
Tájékozódás

EGY MÁIG AKTUÁLIS KÖNYV

Hazánkban harminc éve folyik párbeszéd
az egyház és a társadalom között. Amikor az
egyházi hierarchia még nem tudta a dialógus
fonalát felvenni, a magyar katolikus papság
nak 1950-ben megalakított papi békemozgalma
tűzte ki feladatául. Ennek a mmtegy három
évtizedes dialógusnak egyik eredménye a
szabolcs megyei papi békemozgalom szerkesz
tésében 1977 végén az Ecclesia Kiadónál meg
jelent Keresztény ember a szocialista társa
dalomban címü könyv. A könyv mit sem
vesztett azóta időszerűségéből, sőt inkltbb
megnőtt az aktualitása, s éppen a jelenlegi
társadalmi törekvéseket tekintve rendkívül
hasznos mínd a papság, mind a hívek szá
mára; eligazítást nyújt ahhoz, hogy a "ma
gya~ katolikusok jobban betölthessék hiva
tásukat szocialista társadalmunkban".

A kötet bátor kézzel nyúl az egyház és az
állam viszonyának kérdéseihez, az újkor
ban adott feszültségek mstöríaí és teológiai
feloldásához. Az egJíház a személyíséget
míndíg is a közösség szolgálatában levőnek

gondolta el, hiszen az egyház - ahogy a
Zsinat megfogalmazta - maga is közösség,
de az újkori individualizmus az egyház kö

zösségí mívoltát eléggé háttérbe szorította,
A könyv szerínt ez volt a társadalom és az
egyház között támadt feszültségek egyik -rö
oka. ll:rdekes fejtegeteseket olvashatunk az
Ember a társadalomban címü fejezetben a
szekularizációról, a vallás és az egyház sze
repéről a szekularizált társadalomban. A
szerzők nem állnak meg a históriai boncol
gatásoknét, ..hanem a Zsinat szellemében ke
resik a hívőknek, a szocialista társadalom
ban történő részvétela további lehetőségeit,

valamint a hivők erkölcsi tartalékainak. ha
tékonyabb kibontakoztatását a közösség ja
vára. A fokozódó társadalmi és személvr
egymásrautaltság is magában rejti azt a kö
vetelményt, hogy az ember társulása ne
pusztán külső kényszer által létrehozott la
bilis képződmény legyen, hanem az egymá
sért-valösag és az összetartozás mély átélése,
hogy mindinkább közösségí lénnyé változ
zunk. Ha a fejlődés egyre közelebb hozza
az embereket egymáshoz, a jövőben talán
beszélhetünk "egY-lelkű Emberiségről", amely
az egymásratalálás eddigi utópiáját a való
ságban fogja bizonyítani.

A hivő embernek teljes lényegével példa
mutatóan kell a vtlágban élnie, de mínét job
ban benne él ebben a világban, annál in
kább ~:növekszik a hltünk által is inspirált
feladata és felelőssége. A könyvből az olva
só bátorítást nyer ahhoz az elhatározáshoz,
hogy a történelmileg. kialakult keresztény
szemléletmódot merre átszak1tani ott, ahol
az idők jelel ezt renvegetöen sürgetik. Fo
lyamatosság és szakítás! E kettő dialektikus
egysége számolhatja fel a keresztény ember
bizonytalanságát a számára sokszor nehezen
felismerhető kérdések megválaszolásában is.
A kötet nem ad sehol elnagyolt megállapí
tásokat, nem ismétel közhelyeket, újszerű és
hitünk szempontjából a leghaladóbb meg
oldásokat keresi minden felvetett problémá
nál. Keresi a lelki indításokat és egy. új
keresztény lelkiség kiteljesedésének feltéte
leit is. Nem fordul a történelem folyamán'
kialakult lelkiségek restaurálásához, sem a
reformizmus már jó néhányszor megtapasz
talt . elégtelen voltához. hanem a renovácíö
hoz, a hivő ember egész Ielkí beáltítottsá
gának megújításához. és e vállalásában az
útkeresés feladatát választotta.

JÉGER KÁROLY

•

Szolgálat, t5. A lap új száma az 1500 éve
született Szent Benedek alakja, tanítása és
szellemi hagyatéka köré épül. "Kétségte
lenül már történelmi kíváncsiságból is ér
demes megállni olyan ember életénél
olvassuk a tömör tájékoztatóban -, .akinek
műve csaknem 1500 éve fennáll." A tanul
mányok egymásutánja azonban arról is
meggyőzi az olvasót, hogy Szent Benedek
esetében nemcsak emlékről van 'szó, hanem

korszerű, életalakító, minden kor számára
mondani és adni tudó magatartásról is.
Ilyen vonatkozásban elemzi a bencés stabi
litás ídőszerűségének kérdését Tóth Vere
mund, -s próbálja Teilhard de Chardin
kozmikus látásmódját összeegyezterní a be
nedeki Regula szellemével Hets Aurelián..
(A Reguláról közöl érdekes tanulmányt Bé
kés Gellért ís.) Kitűnő írást olvashatunk
Csóka Lajos tollából Guzmícs Izídorról, "Q

keresztenyegység apostoláról" . Ezúttal is
gazdag, j6l informáló anyagot tartalmaznak
a lap állandó rovataí.
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