
Haza és nagyvilág

szolgálat
A lap 49. száma a halál és örök élet tárgyköréből meri tette
cikkeinek témáját. Miért is tagadnánk, az emberi élet
egyik lcgdrámaibb kérdése: mi történik, amikor befejező

dik földi létünk. amikor a nekünk rendelt idő letelik? Va
jon van egy másik létrend, ahogy a szentirási szövegek jel
zik, vagy - mint ezt ugyancsak sok nagy szellem vallja - a
halál perce egyben a végső megsemmisülése'

A Szolgálat tanulmányirói nem kerülik meg e súlyos
kérdéseket. hanem igyekeznek kifejteni a hiten alapuló vá
laszt. Nemeshegyi Péter Evilági élet árák élet cimű irásá
nak például épp az adja meg hitelét. hogy több izben és
nyomatékosan hangsúlyozza a Jól megélt élet értékes vol
tát. Az igaz életből tekint a halálra, az örök életre, s az evi
lágiságnak azokat a gesztusait keresi. amelyek már távo
labbra mutatnak. Rendkívül érdekesen és tanulsúgosan
elemzi irásában a szeretet problematikáját. Kimutatja.
hogy aki valóban szeret. az már képes megsejteni és sejtet
ni másokkal is valamit a túlvilági létrendből. mely ugyan

csak a szeretet érzésén alapszik.
Fontos és a korszerű keresztény életmód mikéntje

szempontjúból értékes gondolata. hogy az a keresztény
ember, aki hisz a túlvilágban, örömét találja a földi élet
szépségciben is. ". . ha valaki a véges értékeket a maguk
végességében megbecsüli -- mondja ezzel kapcsolatban - .
és úgy illeszti a végtelen élet látókörébe, akkor nyilvánit
ják ki ezek az ember számára valódi crték üket. "

Weissmahr Béla nem kevésbé izgalmas témát vet föl
A lélek halhauulanságának kérdése uo emberi érteleln p
nyében cimű írásában. A szerzö a bevezetőben arra keres
választ. mi is a bizonyitási eljárás lényege' Kifejti. hogy
aligha beszélhetünk "kényszeritö erejű gondolatmene
tek't-ről, hiszen egy állitás igazságának vagy hamisságú
nak felismerése az emberi úllásfoglalástól is függ. Anélkül.
hogy tovább haladnánk a cikk gondolatmenetének ismer
teteseben. elsősorban ennek a megjegyzésének jelentősé

gére hívnánk fel a figyelmet. hiszen nyilvánvaló. hogya lé
lek halhatatlanságával kapcsolatos személyes állásfoglalás
alapvetőerr meghatározza a kérdés igazsúgtartalmával
kapcsolatos egyéni állásfoglalásunkat. Weissmahr Béla
fejtegetései a hivő embernek lényegesct rnondanak. a nem
hivőt aligha győzhetik meg.

Kivételes értéket kölcsönöz a Szolgálat halállal foglal
kozó tanulmánysorozatának az a lelkigyakorlatos följegy
zés. melyet boldog emlékezet ü VI. Pálpápa készitett GOIl

dalatok u halál kúsziibén eimmel. "Kérem hát az Urat ol
vassuk az önvallomásban . adjon kegyelmet. hogy közeli
halálomat a szeretet ajándékává tegyem az egyház szamá
ra. Mondhatnárn. hogy mindig is szerettern : az egyhúz
szeretete szabadított ki szűk és vad önzésemből és inditott
el szelgálatára ; és úgy tetszik nekem. érte éltem, semmi
másért. Szerétném átölelni. üdvözölni, szeretni rnin
denkiben. aki alkotja, minden püspökben és papban. aki
támogatja és vezeti. minden lélekben, aki éli, képviseli és
áldani. Azért is, mert nem hagyom el, nem lépek ki belőle.

inkább jobban. erősebbenegyesülök. összeolvadok vele: a
halál előrehaladás a szemek közösségében."

Albert István tanulmányának eime: Schüt: Antal,
ahog" én lálium. A szerzö nyomatékosan hangsúlyozza a
szubjektiv motívumok jelenlétét irásában. Sok egyéni. jel
lemző vonását rajzolja meg a kitűnö hittudósnak, s érezte
ti azt az önemésztő küzdelrnet, melyet anyagával, mun
kasságával folytatott. Külőnősen izgalmasak azok a la

pok. amiket a renden belüli helyzete elemzésének szentelt.
Ebben a vonatkozásban a további kutatás bizonyára érde
kes adalékokat merithet Albert István írásából.

MÉRLEG
A Bécsben megjelenő szemle idei első száma két érdekes
író útjút rnutatja be: a hatvanéves Dürrenmattét és a nem
rég elhunyt népszerű Croninét. Dűtrenmatt századunk
egyikjcllegzetes müvésztipusa: azt a folyamatot ábrázolja
olykor megvesztegető szellemcsséggel. ahogy al emberi
jellemet és tartást kikezdik a növekvő mennyiségben ren
delkezesünkre álló anyagi javak. A francia ú, Croix
ugyan "kegyetlen"-nek nevezte, valójában inkább kísérle
tező, aki különbözö élethelyzeteket teremtve azt igyekszik
megfigyelni, hogyan változik az emberi lelkiség. Nyoma
tékosan hangsúlyozza. hogy a világról s benne az önma
gunkról kialakított képünk is homályos: annál kevesebbet
tudunk, minél gőgösebben hirdetjük. hogy megismeré
sünk egyre tökéletesebb eredményekre vezet. Ezért érez
heti a keresztény gondolkodás Dürrenmatt világát ..kihi
vás"-nak, mely fokozott önszemléletre és az értékek meg
becsülésére nevel. Cronin világa természetesen sokkal ke
vésbé összetett. benne inkább a jó küzdelmét láthatjuk a
rosszal. s az elnéző írói moralitás a nem szűnő és nagyon
is valóságos harcban végűl mindig az igazságérzetünket
kielégitő megoldáshoz jut, noha az élet ennél bonyolul
tabb alternativákat vet fel.

A tanulmányok közül külőn érdemes kiemelnünk And

ré Fel/il/el Ókori történészek Jézusról eimű írását, rnely
ben azokat a sokat vitatott szövegeket elemzi, melyeket a
történészek egy része Jézus földi műkődése legfontosabb
bizonyítékúnak tart, mások azonban megkérdőjelezikhi
telességüket. Plinius Junior, Tacitus, Suetonius. Josephus
Flavius szerény közléseinek tükrében igyekszik nyomon
követni azt a folyamatot. hogyan jelentkezett Jézus élete,
majd a kezdeti kereszténység lassú térhódítása a kor törté
nészeinek tudatában. ... . El kell ismerni --írja a többi kö
zött· , hogy a világi történészek nem sokat közölnek Jé
zusról. Ezen azonban egyáltalán nem csodálkozhatunk.
Jézus vallási mozgalma a hatalmas római birodalom egy
kis zugában indult meg. olyan országban, amelynek vallá
sát és erkölcseit az akkori világ többi része nagyon is mel
lékesnek tekintette."

Rendkívül alapos és részletes méltatást olvashatunk a
lapban Emberi tapasztalat és hit Jézus Krisztusban eim
mel - Edwurd Schillenbeeckx krisztológiájáról. Akitünő
domonkos teológus két hatalmas müvében (Jesus. Dic
Geschichte von einem Lebenden; Christus und die Chris
ten) arra a kérdésre keresi a választ, mint lehet napjaink
ban i~ időszerűvé tenni az újszövetségi hirtapasztalatot.
A könyvszemleben Pascual Jordan világszemlélete eimmel

alapos összefoglalásban ismerkedhetünk meg a neves el
méleti fizikus világképével.


