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Balanyi György tollából olvashatnak tanulmányt lapunk mostani számában
olvasóink. Tárgyi érdekességén túl, a tanulmány .közlésének az kölcsönöz külö
nős jelentőséget, hogy szerzője éppen e szám szétküldésének idejében, február
lO-én tölti be 75. életévét. Balanyi György professzor értékes írásai másfél év
tizede jelennek meg a Vigilia hasábjain. Bizonyára olvasóink érzéseit is tolmá
csoljuk, amikor életének háromnegyedszázados fordulóján a gondviselő Isten
kegyelmébe ajánljuk öt: tartsa meg továbbra is jó egészségben, hogy sokáig
szelgálhassa még az egyház, a haza és él tudomány ügyét.

Pax mundi. - Kérdésére részletesebb választ levélben tudnánk adni, ameny
nyiben eimét közli. Egy észrevételt azonban, amit általános érdekűnek vélünk,
már itt, a szerkesztőí üzenetek hasábjain is szeretnénk megtermi. Ez pedig az,
hogy nagyon vigyáznunk kell kópzelctviláuunkra, Iantáziánkru. Nem hiába
imádkoztatja az egyház papjaival kompletoriumra Nagy Szent Gergely örök
szép himnuszát: "Pracul recedant somnia - Et noctium phantasmata"; - "A
rossz álmok távoz zanak ,- És míndcn éji kópzelct." Ha erkölcsi válságából ki
akar kerülni, ott kell kezdenie il küzdclrnct is gyógyulásáért : fantáziájában.
Nem azzal, hogy elfojtja és görcsös mczdulatlanságra próbálja kárhoztatni, ha
nem azzal, hogy leleplezi, megbírál]a, részr-ire bontja, kellő értékükre szállítja
le azokat a bizonyos "tantazmákal" és érzelmileg szembefordul velük. Ugyan
így .Jeplezze le" gátlásait is. Nem áll ítjuk, hogy mindíg könnyű feladat. Azt se,
hogy rögtön sikerül legyőzni és kiirtani mngúból minden szörnyeteget. De ha
akarja és ha komolyan igénybe veszi az orvos és :J pap segítségét, egy idő múl
va bizonyosan sikert ér el.

ötvenéves asszony. Nincs igaza. l\z ötvenéves asszony még nem fejezte be
életét, nem végezte el feladatait. Éppen hogy nem feleslegesek az "öregasszo
nyok". Ha erőt vesz lelkén a letörtség. forduljon józan eszéhez. Eibben a korban
természetesek az ilyen lelki hullámzások. Semmiesetre se tehetjük értük fele
lőssé a külső világot, környezetünket. szeretteinket. Nincs igaza abban sem,
hogy attól kell tartania:' elveszti környezete szeretetét. Azt írja panaszos leve
lében: "Csak a kis unokáírn szeretnek őszintén, azoknak jelentek valamit",
Nem így van ez. Nemcsak hogy "valamit", de sokat, nagyon sokat jelent az
asszony férjének, gyermekeinek idősebb korúban is, olykor még többet, mint
annakelőtte. A szerétet kapcsolata a házastársak között idősebb korban csak
erősödhetik, mihelyt előtérbe lépnek mélvebb rúaóí:" a hála él sok áldozatért,
amit egymástól kaptak, az együtt kiállott megpróbáltatások emléke és az em
lékek nyomán kialakult megbecsülés és bizalom, a közös szép élmények, sike
rek emléke, az a biztonságérzet, hogy akit szeretnek, azt ismerik és az is is
meri őket, tudja szokásaíkat, igényeiket. nem kell sokat magyarázkodniuk, kér
niük, várakozniuk Nem üres szavak ezek. A stntisztíkaí :adatok bizonyítják
igazságukat. ötven év után jelentősen lecsökken a válások száma. Amely há
zasság kiállta a fiatal évek megpróbáltatásait, azt legtöbb esetben csak a halál
bontja fel.

Sz. E. Budapest. - Mélyen meghatva olvastuk el mindazt, amit levelében
az önt és családját ért tragédiákról írt. Tehetséges, szép reményekre jogosító
fiának, majd szeretett feleségének halála méltán foglalkoztatja magános öreg
ségében. Mindaz, amit levelében megír, két problémakört érint. Az egyik: sor
sunk eleve meghatározottságának, a másik: álmaink értékének, jelentőségének,

valóságalapjának kérdése. Amint ön levelében kérdezi: "az ember élete pon
tosan meghatározott szerep-e (mint a színészé) vagy nem? .. Semmit sem le
het változtatní rajta? .. mí, mi, szegény porszemek vajon fogaskerekek va
gyunk-e csak egy gigantikus óraműben s csak forognunk kell vagy forognunk
szabad?" Mi a magunk részéről az ilyen kérdésekkel való viaskodásban leg
megnyugtatóbbnak azt tartjuk, ha az ember nagyon belemélyed az egyház ide-
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vonatkozó tanításaiba. Életünk útját, sorsunkat több tényező határozza meg. Két
ségte le n , sok m índen már ott eld ől, a csírázó életben, a fogamzás p illanatában,
a krornos z ómák k a pc solódása által. A gondviselés a t ermészetes adot ts á goko n
keresztül jelöli ki a s zerepet, amelyet le kell játszanunk: betegek leszünk-e
vagy egés zségese k , lánge lme leszünk-e v agy csak egy a m illiók k özül, költőnek,

m ű v észnek ind ulun k-e vagy kit űn ő techn ikai érzékkel b ír ó ezer-mesternek, De
a színpadot, a melye n a szerepünke t belső adott s á gai nk, hajl amaink sze ri n t elő

a d juk, a k ü ls ő körülményeken ke resztül jelöli ki számunkra a go ndviselés. Sem
az egyik, sem a m ásik ado t tság nem determinál bennünket k iz ár ólagosan, ha
nem v alamenny ire - és együttesen mind a kettő. Ugyanakkor ott a harmadik
t é nyez ő is életü n k ben : a szabad a kara t, a melyet az egy h á z hittételként tanít.
Ez se k izá ról a gos tényezője é letünkne k. "Az emberi szabads ág nem abszolút
szabadság, nem abszolút indetermin áltsá g" - mondja Schütz (Dogm. r. köt.
527. old.) , A s zercpet, amit a gondvisel és h ajlamalnkon és a körülményeken át
felé nk 'ny ú jt, elfogadhaljuk va gy el utasíth at j uk . Ha nem tudjuk e lutas ítan i, ha
r eánk s zakad, vállalhatjuk derűsen. b izalommal, vagy komoran és utálattal. A
cs apásban, amely szeretteink h al ála á ltal bennünket ér, láthatunk puszta vesz
tesé get . mechanikus folyamatot, de megláthatjuk benne a Krisztus szenvedésé
ben való részvéte lt is. Felfedezhetjük Iste n gondolatát is , amelyet bennünk és
általunk megvalós ít . Nincs értelm e tlen, céltalan élet, sőt értelmetlen halál sem,
még akkor sem, ha va laki kor án tá vozik el életünkből , ha úgy érezzük is, hogy
általa reménye k omlo tt a k össze. A m ás ik probléma : mi az á lmok valós ágalap
ja, jele n te nek-e valamit az álmok '! A pszich oanalitikusok á lom-elem zése i azt
mutat j ák, hogy az álo m k épek ben előzőleg, napközben vagy előző hetekben á t
élt él ményein k , gondolat ai nk, érzései nk tükröződnek vissza. Vannak olyan
pszichoanalitik usok, a kik ú gy vélik, hogy egy es embere k a z ál omban - éppen
úgy, m in t az ébren lé tbe n - - m egsejtenek vala m it a raj tu k bekövetkező esem é
nyekből , k ülönösen , ha azoknak m á r m egvannak a va lóságban az előfeltételei.

Álmodh a tja v ala k i, h ogy operúl j ák, h a Ll betegség m ár benne lappang. A további
tudo mányos k uta t ás ok hozzá k meg m a jd a kérdés végleges tíszt ázás át . A zt a
fa j tájú álom fe j r ést és az ál mokból való olyan jövendölést , a m it a régi jÓSO'k
rn űvelte k és amit a m ostan i népies magyará zgatásokban tapasztalhatunk. sem
a m cdern lélektan, sem a keresztény tanítás nem fo ga d ja el. E z utóbbi egye
nesen ba boná na k tar t ja. Néha úgy érezzük, hogy álmai n k m intha előre jelez
né k a később bekövetkező es eményeke t. A z ilyen eg yezések - a véletlen játé
kai. Az ilyen kü lönös, feltűnő álmu nkka l egyid őben sz árnos más á lm ot látunk,
a mely e k m ást , néha épp ellenkezőt jöve ndölhe tnéne le Tekintse így ön is azokat
az ál mokat, amelyekről azt h iszi, kedvesei halálát előre megmutatták. Lehet,
h ogy u m ár bennük lappangó betegség miatt é rz e tt tudatalatti s zorongásuk vál
to tta k i álma ik at . De akkor sem jele n tik azt , hogy értelmetlen volt a szerep,
m elyet az életben bet öltöttek.

D. B. - Gyakori panasza a sz ül őknek, hogy nem használ a sz ígor úságuk
fiaik , leányaik tanulásában. A z, hogy az ön fia hazudik, hogy letagadja a lec
két fi ha odaké nys ze rí ti a k ön yv mell é, üresen vagy ábrándozva bámul a leve
gőbe, nem jel enti okvetlenül, hogy a f iú " m or a l insanity"-ben szenved. Csupán
csak n em érdekli, amit tanulnia kell , nyilván az ön k önyszerít ö hatása alatt.
K e resse meg, rnire van h ajlama, és ir ány ítsa olyan foglalkozás felé, ami annak
m egfele l. Megl átja, megváltozik a kettőjük közőtti viszony. Ne keseredjék el és
ne vonjon le vég leges k öve tkezte téseket. m egállapításokat fia jellemét illetően .

Leveléből azt lá tjuk, elsősorban megs értett apa i büszkesége sajog és fá j . Győzze
le sér tett öné rzeté t és egészen másképpen látja fia egyéníség ét, fejlödését,
sorsát.


