segítsége még na
gyobb szükségként lép elénk. hogy meglehessen bízonyossáqunk arra
vonatkozóan: ez a történeti egyház valóban Krisztus vonalában halad
és valóban Krisztus egyháza maradt. Emberi okoskodások. tudomá
nyos kutatások soha nem lennének elégségesek ennek az abszolút bí
zonyossáqnak megadásara. Több kívántatik hozzá. Az az isteni mellé
állás. amelyről Krísztus kezességet vállalt.

Az egyház történetisége tehát nem kell. hogy nyugtalanítson mínket.
Hogy állunk azonban a saját magunk. a ki; keresztényemberkék tör
ténetiségével. s micsoda következtetések adódnak abból? Lec1ercq másik
tanulmánya erre fog felelni. .

Mihelics Vid

SZEMLE
. A PO~KÖSD UTÁNI IDŐ GONDOLATVILÁGA

A régebbi Iiturgisták pünkösdi ün
népekről beszéltek; az újabbak helye
sebben csak két ünnepkört különböz
tetnek meg: a Megváltást elökeszítö
karácsonvit és a Megváltást végre
hajló husvétiti ennek betetőzése a pün
kösd . ünnepe. Pünkösd mint valami
gneiszhöl és gránitból rakott ösheqy
ség emelkedik a Megváltás két cik
lusának végén és érthető. hogy róla
kezdték számolni az utána követke
ző vasárnapok idejét: a •.dom-nteae
per annum" szakaszát. Színte féléve
az egyházi évnek. a liturgia ciklusá
tnak ez az idő, mely majdnem moz
dulatlanra van lehorqorryozva az idő

tengerében. Csak kissé függ a Hus
vét ciklusától: lehet. hogy csak 23
vasárnapja van. de legfeljebb 28; at
tól függ. mikorra esik Husvét ünne
pe. Véglegesen csak 1570-től, a Mís
sale Romanum kiadásától nevezik pün
kösd ut:í'1i vasárna-iokna': ezt az időt:

a középkor második felében nagyon
gyakori volt a ..Dominieae post Tri
nitatis". azaz' Szentháromsáq vasár
napja utáni vasárnapok elnevezése.
Luther is ezt használta. s igy a pro
testánsok is igy mondíák a mai napig.
Még korábban. a VIII. század kö
rül pünkösd utáni vasárnapokról. Pé
ter-Pál utáni. Szent Lőrinc utáni és
Szent M'hály utáni vasárnapokról be
széltek. Mindez mutatja, hogy tlJJincsen
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egységes elgondolása ennek az idö
szaknak. bármennyire kutattak is egy
séges qondolatmcnetet benne a közép
kori liturqisták és az újabbak, mint
például [oscf Kramp. A pünkösd utá
tni idö liturgiája úgy ..alakult ki". az
az egységes gondolat ki tüzése nélkül
fejlődött. Ami tervszerűség volt benne,
az c':Upá'11 Iorrnalícztíkus valami. Igy
például világos, hogy a pünkösd utá
ni vasárnapokon a szentleckcket a
..lectio continua" , a folytatólagos ol
vasás alapján váltották ki: az első öt
vasárnapon az uj szövetséqi ..katolíkus
levclekböl" • az utána következökön a
Vulgata sorrendjében Pálból (Róm..
I. Kor., II. Kor.• Gal., Efez., Fílípp.,
KoL) Hasonlóan az introitus énekénél
is: egymásután vették, kihagyásokkal.
a zsoltárokat. A szeritleckék és evan
qéliumok, még ha egybe is lettek vol
na hangolva.. eltelódtak. rnert az ötö
dik vasárnap eredeti szöveqe kiesett és
helyette az evangéliumok eggyel elő

re nyomultak: tehát az ercdeti'eq har
todik vasárnapé van az ötöd.ken és
igy tovább; a szeritleckék viszont meg
maradtak, azon a helyen, amelyell
voltak. Sok imádságos szöveg állo.t va
lamikor rendelkezésre. igya Sacramen
tarium Leonianumban egész sereg pün
kö"d utáni misének imáit olvashatjuk.
csak [úliusra negyvenötöt: ez tudniil
lik váloqatásra való qyüjtemény volt,




