
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,



tizenhárom közülük mai missálénkban
ls benne van.

Ebből mégsem következik, hogy ne
találhatnánk tanulságokat a pünkösd
utáni vasárnapok miséínek szöveqében.
A véletlenek kavicsait mozaikszcmek
ként az Isten rakja egybe: az egyházi
év alakulását is, bár látszólag az eset
legesség irányította, valójában az Is
ten Lel.cének gondviselő szorqoskodá
sa vezeti és irányítja. Mindennél vi
lágosabban mutatja ezt a pünkösd
után rögtön következő három nagy
ünnep szerepe. melyek négy-négy év
század időközében rakodzak rá a pün
kösd ünnepe utáni hetekre és me\J'~

harmóniku san eqybeillenck. kifejezik a
pünkösd utáni idő qondolatvíláqát és
csodálatosan beleillik világukba a nyol
cadukba cső vasárnap. A X. szácad
elején került a Pünkösd utáni első va
sárnapra a S z e Il t h á r o m s á g t n
n e p e, melyet Stephanus, Liege pűs

pöke vezetett be eqyházmeqyéjébe, a
már mcglévő (Gelasianum. VII. s"á
zad) míséhez szép zsolozsmát is szcr
kesztve. A mindent elpusztíto norruaun
barbárság ellen védöünnepül _ renjelt
oaoot másutt csak lassan vették at, a
xm. századig azonban mindenütt pol
gárjcgot nyert. - Négyszáz év múlva,
a gótika korában, 1264-ben lett ün
nep a Szentháromságot követő hét
csütörtökjén az Ú r n a p, Lüttichi [u
líanra ismert látomása nyomán. mely
már 1209-ben meqtörtént. Ennek a kor
nak szükséqe volt az Eucharisztia fo
kozottabb tiszteletére, mert az albigens
és waldí eretnekség többek- között az
Eucharisztia valósáqát is tagadta, hi
szen Krísztusnak csak látszat-testet tu
lajdonított. Újabb négyszáz év múl
va, a XVII. században a [anzenízmus
szíqorúsáqa nehezedett az Egyházra;
a hiveket távoltartották a szeritáldo
zástól. nehezen oldozták fel őket. Ek
kor 1670-ben Eudes Szerit Iános, Jé
2;US Szivének lángoló tisztelője ünne
pet eszközölt ki szerzete számára, a
rennes-t püspöktől augusztus 31-re a
Szerit Szív tiszteletére, sajátmaga ké
sz.tette misével és zsolozsmával. Eb
ben az időben Alacoque Szent 'Mar
git. akit némelyek tévesen a [ézus-Szí-

ve-kultusz egyedüli előmozditójának te
kintenek, még be sem lépett a paray
Ie-rnoníalí zárdába s még nem részesült
látomásaiban. Természetesen rnéq hosz
szú ideig tartott, míg J é z u' s S z í v e
ü n n e p e általánossá lett; az egyete
mes Egyháznak, csak IX. Pius írta
elő 1856-ban; elsőosztályú, oktávás ün
neppé csak XI. Pius tette 1928-ban;
Ö egyúttal új zsolozsmát és mise szö
veget írt elő és saját praefatiót szer
késztetett részére. Ez az ünnep Jé
zusnak a bűnösök iránti irgalmas sze
retetét tárja fel az emberek előtt, melv
főképpen a bűnbánat szentséqében nyil
vánul meg.

A látszólag véletlenül egymás mö
gé zsufolódott nyolcados ünnepek a
leqtökéletesebb öcszhanqban állanak
egymással és eszméikkel kifejezik és
tovább fejlesztik az őket megelőző

Megváltás-ciklus alapgondolatait. A
husvéti ünnepkörben a kereszténység,
a Megváltás szentséqe állott a közép
pontban. Kézenfekvő tehát az ünnep
kör lezárása után való vasárnapon,
"pünkösd oktaváján' a Szenthárom
ságra gondolni. kinek nevére keresz
teltek, kinek ajánljuk életünket és ha
lálunkat és kinek látására igyekezünk
az örök hazába. A Szcnthárornsáq ma
nap is használt praefatióját már a Ge
lasianumban meqtaláljuk, tehát ez a te
ológiai elmélyedés szempontjából soha
felül nem múlt rnódon költöi és mégis
precíz szöveg 1400 éves. Hálaadás a
Szentháromsáq ünnepe és egyúltal a
lé1ek elökész ítése az Eljövendőre 
(Gratiarum Actio és Praeparatio). A
következő nagy ünnep, az eucharisztia
ünnepe, az Úrnap, újabb nagy gon
dolatot Ictt ki. A kereszténységben az
emberi lélek "odafent való életre" szü
letik ujjá, ahogy Jézus mondocta Ni
kodémusnak. Az életre azonban nem
elég megszületni; ahhoz, hogy növe
kedni is tudjunk, sziikség van táplá
lékra is. A lelki életben való növeke
dést az Eucharisztia adja meg. Méltó
és helyes tehát, hogy a Gondviselés
a jelentéktelen lüttichi apáca látomá
sa által éppen a husvét utáni idő

első szabad csütörtökjére tette ezt az
ünnepet, me1y az eucharisztiára emlé-
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keztet bennünket. Nem véletlen az sem.
hogy Alacoque Margittól Jézus azt
követelte, hogy az Úrnap nyolcadát
követő péntekeni legyen az ő Szent
Szivének ünnepe, mert utóbb mégis erre
a napra rögzitödött az ünnep. Hogy
az eucharisztiát magunkhoz vehessük,
ahhoz a kegyelem állapotában kell
lennünk, azaz "szenteknek" kellene ma
radnunk, ehhez pedig rninden bűnt le

_kell vetnünk magunkról. Az irgalmas
és megbocsájtó szerezet ünnepe méltán
egésziti ki az önmagát piciny ostyába
rejtő hatalmas Úrnak, az euchariszti
kus Jézusnak ünnepét.

Annak a két vasárnapnak evangéli
uma, mely Úrnap és Jézus szive ün
nepének nyolcadába esik, már a VIII.
században meg volt határozva, tehát
ötszáz évvel az Úrnap és kilencszázzal
a Jézus Szive-űnnep előtt már ugyan
azt az evanqélíumot olvasták ekkor,
mint most. Az Úrnapnryolcadába cső.

pünkösd utáni második vasárnapon
halljuk Jézus példabeszédét az ember
röl, aki nagy vacsorát szerzctt és so
kakat meghívott. Mi más ez a va
csora, mint a szertmise teritett asztala,
melynek királyi böségéhez Jézus mind
azokat meghívja, akik éheznek és szorn
juhoznak az igazság után. A pünkösd
utáni harmadik vasárnap ősi evangéli
umi szöveqe pedig gyönyörüen illik
1928 óta is a Szerit Szív ünnepének
nyolcadába, hiszen arról szól, hogyan
közeledtek a bűnösök Jézushoz, hogy
hallgassák "és zúqolódtak a farizeusok
és irástudók. mondván, hogy ez a bűnö

sökkel társalog és velük eszik." ponto
san úgy, mint a janzenisták és késöi utó
daik, akik a szegény, esendő embert.
eleve és szinte kárörömmel akarnák
kizárni az Isten országából. Ebben az
evanqéliurnban mondja [ézus, hogy
sokkal nagyobb öröm lészen mernyck
ben egy megtért bűnösön, mint kilenc
venkilenc igazon, akinek nincs szük
séqe bűnbanatra.

A következő huszonnégy vasárnap
nak a szövcqben rejlő gondolatvilága
olyan. mint a polymytha, Józsefnek.
Jákob fiának tarka köntöse. A tarka
ság nem jelent értelmetlenséqet, mind
össze rendszer nélkül mozgó, de mégis
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mély értelemmel biró célszerüséqct, Eb
ben a félévben, nem játszódik le a hi
vök szeme előtt olyan Ieoséqes dráma.
mint il karácsony és a husvét két
ciklusában, ahol folyton növekszik az
érdeklődés, az izgalom. Itt különbözö
színes epizódok együtteséből szott hi
mes szőnyeg - stromateis, szönyeqek.
ahogyan Alexandriai Kelemen egyik
müvét elnevezte - qördül le a hi
vők szeme előtt. Meghatóak, dicső

ségesek. szenvedésröl és küzdelemröl
beszélök. Mindegyik hozzáadja a ma
gáét ahhoz. hogy a világban és az
emberi lélekben, az Egyház megépít
se a Szeritlélek templomát. Éppen ezért
szeretnők ezt a félesztendőt. "a Szerit
lélek ünnepkörének" nevezni. Az iste
ni Vigasztaló leszállott az, égből, el
jött, hogy uralkodjék lelkünkön és
igazgassa ujjászü!etett életünket. Ezt
a csendes, szinte földalatti, sötétben fo
lyó teremtő-munkát, amikor a semmi
ember az Isten fia lesz: a földi élet
keresztény idejét jelképezi a pünkösd
utáni idö. Nem egyedül mccctelünk a
keskeny ösvényen,. amely meredcken,
egyre fölfelé vezet. Sokan vagyunk,
akik "bolondok vagyunk Krisztusban",
ahogy Szent Pá] rnondta. anyánk, az
Egyház, vezet bennünket, őt pedig a
Szeritlélek élteti. Az, Egyházon ke
resztül kapjuk a Szeritlelek erejét. mely
kimondhatatlan mísztér lnmokban műkö

dik bennünk, miközben nemzedékek
váltják fel egymást azon az úton, me ly
megsz,ámlálhatatJan századokon át az,
örökkévalosáqba vezet. Az, egyes lé
lek a maga üdvével vagy kárhozatá
val nincsen egyedül, az Egyházban
vall és ha Krisztus misztériumai sze
rint él. nem véti "I az útat.

A sokszori pesszimizmus és remény
telenség ellenére is a remény útján ha
ladunk: "Z Egyház immár körülbelül
kilencszáz év óta ezért rendelt..~ ezek
re a vasárnapokra, az esztendő felé
re mintcqy, Iíturqikus sz inűl a zöldel.
"Viridis", "zöld": a szó a v e r, (ta
varz ) latin qvökéböl származik. A
zsendülő és beteljesülést igérő tavasz
nak a sz.ine a liturgia sz ine a pün
kösd utáni vasárnapokon. Knsztus je
gyese, az Egyház nem tehet mást. rui.nt



reménykedik. mert tudja. hogy életét
abszolút biztos kezekre bizta. Ván
dorlása egyszer véget ér. azon a na
pon. melynek már nem lesz estéje. A
pünkösd utáni időkben valóra válik az
Apocalypsis titokzatos szava: ..A Lé
lek és a Jegyes együtt mondják ne
künk: jőjjetek!"

A liturgia kutatói szerint a pünkösd
utáni idö liturgiájában leginkább há
rom rnozzanatot találhatunk meg. Az
egyik motivum a multba tekint vissza:
a m -e g v á I t á s t S? e m l é l i. melyet
az előző két ünnepkör dranatlzált mó
don kiemélt. Ezt a liturgia a maga
szokásos módján a szentírási aceomo
datíóval, azaz a szentírás szövegeinek
és eseményeinek szímbólikus alkalmazá
sával éri el. Ezért szer-epel annyiszor az
Üdvözítö, mint csodatevő. gyógyító:
ahogyan földi életében közvetlen je
lenlétével érte el ezeket a hatásokat.
rnost, a világ végéig futó koro), folya
mán. mel yet pünkösd utáni idő jel
képez. közvetve éri el őket: az Egy
ház által kiszolgáltatott szentségi vi
lág révén. Igy érthetjük meg. hogy a
hatodik vasárnap evangéliuma a cso
dás kcnvérszapor ításról beszél, amely
előképe és hítr icsítö pecsétje volt az
eucharistiának Igy értjük meg. hogy
a már megtőrtént meqváltásra utal a
tizenegyedik vasárnap szentlecké]e:
"Krisztus meghalt a mi bűneinkért az
irások szerint és ettemették és fel
támadott harmadnapon az irások sze
rint .. , És ezért Isten kegyelméből

vagyok az. ami vagyok." Ugyanennek
a vasárnapnak az evanqéliuma a si
ketnéma meggyógyítását mondja el. ami
semmi egyéb. mint a keresztség által
az isteni világ felé megnyíló lélek fel
tárulkezása a csodálatos és meqsejthe
tetlen titkok felé. A tizenkettedik va
sárnap evangéliuma az irgalmas'
szamaritánusról beszél. aki a liturqia
szirnbolikája szerint maga Jézus. aki
megkönyörül a bűntől megsebzett em
beren és a gyógyitás olaját. a szerit
atyák magyarázata szerint a bünbocsá
natot, és a szetetet borát. azaz önma
ga vérét önti ajkai közé. A tizenhar
madik vasárnap evangéliuma a tíz bél
poklos Jézus által történt meggyógyi-

tásában a gyonas misztéríumát állit
ja elénk. mely földi életünket végig
kiséri: a tizenötödik és huszonharma
dik vasárnap evangélium. a naimi ifjú
és Jairus leánya feltámasztásábao
ugyanezt a Jézust. mint a lelkek fel
támasztóját mutatja be; a tizenhatodik,
vasárnap ugyanezt akarja mondani a
vízkóros ember meggyógyitásának el
beszélésével. éppen úgy. mlnt a tizen
nyolcadik. az inaszakadt csodálatos
qyóqvítasánál mondott szavakkal: ..Bíz
zál fiam! Megbocsájtatnak neked ba
neid".

De vannak a pünkösd utáni litur
giának jelentős számban olyan szöve
gei is. amelyek ai k ü z d ő E g y h á z
m o t i v U m á t domboritják ki. A li
turgia ezt. mint minden jó szónok, el
lentétekkel szemléltetí. Az Isten orszá
gával állandóan. amig véget nem ér a
világ. szemben áll a Sátán országa. A
pünkösd utá'n~ ídö liturgiája kimondja.
hogy ne csodáljuk. ha a világ gyülöl
triinket (második vasárnap). A meg
okolás nagyon eqyszerű. ál negyedik
vasárnap szentleckéjének qondolata:
..Azt tartom. hogy amiket most szen
vedünk. nem rnérhetök össze a jöven
dő dicsöséqqel, amely meg fog nyil
vánulní rajtunk" A világ végéig fenn
álló ellentétet hirdeti a hatodik vasár
nap evangéliuma. mely a hamis pró
féták és az igaz hívők ellentétét állit
ja szemünk elé, akárcsak a nyolcadik
vasárnap. mely a világ fiairól és a Ié
nyesséq fiairól szól, akik a maguk ne
mében alulmaradnak a világ fiaival
szemben. Mindettől nem kell félni. mert
az Isten hűséqes, ..akí nem fogja meq
engedni. hogy erőnkörv felül szenved
jünk kísértést. hanem akisértéssel
együtt a kimenekülést is megadja. hogy
elviselhessük" (kilencedik vasárnap).

A pünkösd utáni idő végsö szakaszá
nak vasárnapjai a jövőre is utalnak. A
Parúziát. Jézus eljövetelét
hirdetik; . erről szól már a kilencedik
vasárnap evangéliuma. egyelőre még
csak burkoltan - contenuto - amikor
elmondja, hogy eljönnek majd a na
pok. amikor körülveszik a várost el
lenségei és megszorongatják és földre
tiporják Jézus eljöveteléről énekel a
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tizennyolcadik vasárnap szentleckéje:
mindnyájan várjuk Jézus megjelenését,
aki meqerös.t minket mindvégig, hogy
feddhetetlenek legyünk a mi Urunk Jé
zus Krísztus eljövetelének napjan. A
tizenkilencedik vasárnap evangéliuma
arról szól, hogy mindenki hivatott az
örökélet lakomájára, azaz az üdvös
ségre; de a liturgia egyúttal figyelmez
tet arra is, hogy vegyük fel az Isten
fegyverzetét és álljunk ellen a gonosz
napon (huszonegyedik vasárnap).
Ugyanez a vasárnap evangéliumában
a számadó Istent mutatja be, mint ki
rályi embert, aki elkezdi a számvetést
szolgáival: a külön itéletet az egyes
lelkekkel. A liturqía folyton figyelmez
tet rá, ne elégedjünk meg a rninimiz
mussal, hanem válasszuk a jobbat, hogy
tiszták és kifogástalanok legyünk
Krisztus napjára, telve az igazságnak

Jézus Krísztus által szerzett gyümöl
csé wi az Isten dicsőségére és dicsére
tére. (huszonkettedik vasárnap). Arra
int minket ez a pünkösd utáni idő.

úgy vándoroljunk, hogy hazánk nem
a földön, hanem a mennyekben van,
onnan várjuk üdvözítönket, Jézus
Krisztust (huszonharmadik vasárnap).
A pünkösd utáni utolsó vasárnap a~

utolsó itélet megrázó képével fejezi be
ezt a gondolatkört.

~étségtelen, hogy a karácsonyi és
husvéti ünnepkör után, me ly körülbe
lül fél évet tölt be. ez az idő egészen
más [elleqű, Az előbbi dinamika, e~,

sztatíka. De szükséqünk van erre aa
időre, hogy megtanuljuk, hogyan jus
sunk át az ünnepek képében tükröződő

partokról az igazi ünnep, az örök élet
világosságába.

Radó Polikárp

JEGYZET KÉT SZOCIÁLIS HÉTRÖL

Az elmúlt év második felében kato
líkus- szakemberek két konqresszust is
tartottak: rnindkettön korunknak s jő

vönknek egy katolikus szempontból
fontos problémáját vitatták meg. A
nantesi francia Szocíális Hét a pa
rasztság kérdésével foglalkozott, a
francia mintára ezúttal először meg
rendezett bécsi Osztrák Szocíálís Hét
témája pedig az volt, hogyan lehet
biztositani a szabadságot az emberi
személy számára korunk világszerte
egyre totálí-abb s az életnek rnind
több és több területére kiterjedő állami
organizációja közepetr. Érdekes Iölszó
lalasok hangzottak el a kongresszu
sokon is, utánuk is: de G. Allónak
a domonkosok nagytekintélyű folyó
iratában. a .La Vie Intellectuellel-ben
megjelent cikke kivételével mintha va
Iamennyit egy bizonyos passzív szem
lélet, meglehetősen term-ketlen véde
kező álláspont. majdhogynem hípnoti
záltsáq jellemezte volna. Azt, hogy mik
az emberi személy értékei, a föl szöla
lök alaposan és meqbízhatöan fejtet
ték ki: míhelyt azonban e személy jö
vőbeni helyzetéről s érvényesülést le-
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hetöséqeíről esett szó, javaslatajk
nyomban kissé abrándszerűen hatottak.
Észrevették a világnak és müvelödé
sének mai nagy átforrnálódását, a "kúr
fordulót" , amelyet katolikus és nem
katolikus gondolkodók egyaránt hang
súlyoznak: az emberi személy garan
ciáját azonban többnyire inkább ke
resték a hanyatló társadalmi és gaz
dasági rend hagyományaiban, mint a
jövő alakuló s részint máris kitapint
ható formáinak hogy úgy mondjuk
"perszonalizálásában". Vannak azután
egyesek, akik egyenesen úgy vélik 
s nem helyesen -, hogy a régi for
mák védelme azonos a kereszténység
mai föladatával. Holott a keresztény
föladat személy és társadalom terü
letén ma nem a mult korszakokban
talán kitűnöen bevalt. a történelmi fej
lődés folyamán azonban hovatovább
kiüresedő szerkezetek védelme és fol
dozqatása, hanem - anélkül terrné
szetesen, hogy egyetlen örök elvétől

csak [ottánylra is eltérne, vagy hogy
a hagyományban rejlő valódi emberi
értékeket elvetné - az alakuló új
strukturák meglátása. megismerése és



bennük is. mint minden eddíqíben, a
keresztény értékek érvényesítése. Az
újkor végetért - mint Romano Guar
dininak. korunk egyik legnagyobb ka
tolíkus teológusának és filozófusának
új könyve jelzi már címében is - s
már alakul világszerte. már itt is van
küszöbünkön az új. A keresztényséq,
az Egyház azonban nem ért és nem
érhet véget azújkorral: mlsszió]a az
idők végezetéig szöl. Éppen ezért 
hangsúlyozza Guardini s vele együtt
szarnos mai katolikus bölcselő mint
~gy leltározní kell valódi értékeinket
s meg kell állaptanunk, mí az, ami
pusztán csak egy-egy kor járuléka s
örökséqei nehogy abba il téved -sbe
essünk, hogyamegszokott járulékok
oltalmazása kedvéért lemondunk vagy
megfeledkezünk keresztény történeti
hívatásunkról: az új strukturáknak és
formáknak az örök keresztény lényeg
gel való áthatásaröl il keresztények
életért, példáján, alkotó rnunkáján át;
s ami a tudományt illeti: az örök ke
resztény értékek meqvalósításí. élés!
lehetőséq-nek kídolqozásáröl a történe
lern adta új keretekben. Az emlitett
két konqresszus azonban míntha ép
pen ezzel a kétségkivül nehéz és ké
nyes föladattal nem nézett volna szem
be elég bátran és határozottan.

A nautesi Szociálís Hét. mint emlí
tettük, a francia parasztság problé
máit boncol ta. elsősorban azt a kér
dést. amelyet a gépnek a mezöqaz
daságban egyre fokozódó szerepe s en
nek qazda-áqi és társadalmi következ
ményei jelentenek a hagyományos pa
raszti életforma és qazdálkodásr mód
rovására. A Hét a családi üzemek
mellett föqlalt állást. ami a francia
katolíkus parasztifjúság többségében
bizonyos vís-zatetszést keltett: ők úgy
vélik. róluk döntöttek. de nélkülük. és
nemcsak meqkérdezésűk nélkül. hanem
némi részrr-hajlással is il régi formák
iránt. A Hét - mondják (igy fog
lalja őssze gondolataikat G. Allo a
"La Vie Intellectuelle" cikkében. me
lyet más katolikus lapok is bőven is
mertettek. mint a francia s általában
az európai parasztkérdés katolíkus
szemléletének egyik jelentős és tanul-

ságos dokumentumát) . - a Hét nem
egészen a tényeknek meqfelelöen ábra
zolta a helyzetet, A paraszti családi
üzem ugyanis a katolikus akció pa
raszt-fiataljai szerint korántsem idill,
hanem ~- idézzük Alla tanulmányából
- "a puraszt számára soha véget
nem érő rnunkát jelent, szabadságot
se asszonynak. se gyereknek nem ad,
korán kimerít minden erőt s csak na
gyon, kicsiny lehctöséqet ad arra. hogy
az üzemet technikailag meqfelelöen föl
szereljék" .

Egyáltalán nem kívánjuk itt Iölvetní
sem a paraszti családi kisüzemek ren
tabilitásának és konkurencia-képessáqé
nek bon.yolult kérdését: míndez szak
emberekre. közgazdászokra . tartozik;
sem a maqántulajdonnak, jogosultsá
gának s határainak keresztények közt
is annyit vitatott problémáját nem
óhajtjuk érinteni. Annyit azonban a
keresztény perszonalizmus - és éppen
a keresztény perszonalizmus - .szem
pontjából meg kell [eqyeznünk: érzé
sünk'szerint a nantesí Szociális Hét
katolikus bírálói jogocan állapítiá'c meg.
hogya Hét Felszólalói akaratlanul is
mintha túlráqosan, túl szervesen ösz
szekapcsolták volna az emberi személy
s egy bizonyos szernélvi vagy csalá
di tulajdon, elsősorban földtulajdon fo
galmát; ami elvileg már csak azért
sem helyes. mert a személy az érté
kek rendjében halhatatlan' Iclk-ivel és
hivatásával mérhetetlenül fölötte áll
bármiféle tulajdonnak s lényegében
attól függővé nem tehető. A személy
eredendő, lényegi, személy-mivoltát adó
transzcendenctáiaban elsösorban a
transzcendens világból nyerheti táplá
lékát s ha kell védelmét. nem pedig a
bármiféle vagyon vagy tulaidon szük
séq-zcrüen, lényegében evilági erőitől,
amelyek a személyt tekintve még csak
nem is szükségszerü",n, építő erők. A
tulaidont mínd'o használata mínösítí a
keresztény fölfogás szerint pozitiv
vagy negativ értelmúv"; s a negatív
ha-ználat végeredményben személyelle
nes kisértése alól a nanteslak értelmé
ben való üzemforma ép" úgy nincs
mentesítve, mint a tulajdonnak és a
gazdálkodásnak bárminő egyéb mödja
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es formája. G. Allo nagyon világosan
rámutat ezekre a keresztény szempont
ból éppen nem lebecsülendő veszélyek
re, amelyekkel a nantesi Hét sajnos
egyáltalán ,Dem foqlalkosott. Ez az
üzemforma például hajlamos lehet a
sok földnek egy kézben való összpon
tosítására s ennek következtében ka
pitalista szellemre és magatartásra,
ami azután másokat napszámos, agrár
proletár sorba szorít: tehát amit az
egyik oldalon biztosítani látszik a sze
mély szabad érvényesülésére, azt el
veheti a másik oldalon. De ennél a
szecialis jellegűnél nem kisebb az er
kölcsi jellegű veszély sem. A Hét el
képzelésében - mondja G. AlJo 
a döntő tényező a családnak és föld
tulajdonának egy bizonyos azonosita
sa. Am ha ez igy van, akkor a föld
-- vagy a rá alapított üzem érdeke
sokszor beleszólhat a legszemélyesebb
és. legmélyebben erkölcsi jellegű emberi
döntésekbe: például a házasság vagy
a gyermekáldás kérdésébe... Ez. pedig
- jegyzi meg az író - gyökerében
támadja meg a szernélyt s abban ásva
alá, ami fölfogásunk szerint lényege;
üdvösségre hívatottsáqában, Istenhez
való viszonyában. Természetesen nem
arról van szó, hogy ez míndcnűtt

szükséqképpen igy is van, hanem ar
ról, hogy ez a veszély míndenütt
fönnáll s elkerülése egyedül a szemé
Iyen, a személynek vagyoa, anyag és
haszonfölötti értékek mellett való állás
foqlalásán múlik: ami viszont mínden
nél ékesebben bizonyítja a személy
nek egyrészt függetlenségét, másrészt
fölsöbbrendüséqét.

S éppen ez a lényeg __o hangsúlyoz
za G. Allo: a struktúrákat kitöltő

szellemi magatartás. A falusi ember
értékeit - mond]a - nem ilyen vagy
olyan, szerkezet előnyben részesítésé
vel menthetjük meg, hanem a z é r t é
kek hierarchiájának bizto
s i t á s á val. Leeelőször is a kanita
lizmus szellemét kell - XIII. Leóval
- elítélní. amely míndeníéle formába
befurakodhatík: bátran meg kell pró
bálni új keresztény strukturákat kíala
kítaní. illetve a kialakuló újakat ke
resztény tartalommal meqtöltení. A
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nantesi Szocíálís Het is beleesett ko
runk keresztény gondolkodásának egyik
gyakori hibájába - rnondja G. Allo:
- hogy tudniillik egyrészt megreked
a valóságba át nem vitt plátói - vagy
akár evangéliumi - iqazsáqoknál, ahe
lyett, hogy szocíális meqvalösításuk út
jait dolgozná ki a rnost adott és hol
nap beköszöntő világban; másrészt úgy
hivatkozik a keresztény szocíolöqta
egyes eddigi tételeire. nuntha a való
ságban egyedül azok volnának lehet
ségesek. Végül G. Allo fölveti a kér
dést: il Szocíálís Hetek. melyek il

multhan oly bátran néztek szembe az
előitéletekkel s oly hasznosan. annyi
gyakorlati érzékkel vitatták meg a
francia élet sokszor egyetemes érdekű

problémáit, ezúttal megtorpantak vol
na a hagyományos - és il technikai
fejlődés következtében lassan eltűnő - ..'
régi értelmű paraszti világnál? s ke
resztény oldalról ma talán épp oly
vakok volnánk a falusi lakosság átala
k~lásával, a falu nagy forradalmával
kapcsolatban. mint voltak annakidején
a munkássáq történelmi föiiépése iránt,
ahol "a keresztények lemaradtak" 7

***
Az osztrák Szociálís Hét első föl

szólalója, Ferdinand Westphalen Jé·
nyegében színtén a szcmélyíséq jövo
jének kérdését boncolqatta, Az embe
rek többsége - mondta - a rendet
ma már el sem igen tudja képzeln!
másként, mint az életnek jóformán
minden területére kiható teljes orqani
záltsáqot: s példaként az utópisztikus
"Zukunftsroman"-ok divatjára s :1 lö
vőnek bennük anticipált képére utalt.
Előttünk áll - mondta - az új kor,
a "technokrácia". melyben mínden ter
vezett és szervezett. s az egyes ember
nem egyéb, mint egy óriási gépezet kis
részeeskéje.

Mínt ma már az egész világon mín
deniitt észlelhető tények megállapítása,
míndez többé-kevésbbé meg is állja a
helyét. A kérdés rnost már az volna.
hogyan lehet. és hogyan kell a tech
nokráciát humanlzálni, a gépi munká
nak emberi értéket s az újfajta em
beri munkának magas erkölcsíséqet ad-



ni. vagyis - ami ezzel egyet jelent 
hogyan lehet a jövő gépi és technikai
müvelödésébcn előmozdítani az emberi
személy érvényesülési lehetöséqeít
anélkül. hogy ezek a lehetöséqek szem
beszegülnének az új művelödésscl vagy
tagadnák azt. Tisztában kell uqyanís
lennünk vele - mint ahogyan a leg
több jelentős mai katolikus gondolkodó
tisztában is van -. hogya jelek sze
rínt más lehetőség a jövő számára, mint
ez a technokrácia, nincsen. Ez a fej
lődés sokaknak tetszik. sokaknak nem;
akár tetszik, akár nem. a fejlődést

"visszacsinálni". a gépeket tengerbe do-
bálni, a mezöqazdasáq qépesítését meg
akadályozni, a fejlődésnek egy régeb
bi. meghaladott fokára visszatérni nem
lehet. Azt kell tudomásul vennünk, ami
van. azt a jövőt kell szemlelnünk s
arra kell fölkészülnünk. amely a sze
münk láttára alakul szerte a világon.
Az embernek lehet ugyan veszedelme.
de egyáltalán nem szükséqszerü végze
te, hogya gép zsákmányává és ál
dozatává legyen. Ellenkezőleg: minden
istenadta képessége megvan rá. hogy
szolqájává, barátjává, jobb sorsának
rnunkálójává tegye a gépet. A géppel
végzett munkának épp úgy megvan a
maga sajátos erkölcse és erkölcsi tar
tama, mint volt és van a kézi mun
kának, az iparos rnesterséqnck, az
"ars"-nak. A személy jövőjének kér
dése nem kis részben annak kérdése.
mennyiben tudja mcqtalálni, megélni.
meqvalősítani a legújabb kor embere
ezt a morált, mennyire tudja a gépi
munkát emberségével és közösséqí fe
lelösséqtudatával átlelkesíteni, önnön
emberi telíe-séqe. önnön szernélyiséqe
k.alakításácak esz'cözévé, egy új hu
mánus és testvéri világkép elemévé
tenni.

Ferdinand Westphalen, akárcsak
egy másik előadó, [ohannes Messner.
meqlátta ugyan az alakuló legújabb kor
fő vonásait, de rníntha - szamos mai
gondolkodó jellegzetes védekező moz
dulatával - nyomban vissza is fordul
na előlünk a mult felé. A Szociális
Héten mintha túl sokat beszéltek vol
na védekezésről és nagyon keveset ar
ról, hogyan kell a keresztény küldetés-

nek koroktól független, mert örök for
rásokból táplálkozó optimizmusával elé
be iriennie a jövőnek. Ehhez az elébe
menéshez azonban az kell, hogy minél
kevesebb poggyászt vigyünk; első kö
telességünk nem az, hogy megpróbál
[unk kompromísszumot kötni a régi meg
az új strukturák között, hanem az, hogy
a lényeget, melyröl történelmi öltözéke
- vaqyls a meghaladott struktura 
la-ssan leválik, teljesen, veszteség és el
alkuvás nélkül vigyük át az új vliaqba,
mert hiszen ez az új tészta is a ke
resztény kovászra vár.

Az embernek egyébként a kétikon
qresszus után az az érzése. hogy az
útmutató szót a keresztény s eqyálta
lán az emberi személy technokrácia
beli szerepét, hivatását és lehetőségeit

illetően elsősorban taláru nem is a szo
ciolcqusoktól, hanem a teológusoktól
várhatjuk. Míndenekelött a munka új
keresztény értelmezésének kidolgozásá
ra volna szükséq ~ minthogy a mun
ka formája. szerkezete megváltozott~
vagy másként szólva: a munka keresz
tény Ioqalmának a fejlődés mai állapo
tában való realizilására: ez viszont
még inkább a teológus föladata. mint
a szociolöqusé. Aztán ezt a munká
ja keresztény értelmére ráeszméltetett
embert illúziók nélkül, színte kopár
tárqyílaqossáqqal, ott kell látni. oda
kell helyezni, ahol valóban él: a
technokrácia szükséqszerüen közösséqi
jellegű viláqba, abba a társadalom-.
ba. rnely mint óriási - ha tetszik
gépi - szervezet vagy szerkezet dol
gozik a természet meghóditá~anak

végeredményben mégsem prometheflszi.
hanem minden szekularizáltsága ellené
re is eredendően Isten-rendelte müvén.
Elsősorban a teológust érezzük hiva
tottnak rá, hogy a modern fejlődésben

is. melyet egyesek szeretnének a de
humanizáciő korának bélyegezni. föl
fedezze és megmutassa a Gondviselés
útját, az emberi történelem isteni ér
telmét. tehát az Isten által megszantelt
humanitásnak azt az értékét, amely
rnindenféle történelmi mozzanatban,
alakzatban és korban ott rejlik, s ami
nek meglátása, kiemelése. tudatositasa
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és megélése a keresztény ember törté
nelmi hivatása.

A két szocíális hét megnyilatkozá
saiból - bírálóik után ítélve - mint
ha hiányoznék ez a jövővel nyiltan
szembenéző bátorság s az a lendület,
amely változó szel kezetektől függetle
nül valóban az emberi személy véqsö,
lényegi értékeiből és rendeltetéséből fa
kad. Annál örvendetesebbek vízzont
azok a nagyon komoly hanqok, ame
lyek nem a fejlődés elöl elzárkózva ha
'nem abba beleállva, azt tudomásul vé
ve hirdetik az örök keresztény értékek
rr.eqva'ósí.hatóságát a leg.ijal:b kor első

látszatra ..személyeIlenes" világában is.
Mert végtére nem a személy halálá
ról van itt szó, mínt egyes sztoikus
kultúr-pesszimistáknál. ha .ern ..újraföl
fedezéséröl", új érvényesülési, kibon
takozási, meqvalósulásí formáiról az új.
gépi civilizáció közösségi jellegü kul-

túrájában - ahogyan T. H. Oldham
kifejti; nem arról van szó, hogy Irtóz
va ford tsunk hátat a természet fölött
uralomra törő rnodern ember ..pogány"
vakrneröséqének, hanem arról. hogy
Isten teremtő terve szerínt meqszentel
jük s olyan magas erkölcsi::éggel. olyan
emberi s olyan Isten iránt való fele
lősségtudattal telítsük ezt a hódítást,
mely lehetetlenné teszi annak he'ytclen
használatát s erköcstelen. ernberellenes
alkalmazását - ahogyan Henri de Lu
bac hirdeti; nem arról van szó, hogy
a lehanyatló korral elsirassuk a "ha
lálraíté.t" emberi scemélyt i', ra lern ar
ról, hogy meglássuk és elfogadjuk a
legújabb korban az emberi személy
nagy újjászületési lehetö.éqet, meqtisz
tulásának. önnön lényegére és hivatásá
ra való ráeszmélésének ístenad.a alkal
mát - ahogyan Romano Guardini ta
nitja, (r. gy.)

MIRŐL SZERETNE li\LLANI A HÍVŐ?
(Hozza-zólás r. gy. cikk ehez.j

Becsülettel meg kell vallanom. hogy
kissé meqütődvc olvas am a V i g i I i a
ha.onlö cimü cikkét. és ha öszin.e aka
rok lenni, meg kell azt is mcudanom,
hogy ez az enyhe rosszalas m~g most
is bemnem rezeg és bizonyára so.c pap
társamban is. Hegy ennek mi a for
rása? Az, hogy az Isten igéjének hir
detcsér a szentelésben kapott hatalom
nál fogva a papság kapta kötelessé
gül és éppen ezért ..házi" üqyün'ccek
hittük, - és most úgy érezzük, rnint
ha egy hosszabb ideje meqo'dazlan
ci aládí ügyet a szemszedek próbálná
nak tanácskozása'kkal meqo'da:ií. Más
részt scq.tí előidézni e mcq rtödé it az
is, hogy az Isten igéj"nek b.rálha.at
lansáqáböl mi maqur.k is szerctünk
részesedni és most beszédcink b
rálátában az Isten igéjének bíralatát
látjik.

M ndez persze emberi gyarlóság, s
ezen az őszinte beszéden csa" az bot
ránkozik meg. aki azt hi~zi. hogy tör
térelmí korszakek által kitermelt
pszichikai beállitotLágokat egy csa-
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pásra meg lehet váltóztatní. Nem vol
tunk hozzászokva. hogy számot kell
jen adnunk a hivek nagy tömegei előtt

is az igével való sáfárkodásunkról. Ez
azért nem jelenti azt, hogy nem haj
lunk meg a reális követcl.aényck előtt

és azt sem. hogy ez az érzülett dep
resszió süketekké tesz bennünket az
Irásba Icqlalt Istení Igén kivül a tör
ténelmi korok hangjában is szóló Is
teni Ige rneqhal.ására. Vox t e m p o
r i s vox D e i - ez rnínd g komp
lex érzéseket vált ki. egy vonakodet
és egy cselekvöt. Nem biztos, hogy
aki azor nal igent mond, az állni is

,fogja igenjét. rnint ahogy az evangé-
lium szerint is az Atya szavára azon
nal igenne! felelő fiú nem rnent a szö
löbe, de aki előbb vonakodoct. ..utóbb
megbánván elméne" (Ml~é 21. 29).

Ebben a szellemben talan nem lesz
ártalmára senkinek sem, ha a felve
tett kérdést kis,é széle ebb alapokon
próbáljuk taglalni a Vigiliának na
gyobb részben r-ern a papi rendhez
tartozó olvasói elö.t. Reméljük, hogy



ezáltal betekintést nyujthatunk az iqe
hirdetés problémájába és egy kis íze
lítöt nyujthatunk . azoknak a műhe

lyeknek a titkairól is, melyekben a
mai prédikációk készülnek.

1. Az első kérdés: fel lehet-e egy
általán vetni a vitát elindító kérdést?
Magyarán mondva: számításba jöhet-e
az igehirdetésben az a szempont. hogy
a hívek .anit s z e r e t n é n e k" halla
ni a szószékröl? Úgy látszik. hogy
nem lehet ilyen szempontokat figyelem
be venni. V észtjóslóari cseng a fülünk
ben Szent Pál szava: "Lesz ugyanis
idő, amikor az emberek nem viselik
el az egészséges tanítást, hanem s a 
j á t k í v á n s á g a í k szerint sereg
számára szeréznek maguknak tanító
kat. rnert viszket a fülük" (Il. Tim. 4.
3). Azután a másik: "Ha meg a z
embereknekigyekeznémte~

s z e n i. Krísztus szolqája nem vol
nék!" (Gal. I. 10). Hogy ez Szent
Pálban mílyer» tudatosan élt, azt mu
tatja a korinthusiakhoz írt kijelenté
se: "f:s beszédem nem állott az emberi
bölcsesség meggyőző szavaiból. hogy
hitetek ne nyugodjék emberek böl
csesséqén, hanem Istennek erején" (I.
Kor. 2. 4 sk). És nem kis szarkaz
mussal állapitja meg az ugyancsak a
Szent Pál szellemi légkörében irt
Apostolok Cselekedetei az athéniek
ről: "Az athéniek ugyanis míndnyá
jan és az ottlévő jövevények semmi
egyébbel nem foglalkoztak, csak azzal.
hogy valami újat mondjanak vagy
halljanak" (17,21). Végeredményben
mindezek azt rnutatják, hogy a hall
gatóságban m-itatkozó "tetsz<>~". kí
vánság. érdeklődés elutasítandó az Is
teni Ige hirdetésében. Teológiai okát
is megjelöli Szent Pál. "Mivel ugyan
is nem ismerte meg a világ a böl
csesség által az Istent. úgy tetszett
Istennek. hogy az igehirdetés oktalan
sága által üdvözítse a h.vöket" (L
Kor. 1. 21). És az új hírt hirdetni
"nem a szó bölcsesséqével" kell. "hogy
meg ce hiúsuljon Krisztus keresztje"
(u. o. 1, l7). Mintegy a kereszt
népszerütlenségének sorsában osztozik
az igehirdetés is és é P P e n e z á I 
t a I teljesiti az emberiség meqváltását.

Hozzájárul a hallgatóságból jovo
kívánalmak elhanyagolandóságához az
is, hogy az eretnekség szülöanvja
mindig a válogatás a hit tanitásaiban
(hairesis = válogatás). másrészt a ka
tolikum mínd'q - mint neve is mutat
ja - az egész és teljes igazságot kép
viseli. mely igazságok között vannak
időszerűtlennek látszok is, elméjetieknek
tartottak is. A konkrét ember ugyanis.
mint Pauler Akos mondja, a végletek
ben jár, vagyis az eqvoldalúsáqokban.
Az egyoldalú ember számára a teljes
ség mínd.q elbírhatatlan. nincsenek meg
hozzá a szükséqes értelmi és pszichikai
erői. Lévén ped.q a katolikus hitreu.I>
szel' éltető lelke Isten. a leqelvontabb
vagy leqídöszerütlenebb hitigazságban
is benne ragyog a kinyilatkoztató Is
ten jósága és okossága. "A világosság
a sötétségben világít" (Ján. I. 5). Amit
mí az érdektelenség. avultság. elméleti
ség sötétjének tartunk. abban is világit
Isten bölcsessége és szeretete.

Van tehát valami exisztenciális adott
sága az igehirdetémek. amit megkerülni
nem lehet, 'gyeltagadni sem. ami urin
d'g népszerütienné és időszerűtlerne le
szi, vagyis a hallgatóság kivánalmait ki
nem eléqítövé. Ez nemcsak abban áll.
hogy ami az egyik korban időszerű, az
a másikban nem az; hanem úgy is, hogy
egy mai hallgatóság előtt hirdetett be
széd egyik hallgatónak lehet aktuális.
másiknak nem Mária szüzeseégét a
szülés előtt, szülésben és szülés után
kifogásolta például az egyik rneqkérde
zett. Neki ez időszerűtlen volt. de nem
tudja, hogy hány szektásoktól megin
gatott léleknek adott feleletet; és az a
prédikáló pap is bizonyára nem azért
vette elő ezt a míndenképpen kényes
témát, mert prédikációs salabakterében
ez következett soron. hanem mert vagy
gyónói panaszkodásából vagy másün
ncn értesült hallgatóságának eféle ké
telyeíről.

2. De ezeken az el nem hanyaqol
ható szempontokon túl azért mégis iqa
za van a V i g i I i a cikkében foglalt
kérdésnek. és ezért félretéve mínden
megütödést és neheztelést. kellöképpen
méltatnunk kell a vita elindítását. Bi
zonyos mértékbcn helyt kelJ adnunk
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hallgatóságunk kivánalmainak és fő-

. ként befogadó készségének az igehir
detésben. Maga a kinyilatkoztatást
véqző Isten is fokonként adta elő iqaz
sáqalt. Az Úr Krlsztus pedig utolsó
vacsórai beszidének a véqé.i nyiltan
megmondja: "Még sok rnondanivalóm
volna nektek. de most nem vagytok
hozzá elég erősek" (Ján. 16. 12). :izent
Pál is. aki - mint láttuk - a leg
energikusabban képviseli a fentebbi ál
láspontot, gátolva érzi magát hallga
tói hefoqadókészséqétől: ,,~n sem be
szélhettem nektek. testvérek. mint lel
kieknek. hanem mint testleknek: mnt
kicdedeknek Krisztusban, tejet adtam
nektek inni. nem eledelt, mert még
nem birtátok volna el, sőt még most
sem birjátok el. mert még testiek vagy
tok." (I. Kor. 3. l sk). És uqyanczt
a gondolatot ismételve mondja: "Er
ről sokat kell mor-danunk. amit nehéz
dolog megmagyarázni. mert hanyagok
lettetek a hallásra: mert noha ezidő

szerint tanítóknak kellene lennetek, is
mét arra van szükséqtek, hogy valaki
titeket tanitsen Isten beszédeinek el
ső elemeire. olyanok lettetek, mint akik
nek tej szükséqes és nem szilárd ele
del" (Zsid. 5, II sk.}.

Ebben a szellemben rnínden időben

keresték a szentbeszédek népszerű for
máit. És nyugodt lélekkel mcoállapit
hattuk, hogy ma a szeritbeszéd forma
válságának idöszakát éljük é, mai
szenrbeszédeínk a formakeresés jegyé
ben készülnek. Az ilyen korszakok ha
sonlitanak egy francia festőnek a fel
támadásról készitett hatalmas képéhez.
ahol némelyek még a halál dermedt
ségében feküsznek. mások az Élet an
!lyala által megérintve ébredeznek és
vannak, akik már majdnem feltámad
tak.

A szentbeszéd divatjamult formájához
tartozik az itt-ott még mindig jelentke
ző filippika, a társadalmi és egyéni
bűnök és hibák ostorozása. Sokan nem
tudják, hogy erre annakidején a pap
ság kötelezve volt és a plébániai vizs
gálatok jegyzökönyveiben hivatalosan
feltett kérdés volt: N u m p a r o c h u s
contra vitia populi de p u l >

p i t o d e t o n e t? És. hogy a 18. és
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19. századi detonációs szeritbeszédek
milyen inertékben járultak hozzá a tő

rök hödoltsáq megszünte után tapasz
talható éi az <,dd gi lclkloásztorkodás
ziláltsáqai következtében beálló erköl
csi eldurvulas meqszüntéhez, azt nem
ártana egyszer szorgos vizsgálattal ki
deriteni. Az is valősz nű, hogy ennek
a feddő prédikációnak is része van
benne. hogyasvábságból, melyet
1780 körül a plébános m~g mulatozó
nak. az erkölcsi rendet botrányaival
meqbontónak, a munkat kerülönek és
Ielelötlenül költekezönck jellemzett. dol
gos. takarékos, kemény vallási feqyc
lemben élö közössé q lett. De nem kell
messzíre monnünk: a neqvvcnes évek
elején rnondotta egy eléggé világi éle
tet élő pesti férfi, hogy az egyik fő

városi templomban kialakulóban van
egy "Savonarola-típusú" szenek. aki
a déli mise közönéqének fejét ala
posan meqrno-sa és láthatóan mind na
gyobb tömcqeret vonz magához. A ka
rizmás elhivatottság. a prófótai kül
detés mísztikuma mindq hamarabb
gyullad ki egy f;lippikázó ember feje
fölött. és a Főldöntúli aszkézis szele
könnyen íqézctbe sodorja a vilag út
ján botladozókat. Az apokaliptikus ak
centusú "vész"-prófétáknak mindig
mcqvan a mapuk varázsa.

Egyes ma elhangzó szónoklatokban
könnyen fö'ismerhetné a közvetlen
előttűnk járó nemzedék nagy magyar
szónokainak beszédformáit. Blztos.
hogy Prohászka mélységeket megnyitó
és 'élményeIt maqatererntette stilusában
hallgatósága elé táró beszédei. Bangha
páter szíkrázó elméjű vitazasai és Tóth
Tihamérnak a mindennapi életből szó
ló gyakorlatiassága nem múlhatott el
példamutató hatás nélkül. Ha kisebb
tehetséqqel, de mégis az általuk ta
posott ösvényen járnak azok a be
szédforrnák, melyeket ma sokan már
időszerűtlennek éreznek.

Mindezek rnellett nem kell azt gon
dolni, hogy az Eqyház a kinyilatkoz
tatott Ige fensöbbséqébe burkolózva
nem keresi maga is azokat a módokat,
ahogyan a mai emberhez eredményesen
szólní lehetne. Egész teológiai irányza
tok alakultak már éppen ezeknek a



próbálkozásoknak a jegyében. A mult
század végén az úgynevezett amerika
nizmus, a század elején a modernizrnus
és mcstanában a kérygrnatikus teoló
gia is ennek a korszellemhez való al
kalmazkodásnak a csillagzata alatt szü
lettek meg. De nem vévén alapul mirid
azokat a korlátozó szempontokat. ami
ket cikkünk elején elsoreltunk. téves
utakra kerültek és az Egyház megbé
lyegezte őket. A kérygmatikusok közül
ugyan csak egy-két szerzö került in
dexre. s maga az irányzat igen sok
termékenyítő munkával ajándékozta
mcq teológiai irodalmunkat. Több cikk
jelent meg róla annakidején a T h e 
o l ó g i a CÍmü folyóiratban és az
E van g é l i u m hitszónoklati lapban.
Lényege annak keresése. hogyan le
hetne a katolíkus dogmákat életszerűen

elöadni és a hívők életét mozgató va
Iósáqolcká tenní..

A világegyház e nagy áramlatai
mellett hazai viszonylatban is sok pró
bálkozás történt a préd.kácíók moder
Ir!~zálására,. Az utóbbi évtizedben nem
egyszer hivták össze a hitszónoklattan
tanárait, s a lelkipásztori konferenciá
kon. egy-egy napot majd mindig a
prédikációnak szenteltek. Több meqyé
ben a legutóbbi ídőkiq müködtek ho
míletíkus bizottságok, melyek hivatva
voltak korszerü prédikációs anyaggal
ellátni a lelkipásztorokat.

Hogy mindez járt-e eredménnyel
vagy nem, azt még kérdő vekkel is
bajos eldönteni: az azonban biztos,
hogy sem egyetemes változást nem ho
zott, sem kiérett prédikációs formával
nem ajándékozta meg papságunkat. En
nek a lassú ütemnek sok magyarázata
van. Egyes tényezöket nem említve,
csak az alábbiakra utalunk:

a) Elsősorban számitásba kell ven
nünk a történelmi tehetetlenséget, mely
az élet egész vonalán, igy az Igehir
detésben is, érezteti sulyát és átsugár
zik minden próbálkozáson. Előző ko
rok kiérett formái vagy sikerült típu
sai akkor is felszínen maradnak' még,
amikor már belsőleg nincs mozgató ere
jük.

b) Jelentős tényező maguknak a
hiveknek a gátló magatartása. Minden

szönok köré felnövekszik egy a hall
gatóságból alakuló, eléggé kis létszá
mú, de annál erősebb qyürü, mely el
ismerésével, sőt sokszor a rajongá
sig emelkedő lelkesedésével elzárja a
való élet elől a szokványosnál valami
vel is többet produkáló szónokot. Igy
körülvéve e "p'dchikai veszteg-zár
ral" - mely alól méq az is nagyon
nehezen tudja magát kivonni, aki tu
datában van ennek (és hányan nin
csenek tudatában!) - a szónok meg
marad a tetszéssel fogadott beszéd
forma mellett és nem vállalkozik a
forma-keresés kin okkal és gyötrelmek
kel teli munkájára, Kérlelhetetlennek
lenni önmagunkhoz és kegyetlenül rá
szorítani magunkat a valóság teljes
szernléletéböl származó követelmények
teljesítésére: ez az átlag-embert mr-qha
ladó feladat. Ezen a ponton sokszor
nagyon is kíűtközik, hogy igen-igen
gyarló emberek vagyunk.

c) Igen hátráltatja a formakeresés
munkáját az az általános meggyőző

dés, hogy különbség van városi és fa
lusi közönség. intelligens és kevésbbé
intelligens hallgatóság között, és az
egyiknek "magasan", a másiknak pe
dig küzömségesen kell beszélni. Igaz,
hogy a példákat és a mcqviláqitó ha
sonlatokat a hallgatóság átlagához kell
ugyan szabni. de szent vallásunk mé
lyebb igazságaihoz csak annyival van
közelebb nézetünk szerínt az egyik a
másiknál, mint amennyivel a főldön he
verőnél van közelebb a naphoz a né
hány létrafokkal feljebb álló. A fran
cai tudós példája, ki a breton parasztok
hitéhez hasonl.totta a magáét, vilá
gosan mutatja, hogy ilyen különbsé-.
get nem kellene tenni. Prohászka kon
ferenciái után mondta egy egyetemi
professzor: Amikor mondja, világos
előttem és értem, de utána szavakban
beszámolni nem tudnék róla. Ugyanezt
mondták bérmaútjain elhangzott beszé
deire a falusi hivek is.

d) Nem utolsó sorban nehezítí a
forma rneqtalálását az a sok feladat is.
amelyeket a mai szeritbeszédnek meg
kell oldania. Altalános felfogás, hogy
nem szabad hosszúnak lenni a szentbe
szédnek és a vele kapcsolatos szerit-
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misének, mert ez a mai embernek nem
vág. Sok helyen mínden órában van
szentmtse, már csak ezért sem nyujtható
a beszéd. A beszédre szá.ihato fél
órát megrövidítik ak okvetlenül nagy
gonddal eszközlendö hirdetések. melyek
nemcsak az egyházközség akon heti kő

zösséqi cselekedeteire vonatkoznak, ha
nem relöteuk és jó. ha felölelik 
a heti ünnepek vagy szentek meqernlí
tését, esetleg harottaink évfordulóit
vagy házassaqi jubileumokat. vagy az
azon héten kereszteltek nevér, Ha
mindezt nem sablonszerüen csináljuk,
hanem egy-két láttató vagy meleg SkÓ
kíséretében, akkor már fogy ak időnk

erősen. Pedig ezt minden misében. meg
kellene tenni, mert a közösséqí él
ménvt és az. összetartozás érzeiét ezek
m~nÍ<álják. A megmaradó idő alatt kel
lene azután a napi evangéliumot meg
magyarázni, hítok.atást végezni, hitbeli
kételyekben elíqazítaní. liturgia magya
rázatot adni stb. Azt sem tudjuk. hogy
míhez kezdjünk. melyíket vegyük elő.

hiszen míndeqyik igen sürgős. A tenni
valók e tömkelege elveszi kedvünket
is, nyuqod.saqunkat is attól, hogy a
formák érlelesen munkálkodjunk.

Míndez természetesen nem lehet
memségunk. nem is annak szánt1;lk. és
csak azért hoztuk fel. hogy az osszes
közremüködő hatóerőket lehetőleg tel-
jes mívoltukban feltárjuk. ..

Rázérve ezek után arra a kérdésre.
milyen is legyen az új prédik~c~ós st~
Ius, a V i g i I i a cikkében közölt ve
leménykutatást örömmel üdvözö.jük. Hi
szen arról győz meg a valóság erejével.
amire horniletikus mozgalmaink eddig is
törekedtek: több szentírásí maqyaráza
tot a szószékre! Legyen ez homilia
formájában. vagy Iíturqiarnaqyarázat
képpen - (hiszen a liturgia bibliai szö
veqezésű}, - mert a hiveknek is ez az
igényük.

Mondanívalóínkat a Biblia nyelvén
kell megfogalmaznunk. és elfoqadottá
kell tennünk azt a prédikációs mödot,
mely a Szent.rással kezében hirdeti az
igét. Hiszen olyan frappáns szőveqré

szek vannak szinte mínden kérdésre.
hogy jobb fogalmazást mi sosem tudunk
adni nekik. Igy legalább a Szeritírás
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ismeretlenebb helyei is elhanqoznának
templomainkban. Ezt eqyébként az a
szempont is javallja. hogya szent szö
vcq szavai szentelmény-jelleqüek, tehát
maga az áhitatos felolvasás is kegyelem
közíö a kegyelmi hatások mínden bő-

ségével és gazdagságával: tisztit. vilá
gosit. felemel. segít. gyógyit. ..Eleven
az Isten szava - mondja Szent Pál 
és hatásos. és athatöbb mínden kétélű

kardnál. és behat az elmének és lélek
nek. az ízeknek és velöknek eloszlá
sáig. és megítéli a sziv qondo'ataít és
SZándékait" (Zsid. 4, 12). Jézus is
utal az evangéliumi szö tiszttó jelle
gére: ..Ti is tiszták vagytok az ige
által. melyet szólottam r.ektek' (Ján. 15.
3). ..Az igék. melyeket én szólottam
nektek. azok szenem és élet" (Ján. 6.
64).

Szenemi rádíumozásnak vagy kvar
colásnak is lehetne ezt mondani, ami
vel annyiféle bajban küzdö hiveinket
kellene kezelni. Ha nunden kérdésre
és mínden akut problémára nem is ad
azonnali gyógyulást. mégis b'zalommal
kell lennünk iránta. mínt ahogy bi
zalommal vaqyunk abesugárzásokkal
szemben is. noha semmi látható nem
történik a beteg testrészen.

Az igaz. hogy ez nagyon le fogja
egyszerűsíteni beszédelnket. Félünk is
kissé tőle. mert nagy mestere'nknél nem
míndiq láttuk azt a rad'kális bibliai
bőséget. amit ma kell alkalmaznunk.
Prohászka, Bangha és Tóth Tihamér
beszédei - ez nem vád akar lenni.
csak ténymegállapítás - ezekben elég
gé szükölködnek. Épp ezért egy-egy
általuk szerkeszt-tt be-zédhez k-oest az
új szónoklat talán nélkülözni fogja. a
gondolat szárnyalását. az elmeél szik
rázasát és az érzelmek .költőí lendüle
tét, De gondolnunk kell arra. hogy az
emberi szö- és gondolat-ala'dtás mű

vészetének ez őncsonkításszerű gyöt
relmét megélte már Szent Pál is. ki
a kifinomult görög világ szellemi igé
nyeivel szemben tudatosan hirdeti az
evanqéliumot ..nem a szó bölcsessé
gével. hogy meg ne hiúsul jon Krtsz
tus kere-ztje" (l. Kor. 1. 17): bár
maga is bevallja. hogy ..a beszédnek
vagy a bölcsességnek, fönséqével" (L



Kor. 2. 1) nem bővelkedő tanítása mi
att igen aggódott: "És én nagy qyön
geségben és félelemben és nagy ret
tegésben voltam nálatok" (u. o. 3).

Valami olyat kell tennünk. mint Dá
vid tett. mikor Góliáttal szemben le
tette Saul aranyos Ieqyverzetét és ha
talmas kardját és csak "a folyóból ki
vett öt jó sima kövel" indult feladata
megvalósítására (I. Kir. 17. 8--40).
Vagy olyasmit. ami komolyan veszi az
Üdvözítö apóstelekat küldö mondá
sát: ..Úgy küldelek titeket. mint bárá-

nyokat a farkasok közé" (Luk. l O, 3).
A feladato" és lelkipásztort teendők

Iar..a nyira növeked le fe.emé ztéssel fe
nyegetik bárány-qyönqe.séqű Ielké
szültséqeínket a lélekkezelés mai pro
blémáinak megoldására. De az igehirde
tési feladatra és annak megoldására
való gyarló felkészültségünk kiáltó el
lentétében is bátran vállalnunk kell a
bárány gye::ge szavát, eqyszerüséqét
és látszólagos erötlenséqét.

Annál is inkább, rnert h.veínk is
ezt várják tőlünk. B e Ion G e l lé r t

A M\GYAR IRODALOM BIBLlOGRAFJÁJI\ 194.5-1949.
Össze -ll.toua KOivc"a oáudor, [Közoktatási Kiadó Vallalat. IRA!.)

A Közoktatási Kiadó Vállalat könyv- kultak ki viták. irodalmi harcok, mi-
alakban jelentette meg az ötéves íro- lyen könyveket kisért élénk krítíkaí
dalmí bíblioqráfíát. Az olvasó meq:a- érdeklődés. milyen írókkal. milyen kor-
Iáíja a könyvben az 1945/49-ben rneq- szakokkal foq.alkoz.ak az írodaiorntor-
jelent szépirodalmi müvek, irodalmi ta- ténészek.
aulmanyox, életrajzok, meqem.ékezé- hu";v.sa Sándor új bíblíoqrá ííája is
sek, kézikönyvek, lexikonok és bíblí- tanulságos keresztmetszetet ad az 1945
oqráííák viszonylaq teljes címjeqyzé- utáni első öt év magyar írodalmáról.
két, valamint az ezekre a művekre vo- Kik voltak ebben az oreves periódus-
natkozó krítíkák, könyvísmertetések, ban azo.c az irók, ak.kröl a req.öbbet
folyóirat- és napílapcíkkek, sz.nhazi írtak, kiknek művei a legnagyobb
szemlék b.blíoqráííaí adatait. Jelentős vis.zhanqot keltettek? A Petőfi-iroda-

tény, hogy végre k ű I ö n k ö t e t b e n, lom ugnk ki elsőnek, 16 lapnyi bíb-
könyvalakban jelent meg irodalmunk Iíoqrút.aí adattal. ucana a ivr.mcz-mű-

biblicqráriája. Kivánatos is. hogy mi- vek irodalma következik. aztán Ady.
nél többen ismerjék, elsősorban az József Attila. Krudy Gyula. A Petőfi-
írók, a krit.kusok és kutatok közül, re vonatkozó irodalom jelentős részben
de nem nélkülözhetik a könyvtárosok megemlékezés az 1848/49-es forrada-
és a szinházi, vagy könyvkiadói szak- lomnak és Petőfi halálának százéves
emberek sem. fordulójáról. Hírt ad a btbríoqrátia Pe-

Az elmélyült alapos olvasásban is jó töfí müveínek külíöldön megjelent mű-

segédeszköz a bibliográfia. egy jó re- fo, ditásairól is; a bolgár, qruz, olasz.
gény elolvasása után ki ne nyúlna ér- orosz, román Iord.tások azt bizonyit-
deklödé.sel (gy olyan tanulmany után, ják. hogy az öt e.zzer.dö alatt ujabb
amely az illető regényt elemzi, vagy ezrek és százezrek lettek Petöfi olva-
egy sz.ndarabélrnény után kit ne ér- sól, Az Aev-Irodalomra elsöso.Lau a
-dekelne a darab bemutatóját követő sok kortárs-megem ékezés j"l;emző ne
'kritikai visszhang. vagy éppen hirlapi a legjclentŐ:;ebb. leg~erjedelme ebb [kö-
vita. Ezek megkeresésében seg .ti az tetnyi] tanulmányokat is Adyról írták,
olvasót a bibliográfia. Egy korszak szellemi életenek jelleg~t

De gyakorlati ha.iznán felül egy-egy szinte döntően meghatároZz3 hum' kik
időszak ircdalmának p o n t o s tIl é r ő- voltak az írói, melyik író cl-tmüve
e s z k ö z e is. Adatarból sokatmondó ad.a fel a legtöbb kérdést. él leone-
statisztikát késztthetünk: milyen kérdé- hezebb problémákban. rnely.k írot ta-
sr-k fog.a,l· ozta;ták a tanulmány-íro- nulmányozták és Idézték cl mult ~r(,i

-dalmat, milyen problémák körül ala- közül. 1945 után azokról írtak leg-
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többet Magyarországon, akik koruk
tár..adalmának legnagyobb kritikusai
voltak. azokat a költőket tanulmánvoz
ták és Idézték. akik harcos szöval 'hir~
delték a forradalmi átalakulás szüksé
qesséqét. Ezek Petőfi kivételével muid
huszadik századíak, a magyar iroda
lom legújabb kenszakának klasszikusai.
A ,nagy történelmi forduló után őseit

kereső irodalmunk első mozdulatával
úgy látszik a közvetlen elődökhöz for
dult. Móra Ferencről többet írtak,
mint a két Kisfaludyról együttvéve,
Tömörkényről többet, mint Kármán Jó
zsefröl, vagy Kemény Zsíqmondröl.

Gazdag anyaggal szerepeinek a má
sodik világháború írő-áldozatai. Bará
tok, írótársak rendezik sajtó alá a hát
ramaradt müvcket, barátok és tantvá
nyok mérik fel csonka életművüket.

versek idézik emléküket. A Radnótira
vonatkozó irodalomban például öt jó
költő értékes versét jegyezte fel a bib
liográfus. (Ezzel kapcsolatban külön ki
kell emelnünk Kozocsa Sándor adat
gyüjtő munkájának sokoldalúságát,
hogy felvette a bibliográfiába az egyes
írókra vonatkozó versek adatait is és
azt is megjegyzi. ha valamelyik íróról
rajz jelent meg. sőt följegyzi a köny
vészéti kuriozumokat is. például Petőfi
A r a n y L a c i n a k című verséből

készült leporellót.]
A bibliográfia természetesen a ne

qatívumokra. az el nem végzett fel
adatokra. az elhanyagolt területekre is
felhívja a figyelmet. A statisztikanak
ez az oldala szintén tanulságos. Van
nak irók. 'akikkel alig foglalkoztak az
öt e-ztendö alatt. Néhány név az ismer
tebbek közül: Ambrus Zoltán. Bajza
Józcef. Cholnokv László. Cholnoky
Viktor. Csáth Géza, Csiky Gercely,
Gozsdu Elek. Gvadányi József, Gyu
lai Pál. Iványi Ödön Kármán József,
Kemény Zsigmond. Kisf~ludy Ká:.O~Y'
Komjáthv Jenő. Színi Gyula. Torok
Gyula. Zilahy Károly.. ., ._

Érdekes volna a bibltografm alapjan
azt is megviz~gálni, hogy a klasz
szíkus müvekből mi jelent meg új
kiadásban. hány nagy írónk müvéböl
indult meg egész életművüket magába
foglaló kritikai sorozat. De ezzel a né-

hány összehasonlítással és rögtönzött
sratísztikával pusztán azt' akartuk be
mutatni. hogy az irodalom életet ér
deklödéssel szernlélö olvasó szamara
milyen tanulságos olvasmány a bib
liográfia.

Szerekezetí szempontból hasznos újí
tást valósított meg Kozocsa Sándor új
munkája, Az eddigi biblioqráfiákbaru a
tanulmányok jegyzéke mínden felosz
tás nélkül, a szerzök neve szeríntí be
tűrendben jelent meg. Most 17 rovat
ra osztotta fel ezt a részt. a tanulma
nyok tartalma szerint. Nagyobb ro
vatok: antológiák, drámairodalom. er
délyi irodalom. 1848-49, időszerű íro
dalmi kérdések. ifjúsági irodalom, kö
zépkor, kűlföldi irodalmi kapcsolata
ink. líra, müfordírás, népi irodalom.
népköltészet. ponyvairodalom. realiz
mus. regényirodalom, sajtó és sajtótu
domány, színház és színháztudománv,
szöveqkíadás, városok, csehszlovákiai
magyar irodalom. romamai magyar iro
dalom stb. Kezdö kutatók. diákok. és
a nagyközönség számára jelentős köny
nyebbség ez: készen. összeqyüjtve kap
ják meg egy-egy téma. vagy probléma
kör anyagát. Persze az ilyenfajta sza
kozás míndiq nehéz feladat, mert egy
egy cikk gyakran határterületen mo
zoq, az egyik rovatba éppúgy bele
tartozik. mi,nlt a másikba. Kozocsa San
dor általában ezt a feladatot is jól
megoldotta. egyes cikkek azonban nem
a megfelelő rovatba kerültek. nyilván
valóan azért, mert címük félrevezette
a szerkesztöt. Előfordul. hogy ösz
szefüggö vitacíkkek egymástól elszakít
va külön-rovatha kerültek. Az eqyik
folyóiratban például. "Negyedik r:em
zedék" címmel jelent meg tanulrná'ry:
ez igen helyesen az időszerű trodalrnt
kérdések rovatában szerepel, Uqvaner
re a tanulmányra válaszolt a folyó
irat kővct'~ező számában .Díoqcnes
lámpásával", ez a cikk viszont már
tévesen - a rovatok végén húzód-k
meg. holott már a vitaind.tó tanul
mánvnál utalni lehetett volna rá, hogy
arnellé tartozik.

A kötet végére helyezett jó névmu
tató meqkörmyíti az értékes bíblíoq-á
fia használatát. V. K.

Felelös szerkesztö és kiadó: Sík Sándor.
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SZERKESZTŐI ÜZENETEK
I-J. R. A probléma, amelyre levélben választ kér, nem új. Vajjon nem véq

letes pesszimizmus-e - kérdezi - az a keresztény fölfogás, amely szerint
az ember Isten kegyelme nélkü!' önmagában "semmi"; vajjon ez az elv, ha
következetesek vagyunk, nem oda vezet-e, hogy a keresztény, magatehetetlen
sége tudatában, té t!e<r!JI várja Isten r.egítségét s így "nem építője, hanem terhe
lesz a világnak". 11m a keresztény tanítás helyes ismeretében ez a kérdés
ilyen formában föl sem vethető; a kereszténységet s a reá épült kulturát éppen
az jellemzi, hegy nem "tétlen", hanem igenis aktív; s ez az aktivitás egye
nesen Iénvcqéböl fakad. Hadd idézzük itt korunki egyik nagy katolikus böl
cselöjét, Maritaínt, "kinek fejtegetései világos feleletet adnak az ön problé
májára. A hindu s egyáltalán a keleti bölcsességnek - mondja Marítain 
lényeges vonása az, Fcqy elrösorban és míndenekelött "asc.ensus", fölfelé
lendülés, mcly által az ember emberfölötti állapotba akar jutni, az isteni sza
badságban akar részesedni. A zsidó bölcsesség is a szentségre és üdvösségre
irányul, de nem önerejében bízva, mint a hindu. hanem teljes tudatában annak,
hogy ezt a bölcsességet semmiféle aszkézissel vallY misztlkával nem lehet
kíeröszakolní: ez örrnaqát adja: ezt nem mcrész föllendüléssel megragadja.
hanem irgalmas alászálltakor alázatosan elfopadja az ember, "Minthogy' az
Isten mélyséqetbe v,''!ó behatolásról van szó, hogyan volna ez egyáltalán el
képzelhető, ha nem magától Istentől jönne az önkéntes adomány kezdeménye
zése?" Éppen itt a naqv különb-xq a Jordán l'~e\J Tibet és a Gangesz szernlé
lete közt - mor-d]a Maritain: - az egyik az emberi föllendülés. "ascensio"
bölcsessége. a másik il teremtő Lélek alászállásának. ..descensus'i-ának tudatán
alapul. - A keresztény bölcsessécet úgy tekinthetjük. mint "a bölcsességek
szintézisét és hierarchiáját". Az isteni teljesség alászállásának misztériurna való
sult meg az Inkarnácíöban: viszont az Inkarnáció szentelí meg, hogy úgy
mondjuk, az ember fölemelkedését. ..ascensió'l-ját, az fosztja meg ezt a föl
emelkedést démcnísáqátöl, Iázadás-jelleqétöl: elinJ"'ui a, ember munkáját, de
ugyanakkor hangsúlyozza az isteni kezdeményezés elsőbbséqét, primátusát.
.Jlyesformán a keresztény világban kettős mozgás van: az, amelyik által
az ember Isten felé emelkedik, csak következménye annak. amellyel Isten
alászáll hozzá. s amely mi,ndíg az elsődleges. S minél teljesebben nyí lile meg
ama mozqásnak, amellye! Isten önmagát adja, annál erőteljesebben bontako
zik ki benne az a mozdulat, amellyel ő adja oda magát Istennek". Az ember
önrnaqábao, pusztán onerejére hagyatkozva valóban "semmi" a keresztény
fölfogás szerint: Isten azonban leszállt hozzá s rneqtestesülésével megadta neki
a lehetőséget, hogy .mínden" legyen: részesedjék Istenben. A kezdeményezés
Istené, ..minden jó és kegyes adomány fölülről SZármazik" - mondja Szent
Jakab apostol; de ebben az "adományban" benne van az ember tevékenysé
gének, munkájának parancsa is, mert hiszen ..aki téged közremüködésed nél
kül teremtett, nem fog üdvöztten! közrernűködéscd nélkül".

H. M. - Igaz-e - kérdezi - a rnodern pszícholóqiának az az állítása,
hogy a lelki életünkben előforduló rendellenesnének esetében a Ieqfontosabb
teendő a lélek mélyén lappangó inditék tudatosrtö sa? -- Csak részben igaz.
Vannak esctek. amikor egy-e\,:.' ,zokat1<m ,.';ccIkedéő vaqy kínzó probléma
mögött olyan tudattalan törekvések húzódnak meg. amelyeket ll' kell lep
leznl, kulönben nem veszítik el az erejüket. Freudék gyakorlatában főképen

ilyenek fordultak elö, azért ő és tanítványai a tudatosítás szükségességét
hirdették. Azóta rájött a lélektan, hogy sek esetben nemcsak nem szűksé

qes, hanem egyenesen káros a tudatosítás Testi betegségeknél scm szokás
mindent részletesen feltárni, elég - főleg azoknál, akik hajlamosak a kép~
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zel öd ésre. - ha a gyógyu lá s ú tjá t részlet ezi az orvos. a betegség okait
pedig és a ve lejáró ese tleges ves zélyeke t csak nag y á lta lá nos sá gba n jelö li meg.
Fokozot ta n' á ll ez a lelki életben mutatkoz ó kisebb-nagyobb re nde llenessé
qekre . Hi szen azok. akikn él ilye nek előfordulnak . fokozott rn ért ékben ha j
la mosa k a k épzc löd ésre . Ezér t ma má r nem a felv ilágositá s a jelszó . hanem
olyan kü ls ö és belső körülmén yek mcqtcremt ésc , amelyekben az érvényesü
lésükben gátolt és ezér t lelki za varokban megn yil a tkozó tuda tta lan tör ek vések
is érvényesülés hez jutnak.

B. R . - A m élyl élcktant il l e r ő kérdé sére a következőkben a dha tunk
rö vid tá jékozta tást. T uda tos gond ola tai nk. érzelmeink, vá gyaink. törekvéseink .
elha t ároz ásaink . stb. nem csak egy más k özt va nnak összefüggésben . mint azt a
rég ebbi. u. n. tuda tlélekta n vagy élménylélektan gondolta . M indezeket és az
ezek hez igazodó vagy ezekkel éppen ellentétes kü lsö viselkedésünket nem kis m ér
ték ben befolyá solják a zok a " tuda ta la tt i" vagy " tudatta lan" törekvések . amely ek
részben szervezetünk ösz tön ös sz ükséqleteibc n, részb en a k ülsö k ör ű lmé nyek, a
pi llana tny í k ülsö helyz et á lta l kivál tott bel s ő igény ekben for rásozna k.
~ H ogyan tör téni k ez a befolyá solá s? M ík a be foly ásolok. és mik a be
fol yásolás törvén yei? E zekre a kérd ésekr e pró bá l vá lasz t ker esn i a .miély
pszichológia " . V ál asza nem eqy ér telm ű . Régebbi k é pvise l ő i ( F reud. A dler ,
S tckel, stb. ) egy ösz tön vagy egy-ké t ösztö n á lcázott megnyil vá nul á sát
lát ták mind en tudatos jelen ségben és mind en külsö viselkedé sbe n. a z újabbak
több ösztönpárt (Szondi ] emlegetnek . vagy pedig egy álta lános ösztön en er gia
t örv ény szer üsé qeit ke resik. a nélkü l. hogy ennek a z energiának ös ztön- forrá
sa it k ülön-k ülön szemügyre vennék (Jung) . H og y a z ös ztö nökö n kivül rni
lycn egyéb tényezők befolyásolják a tuda tjelensége t és a vise lkedést, külö
n öscn , ho gy mekkor a azokban az érte lemnek s á lta lába n a lélek szelle mi
olda lának szerepe. a rra vona tkozó la g sincs egyetér tés a pszich ológusok köréb en .
Söt a m ódszereik sem azono sa k. Freud kibesz élte t ő és á lome l emző . va lamint
Jung "sza bad a sszoc iá ciós" m ódszcrc ma mindink ább háttérbe szorul az u. n.
pro jekt iv tesz tek (pl. a Szondi-I éle qcnotes zt, a Rorschach-f éle tábl ák , a "T he
ma tíc'I- tes zt . st b.) mcl lct t, de a z utóbbiak a lka lma zásáná l is különf éle irá nyok
ka l ta lá lkozunk.

K. K. F . - M i is halljuk azt a pan a szt . hogy "kén yt elen voltam haz ugsá g
hoz fol yamodni. de nem árto tta m vele senkinek; ez tal án nem is bún" . 
és á térezzük kínlód ás át . A z élet minden id őben á ll itott emb ereket oly an hely
zet elé . mikor az igazság meqvall ása tet szhet ik hibán ak és tilos nak s a haz ug
sá g a helye s. sőt kö teles megoldá snak. D e a ka to liku s erkölcs ta n Szen t
Agoston óta cqy ér te lm ű l eq azt tanit ja. hogy mind en hazugság bún. N emcsak
az ártó . han em a mentö is. nemc sa k a k önn yelm ű , han em a kom ol y szük s éqbö l
használt hazugsá g is. A hazugsá g ugyanis l e gbelső lén yege szcr ínt ro ssz va lam i.
és nincs az a tiszt elet re m éltó és szerit cél. a mely az ilye n rossz eszközt szen
tes ithetn é. Má srészt rossz és ro ssz. na gyobb és kisebb hazugsá g k öz t igen nagy
kü lönbsé qet ke ll te nni. V a lóban előfordulhatnak olyan súlyos és tr a gikus hely
ze tek . rnelyekböl egyik-má sik lelkii smeretes és jelleme s ember sem talá l más
mc ne kv ést, rncr t nem rncr i vá llalni az iga zsá g megva llá sá nak várha tó köve t
kezményeit aká r önmagára. ak ár még inkább mások ra nézve. A z ily en hely
ze tben vergődö testvérünket semmiké ppen sem fogjuk a szcrencs éscbbek fönn
hé jázásával eli t éln i. D e egé szen fölmenten ünk se m sza ba d a kén yszerhelyzetre
va ló hivat kozá ssal. N yilv án ke vé sbbé b ű n ö s a hazugsá ga . tal án sokkal is ke 
vé sbbé. de (h a csak nem j óh iszemű en cse leke dett téves lelk iismerettel ) nem bún
telen . Ker esztén yn ek len ni a nny i. mint hinni a z evangéliumi tör vén y é le tszer ű 

séqé ben, teljesíthct ös éq ében és nehéz k ö rű lm ények közt is b íza lomrrrr l követni .


