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"Folyamatban volt már e számunk nyomdai előállítása. amikor a mind';;
nyájunkat mélységesen lesújtó esemény bekövetkezett .•." öt évvel ezeliitt
ezekkel a szavakkal vezettük be azt a rövid első közleményt,ameIlyel a Vigilia
akkori felelős szerkesztőjének,Sik Sándornak halálát jelentettük be. l\lost egy
nem kevésbé szomorú közleményt keIlene ugyanezekkel a szavakkal kezdenünk,
hiszen a nyomdai munka keIlős közepén kaptuk a megdöbbentő hírt: M i b e 
I i c s V i d, lapunk felelős szerkesztője, szívinfarctus következtében elhunyt.
Amíg azonban elődjét hosszú betegség után szólította el a Gondviselés, Mihe
lics Videt váratlanul, munkabírásának teljében érte a végzetes betegség. De
cember első hetében még összeálIította januári számunkat és megírta a Vigi
liában másfél évtizede rendszeresen megjelenő népszerű rovatát az "Eszmék és
tenyek"-et, amely most hattyúdala lett, s amelyet az alábbiakban immár post
humus írásként közlünk.

Itt most csak arra van lehetőségünk, hogy a szerkesztőségünket ért nagy
csapástól lesújtottan néhány mondatban búcsúzzunk Tőle és ajánljuk Ot a
gondviselő Isten szeretetébe. Fél évszázadot töltött a magyar katolikus szelle
miség, a magyar katolikus sajtó szolgálatában, és az utolsó percig munkás éle
tének eredményeirőlmég alkalmunk lesz beszámolni.

Mire ezek a sorok az olvasó kezébe jutnak, haló porai már a Farkasrétite
metOhen nyugosznak majd. Lelke azonban ott lesz Teremtője kezében, élénk,
örökké kutató szelleme pedig itt marad közöttünk, mint ahogy példaképünk
marad a szorgalom, a kötelességteljesítés és az önzetlen ügyszeretet tekinteté
ben is.

ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Cseppfolyós századunk újabb évéhez
érve, amikor az ember tekintete óhatat
lamul a jövő felé fordul, az a kérdés is
sokak előtt felmerülhet, hogy milyen fej
lődés vagy alakulás várható, avagy len
ne kívánatos a valláslak körében. Igen
eltérő véleményeket hallani ma erről.

Ami azt a kérdést Hleti, hogy mí várha
tó, nagy számban vannak - elsősorban

marxisták -, akik bizonyosra veszik a
vallás és az egyházak előbb-utóbb be
következő elmúlását. Keresztény, főleg

katolíkus oldalról élesen tagadják ennek
lehetőségét, még akkor is, ha. nem egy
formán kedvező a prognózis, amelyre
jutnak. Szemben azonban egyes keresz
tény gondolkodókkal, akik a feltétlen
derűlátás meltlellt érvelnek, mások olyan
követelmélnyeket is hangoztatnak mínd
a vallás, mínd az egyházak irányában,
amelyek: az ő megítélésük szerínt egyben
feltéJteleiis annak, hogy a keresztény
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életszemlélet hatóerőként maradjon je
len a modern világban.

*
Sabino S. Acquaviva, a padovai egyetem

szooíológía-professzora 1961-iben L'eclis
si del sacro nella civilta industriale
(A szeritnek alkonya az ipari civilizáció
ban) címrnel könyvet adott KJ, amely erős

visszhangot keltett és élénk vitákat vál
tott ki az olasz értelmiség körében. Több
országban végzett kutatésok alapján oda
következtetett, hogy a mai társadalom
mínd nagyobb mértékben .,deszakralizá
lódiJk" azaz veszti el érzékét a "szent"
iránt. Ezt mutatjáík míndenelcelőtta val
lásgyakorlatra vonatkozó adatok, igy az
istentiszteleten résztvevők megfogyatko
záro, a húsvéti áldozások, a Jceresztelé
sek, az egyházi házasságkötések, és te
metéselk csökkenése, de ~gYaJnfgy az egy
házakból való 'kilépéselk és a magukat



.ateistJá!knak vallök számszerű növekvé
se is. Azt Aequaviva is megjegyezte,
hogy a külső kifejezések elmaradása még
nem szülkségszeTŰen jelzi a belső vallá
sosság hiányát azt azonban nyilvánva
lónak mondta, 'hogy a keresetény hi télet
válságba került, éspedig nemcsak a nagy
városokban, hanem a kisebb központok
ban is. Az adatokból az is világosan iICi
tűnik hogya nagyvárosok valósággal su
gálroz'zák a vaílástalanságot a rnezőgaz
dasági vidék felé, mert iJtt is míndinkább
átveszik a nagyvárosi lakosság gondol
kodási és magatartási módjaít, Magya
rázata ennek Aequaviva szerint az, hogy
a városodással együttjáró iparosodás ma
ga is "desza!kraIizálóan", "szentetienítő

en" hatkí ; ezt példázza az ipari munkás
ság is, amelyben a többi társadalmi osz
tályhoz viszonyítva legkevesebb a hítét
gyakorló keresztény.

Hasonlóan vázolta föl a helyzetet
Wilhelm Perger is abban a tanulmányá
ban amelyet "Az egyházra legközelebb
'várÓ küzdelem" címmel a bécsi Der
Grosse Entschluss 1964 novemberi szá
mában tett közzé. Ha a hivő kereszté
nyeket egynek vesszük a vasárnapi temp
lornlátogatókkal - írja Perger -, ak
ikor vita sem lehet anról, hogy erősen

kisebbséget jelentenek a társadalomban,
nem is említve azt, hogy ezek a temp
Iomlátogatók is csak részben állnaik való
ban vallásos emberekből. Igaz, hogy van
nak melle1ltük mélyen vallásos kereszté
nyek lis alkiJk nem kötik magukiat egyik fe
'Iekezethez sem, de számuk aligha jelen
tős: semmi esetre sem ellensúlyozzák az
egyházból nyíltan kilépólret. Tudomásul
1re1l vennünk azt a tényt is, hogy az ate
izmus korántsem a marxisták monopó
liuma, vannak bőven más csoportokban
is radikális képviselői. Nyugtalanító az
a körülmény is, hogy éppen a matalabb
korosatáíyokoan figyelhető meg az egy
'háztól való elszakadás.

Ami azt a táJmaS2Jt il:leti, amelyet a
modern vtermészettudomány nyújt!hat a
keresztény hitnek, Perqer szerint ezt 80
!kan túlbecsülik. BeTnaTd Bavink, aikiire
-ezzel összefüggésben szívesen hiwtkoz
nak, maga bocsátja előre Die NatuTwis
senschatt aut dem Wege ZUT Religion
(A természetoudományok útban a val
lás1hoz) círnű könyvében: nem azt akarja
bdzonyítamd, hogy az embernek hinnie
'kell Istenben, csupán arra 'kíván rámu
tatni, hogy korábbi nehézségekikel és el
tévelyedésekkel szemben miként gondol
kodjék helyesen ahivó az ó Istenének
rnűködéséről. Más ismert kutatók kife
jezetten elutasítják a vallást, S ha igaz
is, hogy nem egy mai tudós a flem1és3et

vimgálása kÖ2Iben el tadáLt valamilyen' Is
ten-képzethez, ettől még ugyancsak hosz
szú az út a kinyilatkoztatott vallás hité
ig. Bizonyos, hogy a kulturális életb~
is [elentős szerepet visznek egyes valiJ.a
sos Irók, elísmerésük azonban világné
zetileg még semmire semkötelez, És ha
a katolilkU\<; irányzatok erősek is a mo
dern bölcsészetben. széles kö["okre nincs
igazi befolyásuk. Végeredmény-ben azon
ban - állapítja meg Perger - a Mt
kifejezett elutasításánál is aggasztóbb az
a "hideg szekularizálódás", amely a hi
tetlenséghez való lassú szoktatással, a
transzcendens dimenziók elfedésével, a
bűntudat kíüresítésével kezdi ki a-szel
lemi élet vallásí alapjait. Az uralkodó
felfogást a vallási kérdésekről általában
márís közömbösségnek mondhatjuk,

'"
Mi tagadás, elég sötét a kép,arr:e~!et

Acquaviva is, meg Perger is elebunk
tár. Az olasz szocíológus azonban 1966
ra új Madástkészítertt könyvéből, s e~

ben már érdekes fenntartásokkal mo
dosítia előbbi fejtegetéselit. Teljesen el
maradt 'az első kiadás befejező mondata
is amely ekként hangzott: "Nyilvártva
16 tehát, hogy az emberiség belépett ,lé
tének abba a szakaszába, amelyben ugy
látszik, nincs sok hely a szerit számára;
belépett egy olyan éjs2Ja!kába, ~lx:nek,
bármennyire ffuikJésszük, nem seJtJUJk a
végét, mert a nemzetek változásá.val
egyre csak sötétebbé válík, úgyannyíra,
hogy színte nem wdjuk már, volt-e w
laha másként".

Aequaviva ugyanis észlelt kö~ olyan
tényezőket is, amelyek -min.t. írja 
a mai iJrányzaJtJtal ellen1Jétesen befolyá
solhatják egyfelől a "deszakralizálódás",
az ateizmus :t1ejlődését, másfelől a vallá
sosság alakulását. Ilyen tényező szerínte
mindenelkelá1lt a tanultság és a műve1Jtlség

szintjéneik vábtozása. Amikor a városo
dás és iparosodás megindult, a vallá
sosság tooténeti okokból foly6aJn inkább
a csoport mágikus-vallási magatartására
támaszkodott, mint a hitnek ku1turálisan
megalapozott formáira és öntudatos bels6
ártélIésére. Gyenge volt így a klivédés lehe
tősége a vallástalanság és az ateizmus
előretörésévelszemben, Az ipari társada
lom emellett igen heves polttíkaí-szocl
ális :lleszül1:ségek között bontskozott ki,
ami úgyszólván törvényszerűvé te1l1le a
vallásellenességet azokban a csoportok
ban vagy osztályokban, amelyek más ok
ból kerültek szembe a vallást a maguk
javáro hasznosító csoportokkal vagy osz
tályok!kal. Minthogy pedig ezek a moz-
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mJliaJtOk idővel változhatnak és változnak
is - jelenti ki most Aequaviva -, lehe-
tetlen hosszú távra [ósolgatní. .

A könyvnek ezzel az újabb ikJadásá
val fugla1kozva, a Civiltá Cattolica 1968
január 20-i számában Giuseppe De Rosa
a maga részéről is felveti a kérdést: va
jon a kereszténység alkonya felé haía
dunk-e ? Válasza fölöttébb figyelemre
méltó. Szerí.nte is bizonyos, hogy a "ke
resztény civilizáció" egy bizonyos típu
sának végéhez közeledünk. de ez koránt
sem egyértelmű azzal, hogya keresztény
ségnek leáldozott volna. Nem tartható
többé a középkorban történetdleg meg
valósult civilizáció, mikor is a keresz
tény beállítottság határozta meg a szo
kásokat, a törvényeket és az intéz
ményeket, szoros egységbe vonva az idő

legest az időtlennel. Ugyanakkor azon
ban eltérő 'vonásokka,l egy újabb kor
szak nyílt meg a kereszténység számára,
EgYli1k ilyen vonás a kisebbségi és talán
"diaszpora"" (szórvány) helyzet, ami
lyen volt már a kereszténység első szá
zadaiban. De Rosa idézi Karl Raliner ál
lítását: "Nem férhet kétség ahhoz, hogy
olyan Időszaloba jutottunk, amikor a
szórványosodás jelensége fokozatosan ter
jed." Valóban számolni lehet' azzal 
írja De Rosa -, hogy a modern világ
mind tovább halad előre a szekulari
zációnak és a társadalnü szenkézetek 1a..
icizálásának útján, a 'ikeresztény társa
dalom" sajátos szerkezetei pedig, ame
lyek ma még ellenállnak. lépésről-lépés

re tért fognak veszíteni. Előre látható
így annak a folyamatnak élesedese is,
hogy elhagyják hitüket és az egyházat a
csupán névleges keresztények. Márís ta
pasztaljuk em a hagyományos keresztény
civitizácíó valamennyi országában.

Mindenesetre fájdalmas tények ezek,
amelyeket egy keresztény gondolkodó
sem vehet könnyedén - hangoztatja De
Rosa -, ám ennek e:lJlenére is bátran
kell a jövő elé néznünk és bizalommal
fogadnunk az új korszakot. Számszerűen

kevésbé lesz erős a kereszténység ebben
a korszakban, de mínőségíleg sokíkal ér
tékesebb és elevenebb, mint a közelmúlt
századokban, s éppen ezért hatása is
érezhetöbb lesz az emberi valóságra.
"Mindez nem alaptalan jövendölés. Az
új kereszténység szemünk láttára van
születőben és fejlődőben. Ha sok meg
keresztelt ember lelki válságok és saj
nálkozás nélkül rnond is búcsút a ke
resztény hitnek, azok, akik megmarad
nak, mélyebben ísmerik, meggyőzőbben

tanúsítják és hitelesebben gyakoroüják
ezt a hitet. Olyan katoírkus megújhodás-
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nak vagyunk maris és leszünk még in
kább itanúí, amely nemcsak a papságot,
hariern a rnűvelt és felelősséget érző ví
Iágiakat is magával ragadja. Mint min
den születésnek, ennek az új keresztény
ikorszaknak is megvannak a fájdalmas
vajúdásaí : mutatja az a válság, amelyen
ma átmegy la kereszténység és amely
miatt némelyek a kereszténység végét
jövendőlek. Hosszú története során azon
ban a Ikieires:zrtJénység nem egyszer átélte
az újjászületés keserveit. Bizonyosra ve
hetjülk, hogy ezúttal sem valami érzel
gős és megindító alkony felé tart, hanem
új hajnal felé menetel, ha ezídöszerínt
még az éjszakában is."

Más katolikus gondolkodók is szilárdan
meg vann-ak győződve arról, hogy a ke
reszténységnek csak az a típusa kerübt
válságba, amelyet "tmdicionálisnak" ne
vezhetünk, az a vallásosság tehát, amely
meghatározott társadalmi struktúrákhoz
van kötve. A mai modern világban s
még inkább a holnapi világban a hítnek
ez a típusa elhullásra van ítélve. Csupán
a személyes és "felnőtt" hit maradhat
életben. Hogy mit értsünk ezen a "fel
nőttségen", valamelyest talán megvilá
gíthatja Léon J. Suenens malínesí bíbo
ros-érsek beszéde, amely "Nem halott,
csak elrejtőzött" címmel a londoni The
Tablet 1966 november 5-i számában je
lent meg.

Jól ismert dolog --'-adja elő Suenens
-, hogy Istennek az a képe, amelyet
magunkban hordunk, túl gyakran al'kal
,ma!t.la'l1", meg nem felelő kép, amelyet ra
saját hasondacosságunkra s nem az övére
f'estettünk. Korlátoz mínket az emberi
nyelv klkerülhetetlcn "ant'I'opomodi21mu
sa" is. Azt is tudjuk, hogy olyan közkeletű

képünk van Istenről, amely régi kultúrák
és múló vüágképek terméke. Míndezeknek
a gyengeségeknek és korlátozo'ttságok
nak eflenére a mai embernek is azt 'kell
mondamunk, amit Tolsztoj mondott a
múltban: "Ha az a gondolat támad ben
netek, hogy míndaz, amit Istenről kép
zeltetek. tévedés és hogy ndncs semmi
féle Isten, ne ijedjetek meg. Megesik ez
sok emberrel. Ne abban lássátok azon
ban hitetlenségtek forrását, hogy nincsen
ISItem. Ha nera hisztek továob Istenben,
akiben azelőtt hittetek, ennek oka az,
hogy volt vadamí rossz és helytelm a hi
tetekben, míért is Igyekeznetek kedl job
ban relfogni , mi az, amd.t Istennek hív
tok. Ha egy primitív néptörzs tagja
megszűnik hiIlJIÚ fából faragott Istené
ben, ez nem azt jelenti, hogy nincs 15-



1len, csupán azt, hogy nem fából van
az Igazi Isten."

Istent nem úgy kell felfognunk miIllt
megtsmerhetetlen Istent, hanem mínt el
rej;tőzött Istent, alki nem azért láthatat
lan számunkra, mert sötétség fedi, hanem
ment túl fényes a ragyogása. Találóan
írta Simone Weil: "Isten csak önmagát
elJrei'tv'e teremthetett, mert egyébkénJt
nem volna semmi, csak ő." Em az Is
tenit, akit távolilévőnek szoktak mondand,
meg kell 1Ja:lálnl ennek az úgynevezett
.,t.ávollétnek" mélyén, II észre kell ven
ni névtelen működését az ember vágyaá
ban az emberi életek és egy tevékeny
gondviselés titkában. De nemcsak Is':
ten távollétével vagy halálával kell tud
nunk szembenézni, hanem azzal az el
lentéttel is, amelyet nem kevesen. ipar
kodnak ktihOOlgsúlyozni Isten és az em
ber között. Azt állít ják, hogy Isten le
rontja az emberi tevékenységet, hogy en
nek a mindentudó és mindent látó Lény
nek statikus tökéletessége megfagyásztja
halott kezével a mí szabad fejlődésün

ket, hogy az örökösen reá szegzett tekin
tet tönkreteszi az ember teremtő

munkáját és képességet a dinamikus
emelkedésrc, Arra szólitanak mínleet;
hogy vessük el napjainkban ezt az Istent.

Nekünk tehát meg kell mutatnunk a
kortársak előtt - folytatja Suenens -,
hogy az emlberi akaratot nem sorvasztja
el az Abszolúttal való kapcsolat. Meg kell
mondanunk, hogy ellenkezően, Istennek
egyenesen dicsősége az élő és tevékeny
ember, és hogy a kereszténység a leg
nagyobb tiszteíetet követeli meg az em
beri SZEmély irányában. Krisztus egész
élete menetelés volt az Atya fuié, de
ugyanakkor m(·netelésaz ember felé. A
keresztény ember Isten ellen is vétene,
ha vétene embertársa ellen. Aki nem
képes. arra, hogy meghadíja és meghall
gassa az embereket, nem képes arra sem,
hogy Istenre hallgasson. Nincs közösség
Istennel az' emberiséggel. való kőzösség
nélkül.

Az emberiség nagy kérdései, hogy mi
az élet, a szeretet, a szenvedés és a ha
lál értelme - mtndezekre a keresztény- .
ség adja meg az egyetlen kíelégftő vá
laszt Krisztusban. Ennek a világnak,
amely szemünk előtt nő az időben és a
térben, amely folytonos teremtés s még
is annyira zsákmánya a reményvesztés
nek, az éhezésnek. a rtudanlanságnak és
a háborúnak, ennek a világnak, amely
felett ol1t függ az atombombaban az
együttes öngyilkosság veszélye, hirdetni
tartozunk Krisztus üzenetét, feltárni
előtte azt a kegyelmet, amely megadhat-

ja neki a hatályos és igaz szeretet any
nyira szükséges ajándékát. S amivel Sue
nens végzi, Saint-Exupery szavai: "SZJe
retni nemcsak annyi, hogy egyilk ember
a másikra néz, hanem az is, hogy mind
ketten ugyanabba az irányba néznek."

*
Igen, de mílyen irányba nézzenek? Mi

nap kaptarn meg egy rádióelőadás szö
végét, amelyet Gotthold Hasenhűttl a
Südwestfunk műsorában "A jövő hitelt
érdemlő egyháza" címmel 1967. október
22-én tartott. Ebben olvashatjuk: "Egy
olyan kö2Jösség, amely csak hátrarelé néz
és csupánhagyományaából él, nem egyéb,
mint régiségkedvelők csoportja, akik a
letűnt pompában sütkéreznek ; nincs meg
bennük a készség, hogy kíhajózzanak a
még ismeretlen vizekre, amelyek a jövőt

jelentik." A jövő - fejti ki a szerző 
mindig az a lehetőségünk, amely akkor
vátlik valóságga, ha teljesednek hozzá a
feltételek. Ám míndannyiszor, amikor ez
bekövetkezík, további életünket megint
csak egy további jövő határozza meg.
EZrÉÍl't van az, hogy az egyháznak is, ha
nem akarj-a önmagát feladni, újból és
újból vállalnia kell a megújhodás. sőt az'
átalakulás folyamatát. A történeti áram
lat enébkül is magával viszi, aIDkor is,
ha azt hiszi, hogy ki van véve az idő

és a történet alól, ez azonban nem je
lenti még a jövőt. Egy olyan vallásközös
ség jövője, amely több akar lenni, mint
egy szekta vagy érdektársaság, benne
magában rejlíík és kettős mozgásban va
lósul meg. Az egyilk az Isten relé, a má
sik az ember felé tart.

Az egyház akkor teljesíti feladatát,
vagyis akikor van értelrne és jövője 
emeli ki Hasenhűttl -, ha Isten valósá
gát közel hozza az emberekhez. Isten kö
zelségében van az egyház jövője. Isten
közelsége pedig Krisztusban mutatkozík
meg,alki a szegényekkel, betegekkel, me
zítelenekkel és éhezőkkel azonosítja ma
gát s aJki azt mondja: "Amit a legkisebb
nek tesztek testvéreitek között, azt ne
Ikem teszitek.' Ha az egyház azon van,
hogy az emberek szívét megnyissa a fe
lebarát számára, akkor ISI1Jen valóságát
viszi be az emberek életébe; ha elhanya
golja ezt, ha Istennel a szeretetszolgá
lat útján való találkozást merev szabá
lyok torlaszaival gátolja, akkor maga
vágja el jövőjét és csorbítja hitelét. Ha
senhüttl szerint jó, ha minél többször
feltesszük a kérdést, vajon ekként értel
mezve jelen Vian-e 'az egyhaz a társa
dalomban, képes-e arra, hogy Istent k~

zel hozza az emberekhez. Mert az egyház
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nem Isten tartózkodási helye, amely fe
lé az embernek menníe kell, hanem
irányjelző és kísérő az emberek számára
az Istenhez vezető úton, míközben maga
is. együtt halad ésörvendez velük. Szent
Pál hagyta meg: "mindenMneJk minden
lenni." A görögöknek görög, a zsidóknak
zsidó, a szomorkodókmak szomorkodó, a
boldogoknak örvendező, s ezt ki lehet
egészíteni: a ikeresőknek kereső.

Az egyház eredetileg nem a saját meg
újhodására. hanem a világ megújítására
kapott felszólítást - húzza alá Hasen
hlitti -, s a lehetősége erre semmi más
mint amit Krisztus hirdetett: az a hata
lom, hogy megboosássa a bűnt, jelentse
az örömhíre, a szegényt felemelje a por
ból és küzdjön az igazságtalanságok el
len. Olyan hatalom ez, amely illem arra
való, hogy az egyház a világ hatalmai
kÖ2Jé álljon, mert ez csak félreértéset je
lentené küldetésének, Jézus sohasem am
mondta, hogy ,.gyűjtsetek híveket",
hanem azt, hogy "hirdesisétek az örömhírt
minden embernek. minden teremtmény
nek". Csak ebbena radikális nyitottság
ban, míkor is a közösség nem a szám
szerűségeivel tetszeleg, hanem tudja,
hogy szűkségszerűen kis nyáj, só, amely
elkeveredik, kovász, amely áthatja a kör
nyezetét, víílágosság, amely fényeskedik
- csakis ebben a radikális nyitottságban
van az egyház jövője. Ebből a nyitott
ságból következik, hogy az egyháznak
senkit sem szabad kizárnía kebeléből.

Jézus földi működésének éveiben mín
dent megosztott Júdással. amije csak
volt, noha tudta, hogy el ~ogja árulní őt.

Júdás önmagát zárta ki. El sem gondol
ható, hogy Jézus bármely bűnöst, akár
rnorálís, akár dogmatikai szempontból
lett bűnös. eltaszított volna maga mellőJ..

S ma is úgy van, hogy az emberek ~e

vésbé ütköznek meg azon. hogy az egy
házban bűnösök vannak, mint sokkal ini
káJbb .azon, hogy az egyházban "igazak"
vannak, akik úgy vélik, hogy szabad má
sokról ítélkezniök. El Iehet vajon kép
zelni, hogy egy vámos, egy utoamő, egy
házasságtörő, egy csaló Jézus ellen for
dult volna? Am nagyon is ellene fordul
tak azok, akik tisztának tartotrtáJk magu
kat, akik a hitet szektává fokozták le s
egy-egy embert osak határozott feltéte
lek mellett fogadtak be maguk közé.
Jézust az írástudók és a papok utasítot
ták vissza, nem Izrael "elveszett gyer
meikei". Az egyháznak annál inkább van
jövője, minél myitottabb kőzösség az em
berek számára, olyan közösség, amelyben
hely van mínderrkí részére.

*
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Már említett tanulmányában Wilhelm
Perger lényegében ugyanígy látja annak
feltételeit, hogy a kereszténység bizako

.dással nézhessen a jövőbe. Szerinte a leg
súlyosabb kifogás, amelyet az egyház
ellen emelhetnek, hogy történetében és
tagjainál oly kevés található abból, amit
Krísztus tanított: a szerétet-parancsok
ból, a hegyi beszédből, a megragadó pél
dázatokból, amelyek nagylelkűségre és
könyörületességre szólítanak, A szernre
hányásra kíelégítő választ nem adhatnak
apologetikai "oldalmozdulatok", ezt csak
olyan katolicizmus cálfolhatia meg, amely
- míként maga Krisztus cselekedte - va
lóban a szeretet és a könyörület Igényeit
állítja igehirdetésének és ténykedéseinek
középpontjába, S Perger megfontolásra
ajánlja a következő alapelveket. .

1. Minden keresztény hívőt már gyer
mekségétől kezdve át kell itatni azzal a
meggyőződéssel, hogy vaílásánaícazok a
legfontosabb előírásai, amelyek a szere
tetre vonatkoznak El kell érni, hogy a
keresztények ezeket a parancsokat ne
pusztán engedelmességből,hanem önma
guk miatt teljesítsék. A követelmény ab
ban a látszólag köznaplan hangzó mon
datban foglalható össze: "Kell, hogy min
den keresetény hivő igazán jó ember le
gyen." Akármilyen laposnak tűnhet fel
ez senki sem vitathatja szükségeeségét és
idŐszerűségét. Szígorúan •véve mindazo
kat, akik kereszténynek vallják magu
kat, emberi jóságuk, szelídségük és se
gítőkészségük nyomán kellene felismer
nd. Lehet, hogy ez a követelés utópísztí
kusan hangzik, jogosultsága azonban
nem csökken ezzel, mert végül is mín
den magas cél, amit az ember maga elé
tűzött, kezdetben utópiának látszott.

2. A szeretet katolicizmusának a kato
likusok két típusát kell háttérbe szorí
tanía, Míndenekelőtt a komor és sötét
fanatikusokat, akiket nem ok nélkül pel
lengérezett kti oly gyakran az antikleri
kális irodalom. Régi tapasztalat, hogy ez
a típus inkább eíriaszt, mint megnyer.
Vissza keH szorulnía azonban annak a
sekélves "kultúrpolit~kai figurának" is,

'amely nagy hangon ágál a katolíkus "tá
borban".

3. A szevetet katolícizmusa felől nézve
nyomasztóan hat, ha az egyház és hívei
körében az "igazságtevés" keménységét
szorgalmazzák. Bizonyos, hogy nagyon
gyaüoran olyan érveket hoznak fel az
.ílyen magatartás meU ett, amelyet komo
lyan vehetünk. Ennek ellenére meg kell
szívlelni az evangéliumnak azt a helyét,
ahol Krisztus 'a házasságtörő nővel talál
kozik Krísztus üzenetének szelleme ta-



lán sehol nem jut olyan elevenen fel
színre, mínt ezen a szeritírási helyen.

4. A szeretet katolícizmusa igazi meg
értéssel és valódi együttérzéssel tekint
más világnézetek követőire is, ami egyéb
ként már a felebaráti szeretet parancsá
ból folyik. Ezen a téren szerencsere már
sok minden történék, Megindultak mind
az egyházon belül, mínd azon kívül a
párbeszédek, Ismétlődnek a találkozások
a keresztények és más vallások, valamint
világnézetek képviselői között. "Ennek
ellenére még mindig fel kell figyelnünk
az Inkvizíció tüzének ki nem aludt szík
ráira, amelyek távolról sem olyan ritkák,
rnímt ahogy remélnők."

Irne csak néhány alapelv, amelyet' a
szeretet katolícizmusának szem előtt keH
tartania - fejezi be Perger. Hogy mí
lyen magatartást tanúsítson ez a katoli
cizmus a háború és a szocíálís igazság
talanság problémáit illetően, nem is
szükséges részleteznünk. Egy ilyen ke-

A KIS ÚT

Egy családnál fordultam meg nemrég,
ahol négy gyermek közül a legnagyobb
hatéves múlt, a következő ötéves. A na
gyobbik kislány, a másik kisfiú. Sziileik
vaHásos, imádkozó emberek. ~desany

juk jogos büszkeséggel mondja, hogy lá
nya már 'a Miatyánkot, Hiszekegyet végig
tudja. Sőt, fűzi hozzá, a kisebb is bekap
csolódik imájába, de nem sokáig bírja.
Egy darabig mondja testvérével együtt,
aztán hamarosan közbekiált: "Már elég."

Hasonló jelenet sok olyan családnál
ismétlődik, ahol az apróságokat imára
szoktatják. Felvetődik tehát a kérdés,
hogyan imádkoztassuk helyesen a gyer
meket? Kinek van itt igaza? A szülő·

nek-e, aki hosszú, jobbára meg sem ér
tett szöveget mondat fel, vagy a kicsiny
nek, aki ösztönösen állást foglal ez ellen,
mert neki az sok?

Hogy helyes nevelői ítéletalkotáshoz
jussunk, a gyermek viselkedéséből keH
kiindulnunk. A kicsinyek úgy érzik, ne
kik kevés szó is elég az imádkozáshoz.
Apjukkal, anyjukkal, testvéreikkel is rö
viden szoktak beszélni. Igy kívánnak
szólni Istenhez is.

Valóban, nem a szavak az imádkozás
legfőbb kellékei. A gyermek imádkoz
tatásának tulajdonképpeni célja az, hogy
megtanuljon saját szavaival imádkozni.

•

reszténység minden bizonnyal solckalkö
zelebb jutna a jelenkor embereihez, mírit
némelyek gondolják. MeI'It bármit is ves
senek a modern ember szemére, semmi
képpen sem tagadható, hogy ez a mo
dern ember - legalábbis elvben - jó,
val humánusabb, mint elődei voltak az
ókorban és a keresztény középkorban, A
gótíka embere például, akJ.oly csodála
tos vallásos alkotásokat hagyott hátra,
szorgalrnasan művelte a pogrornokat,
vívta a szörnyen kegyetlen háborúkat és
természetességgel vette tudomásul az
igazságszolgáltatás borzalmas módjait,
Ha a Iegúiabb történetben hasonló dol
gokat gyakran még remségesebb formá
ban éLtünk át, ezen a legtobben mégis
csak őszintén megdöbbentek és felhábo
rodtak a mai emberek közül. Egyáltalán
nem lehetetlen, hogy. éppen ez a mcstaní
modern ember érett meg először arra,
hogy Krisztus üzenetét a maga valójá
ban felfoghassa.

AZ IMADKOZÚ GYERMEK

Egyéni kifejezésmódja természetesen
egyszerű lesz. "Amikor imádkoztok, ne
szaporítsátok a szót, mint a pogányok.
Azt gondolják ugyanis, hogy sok beszé
dükért nyernek meghallgatást." (Máté
5, 7). Ez az intelem elsősorban a gyer
mek-imára érvényes. Az tulajdonképpen
csak néhány szóból fog állni. E szavak
azonban tükrözzék a gyermeki lélek Is
tenhez emelkedését.
Alapvető feladatunk tehát a gyermek

szívének, gondolatainak és érzelmeinek
Istenre irányítása. Ez sokkal nehezebb a
szülő számára, mint egy-egy betanult
versikét felmondatni. Szinte alkalomról
alkalomra mindig új leleményességre
t'an szükség, amikor a gyermeket imád
kozásra készítjük elő. Csak így alakul
ki lelkében az az őszinte vágy, hogy Is
tennel beszélgessen, csak így lesz igazi
mondanivalója az Isten számára.

A gyermeklélek talaján könnyen bont
csírát ez az Isten felé irányuló "monda
nivaló". Mi a szülők első teendője, hogy
a gyermek e legszebb, legszentebb ké
pessége kivirágozhasson? Tudatos neve
lői felelőséggel teremtsék meg ehhez a
kedvező légkört gyermekük számára. Ar
ról van itt szó, hogya gyermek tanuljon
meg először "elmélkedni". Ne gondoljuk,
hogya gyermek erre még nem képes.


