
is a régi templom . - Mégis bejött a száraz Idő a fagy előtt, s egy f iú, aki tavaly
egy teherkocsit kapott 3 heti munkáért, festés re Igérkezett a motorszánkómért,
amin soha nem ültem. Igy aztán meg ls alkudtunk: hat heti munkáért megkapja a
szánt. Ment hármunknak az épület kapar ása. festése háromszor. AIIg lettünk kész,
mikor az esős Idő beállt; de ml már bent javltottuk a falakat , festettük a templom
régi padlalt . A munkald ö csak az Indiánoknak szólt, nekem még az est i mise után
is jutott tenniv aló éjféli g '" A központi fútés szerelés ére a püspök úr elküldte a
misszió egyetlen talpraesett se qlt ötestvé ré t , 5 Igy október 13-án este mondtam az
első misét az új helyen, s a rnlsszl és vasárnapot már az új templomban ülte meg
a kis falu .

Csakhogy hfvelm panaszkodtak, hogy nem hall ják a kis harangot , a régi jobb
volt. Hát azt ls valahogy Ide kell hozni. A harang le is jött szépen, leszereltük az
öntött vas lábakat, lendltőkere ket, szívét kivettük és a 307 fontos bronz harangtestet
ledobtuk a toronyból. A vastag öntvénynek meg se kottvant a kis rázkódtat ás,
kivéve , hogy ml hárman majdnem vele mentünk a korhadt toronnyal együtt. Most
már ml legyen, hiszen az egész több mint 400 font ! Végül ls a magyarnak akkor
jön meg az esze, ha sarokba szorl t ják . Igy nekem is mentö öt letem támadt. Az új
templom f öhornlokzat ához közel egy mély kútgödör volt , amit a nyáron temettem
be egy fuvar kővel. A követ 4 lábnyi ra újra kl szedettem, mig magam 10 darab 20 láb
hosszú, 3x9 hüvelykes gerendából egyenes oszlopot ácsoltam. A tetejére egy vas
rácsra szereltük a harangot . Persze a feiállItása és gödörbe tétele nem volt éppen
egyszerű dolog . A bi ll enő rakfelül etű gépkocsin emel ővIII ával emeltük fel. Irtó szeles .
kemény hideg voit. Az embereim ott akartak hagyni: ily en Időben csak a bolond
Father dolgozik , mondták. Ekkor fe lbontottam egy ajándékba kapott . Hurnan antí
íreeze" üveget , s a whisky megtette a hatását . A hideg ellenére aharangoszlop
áll t, kövekkel kiékeltük új ra az öreg kutat , s azóta is hall ják az emberek
a nagy harang zúgását és hlvás át . A padlás falán és a mennyezeten egy fúróval
lyukat fúrtam, így a templomból lehet harangozni. Természetesen akad még mindig
sok kis apró rakosgatás, Igazgatás, javitás . de hála a jó Istennek és az önök imájának,
segitségének, igy sikerül t egy rövid esős nyár alatt új haj lékot adni Jézusnak az új
templomban.

Ebből ls látj ák, hogy még élek és imáikra mindig számítok.
Eördögh András

Holy Cross MIssion, Alask a.

TEOLÖGIAI AGGIORNAMENTO MAGVARORSZÁGON

KU HAZAI HOZZÁSZÓLÁS

A ,teológiai aggiornamento· -ról szóló levél gondolataival száz százalékig

egyetértek. Hozzátennék még néhány gondolatot :

1. A teológiai elmaradottság egyik okát abban látom, hogy a fiatal papok

nem forditanak a továbbképzésükre elég gondot. Talán egy kis kényelmes
ség is van ebben, nem is könnyü sokszor hozzáférni az any aghoz. De főleg

azért, mert ahogy kikerülnek a szemináriumból , rögtön teljes erőve l beledob
ják magukat a munkába. éppen a jobbak, ez az aktivi t ás ki elég iti ő ket és

nem törödnek eléggé a saját fejlódésükkel.

2. Keveset beszélnek nálunk a szószékról a híveknek a zsinat i rneqújulá s
róI. Ez is oka részben az általános konz ervatív magatartásnak.
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3. Ahhoz . hogya feudális gondolkodás maradványai eltúnjenek. sokkal
többet kellene elmélkedni a szegény Jézusról . az O magatartásáról a papok
nak. és erre kellene megtan itan i a híveket is. Annál is inkább. mert a hl r
tel en változásokat nem mind enki tud ja nyomon követn i. de az evangéliumi
Jézust mindenkinek meg kell próbálni utánozni.

4. Egy látogatóba jött pap mondotta nálunk. hogya keresztény megújulás
tőlünk fog kiindulni . de félő . hogya hirtelen ránktörő újítások felkészület
lenül fognak tal áln i. Sajnos a külföldre látog ató magyarok legtöbbje azzal a
csalódottsággal. de egyben örömmel té r haza. hogy nálunk sokkal mélyebb
és komolyabb a hitélet. mint nyugaton . Ez is oka annak. hogy inkább meg
maradun k a magunk konzervativ magatar tásánál és nem kérünk a nyugati
kényelmes ( "karosszékben. kávé- v. teadélutánok keretében " liturgiát ün
neplő) kereszténységből.

5. Ezzel kapcsolatban nálunk kialakul t egy hangtal an életalakí tó apostol 
kodás és ezt várnók a hozzánk látogató idegenektől is . vagy a külföldre
látogatók a nyugat i p éldákt ól. Hiszen ha turistaként megy valaki idegenbe.
ott nemcsak az anyagi életre f igyel . hanem az emberek magatartására is.

6. Nem szükséges mindazt importálni hozzánk. amit rnost nyugaton vitat
nak. Azért látom veszedelm esnek a túlzott újí tást. mert nálunk . éppen a
tájékozódás. múvelődés szerényeb b lehetősége I és a vltaorgánumok kor
látoltsága miatt könnyen vezeth et ez elhaj lásokhoz.

Ha a zsinat szellemében a szerete tben kell elsősorban megújulnunk és
az egység útjára ' törekednünk. akkor nekünk Itthoniaknak meg kell úju lnunk
az imádságos. a Szentlélektől felvilágosított életben . hogy eljussunk az
Istenfi úi nagykorúságra. és megé rtő szeretett el kell közelednünk minden
becsületes t örekv éshez. amely összeköt egymással. Nem kri t izálni és ít él
kezni egymás fölött (vagy a külföld iek fölött ). hanem törekedni egymás
sajátos népi helyzetét megértv e segíteni egymást Imával és főleg példa
adással. De a külföldiek se ítélkezzenek felettünk. hanem próbáljanak az ő

kultúr ájukból, nagyobb teológiai f e l készül tségükből testvéri együttmúködéssel .
de példával is segítségünkre lenni a . haladásban" . Nem vitatkozásra. hanem
több imára és szeretetre van szükség a zsinat szellemében való megújul ás
hoz. Már pedig ez az egyén i megújulás az els ő lépés a haladáshoz. ahhoz.
hogy . keressük ami összeköt " . és elhagyju k örökre azt. ami sz éfválaszt.

+
Igen gátló körülmény a történelmi szisztémák lerak ód ása, amint ezt Cs.

B. levele is felhozz a. Azután az utóbb i két évti zed fejlődése teológiai téren
szinte kiesett nálunk. Ezt az átmenetet is pótoln i kéne.

MI a teendő? Bezárkóznl nem lehet. kritikátlannak lenni nem jó . Azt hi
szem úgy kellene eljárni . min t Bartók és Kodály a zenében: először közön
séget nevelnI, aztán komponáln i. Nálunk nem vol t elég teo lógiai közérdek
lödés ahhoz. hogy kicsikarja a teljesítményt. A pap bizonyos fokig múvelt
volt teológialiag (bár a papság nagyrészének érdeklődése sem túl nagy) . de
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nem volt meg a kapcsolata azokkal, akikért tanult. - Persze ugyanez for
dítva is áll: egy mély mondanivalójú, lebilincselóen megírt teológiai mú
nagy érdeklódést tud ébreszteni.

Es egyénileg mi tehet a teológiai érdeklódésú pap ill. világi? - Amit
módomban áll elérni és amihez hozzá tudok férni. azt megragadom. Annyi
józan ítélóképessége talán csak akad mindenkinek, hogy ne adjon hitelt a
túlzó irányzatoknak. Hozzánk különben is általában olyan dolg ok jutnak el,
amelyek széles mederben különbözö szell emú megnyilvánulásokat tartalmaz
nak, de nem éppen teológiai szélsóségek.

Az Intellektualizálódás nyilván irreverzib ilis folyamat. Es ez azért sokat
segít, mert enélkül nem lesz ütóképes a kereszténység, ha szembetalálja
magát az új fogalmakkal. Enélkül nem vagyunk képesek dialógusra.

Lehet azonban kereszténységet terminusok nélkül is adni. Exisztenciális
megélés nélkül nincs vallás. Nem az intellektualizmus vagy nem-intellektua
lizmus kérdésén buknak el az emberek, hanem azon, hogy gyózik -e meg
teremteni az atmoszférát maguk körül. Ez a . l éqkör" nem föltétlenül nagy
hat ók ör ű. de sugárzik. Teherbíróvá kell tenn i az .ecclestola"-kat, a kis egy
házközösségeket. A magyar egyháznak ott lenne az archimedesi pontja: tud-e
eleget imádkozni és van-e Istennel személyes kapcsolata az Egyház tagjaiban?
Aztán jöhet a tudomány és a teológia .

KET HOZZÁSZÓLÁS KOLFOLDRÓl

A szociológus szemével elsó pillanatra az tún ik fel , hogy Magyarországon
a teológiai gondolkozás ter én a . haladöknak" és konzervatívoknak" egyál
talán nincsen kialakult tábora . A levegóben lógó és egyéni hangszerelésben
átélt problémáknak megvitatására, érvényességi határuk körvonalazására , az
egész magyar egyházra érvényes megfogalmaz ására még nem került sor .

A másik észrevétel : Amikor a teológiai gondolkodás ügyében állást fog
lalunk , nem az iskolás tanany ag sors a izgat , hanem annak a magatartásnak
a .formulája" , megfogalmazása, amely az Egyháznak Krisztustól kapott külde
tését, az emberiség életében betöltendó hivatását fogl alj a össze. Nem lehet
szétválasztani a teológiai gondolkodást és az aggiornamentot, e kett ő össze
tartozik, mint a hitvallás és a tett. A teológiának igy lesz vallás i-egziszten 
ciális jelentósége.

Mégis a reakciók hevessége - amely a teológiai viták kapcsán gyakran
megfigyelhetó - felkelti a gyanút, hogy talán egy kicsit túlértékeljük a
teológia és a vallásos . hltvall ás" összekapcsolódá sát, s emiatt szükség
telen nyomatékkal követeljük a kett ő egyezését . Próbáljunk itt két dolgot
figyelembe venni. Elóször : nem minden teológiai áramlat válik életet befolyá
soló . hitvall ássá ". másodszor : ma a teológiai megfogalmazás gyakran csak
.hanqos gondolkodás" -nak tekintend ő. amelyet csupán a gondol at kiérlelése ,
pontos formulázása . kritikai megvizsgálása érdekében szövegeztek meg, nem
mint teológiai tételt, áll i tást . Nem volna szabad az ilyen . hangos gondol -
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kod ás"-ra az Imént felvázolt hltvallás-jellegú teológiai gondolat mércéjét
alkalmazni , s mindjárt föltúnésekor . a vallásos életre kártékony" elmkével
ellátni.

A hazai teológiai konzervativizmusban van valami a gondolkodás . kaland
ja" el ölt menekülésből ls, amennyiben szellemiségünknek a .gondolatlság·
nem erős oldala , s ezért szeretjük a gondolati útkeresés hátrányára túlhang
súlyozni a gyakorlat szempontjait. A teológiai hipotézisek gondolatsorának
mai áradatában nem érezzük jól magunkat (pedig itt formálódik és tisztá
zódik az egyház új arca) , és ellenállhatatlan vágyat érzünk a (modernül meg
fogalmazott) . hltvall ás" rövid, preciz tételei után .

A gondol ati útkeresés szerepének elhomályosulása a személyes állás
foglalás jelentőségének megnövekedését vonja maga után. Innen már csak
egy lépés az, hogya tények konfliktusából a személyek konfliktusa ls ki
fejlődik. Ez az alapproblémák tisztázódását, az aggiornamento megvalósu
lását nem segíti elő, csak megneheziti.

A konfliktusok kérdését a társadalomtudomány beható vizsgálat tárgyává
tette . Különösen két német szociológus, Dahrendorf és Coser mutatott rá,
mennyire elősegítik a fejlődést és előrehaladást. Megállapították, hogy az
igazi konfliktust (melynek alapja nem az emberi szenvedély, hanem az .érté
kek harca" a fejlődés kapcsán) békülékenységgel , megegyezéses alapon
nem lehet, de nem is szabad megszüntetni, mert az .új" éppen a .régl" -töl
való elkülönülése során születik meg, miközben a . régi · értékeiből minél
többet fogad magába. Az értékek érvényesülése érdekében Dahrendorl azt
javasolja, hogy ne a konfliktusok kiküszöbölésére, hanem . kíhordásuk"
játékszabályainak megtartására összpontosítsuk az erőfeszítéseket.

A . játékszabályokat " két pontban jelöli meg: 1) az elütő álláspontok
sz éleskör ű, tárgyilagos feltérképezése , létjogosultságuk megvédelmezése,
2) a saját álláspontnak a másik .p árt" -ot tiszteletben tartó képviselése.

A második pont elsősorban a gyakorlat kérdése . Itt most az első pont
szellemében néhány olyan szociológiai tényre szeretnénk rámutatni , amely
megítélésünk szerint a magyar teológiai konzervativizmus kialakulásában
szerepet játszott és jelentős oka ma is. Különben sürgős szükség lenne
sz élesk örű , hiteles szociológiai felmérésre , helyzetdlagnózlsra a hazai teo
lógiai gondolkodás .aggiornamento" -ja érdekében.

1) A kiesett évtizedek
A magyar papság ls nagyon jól látja, hogy a . lernarad ást" elsősorban az

elmúlt évtizedek elszigeteltségének számlájára kell irnl. .10 évig hiányosan
ért csak hozzánk a teológiai tudományok új felfedezéseit, tartalmi érték
növelését feldolgozó vagy összegező Irodalom." (Katolikus Szó, 1956. okt.
14, 2. o.) Sajnos nemcsak az új teológia ismerete esett kl , hanem a hagyo
mányos lelkipásztori segédeszközökben is jelentős hiányok voltak. Emiatt
ma olyan alapvető hiányok pótlása ls égetően szükséges , amelyek nem
kapcsolódnak szorosan a teológia fejlódéséhez.
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A kiesett évtizedek következménye az ls, hogya magyar közönség meg
lehetősen védtelen a túlzó, teológiailag avantgardista véleményekkel szem
ben. Látszólagos teológiai konzervativizmusa még sokszor egyszerűen jogos
önvédelem a feldolgozó készség ét pillanatnyilag meghaladó, meghökkentően

új szellemi behatásokkal szemben. Aligha hiányzik belőle a készség az új
teológiai gondolat befogadására, nagyon gyakran hiányzik viszont a ragasz
ték, amely az újat a már Ismerős gondolatvilággal összekötné. Igen fontos
volna tehát a kulcsszerepet betöltő modern teológusok életművének bemu
tatás a mellett a fokozatosság elvének megtartása is.

A kiesett évtizedek végül némileg megmagyaráznak két .gyermekbeteg
séqet" is: a magyar teológiai munkásság eklekticizmusát, s a belső egyházi
reformmal kapcsolatban elő-előbukkanó önáltatást. A sok pótolnivaló s az
igények szaporodása folytán érthető, ha a szükségletek kielégftése mozaik
szerűen történik, a szellemi háttér és az összefüggések kellő bemutatása
nélkü l. Ez azért hátrányos, mert az új szemléletek meghonosodásához els ö
sorban nem részletkérdések tisztázására , hanem az új szellemi strukturák
áttek i ntő bemutatására lenne szükség.

A magyar önáltatás régi formája is (amelyet már Szekfű mesterien rneq
rajzolt) ismételten hangot kap az egyházi reformokkal kapcsolatban , amikor
egy-egy részleges eredmény kapcsán elhangzik a győzelmi jelentés: mi már
előbbre vagyunk!

2) A papság szemináriumi és további képzésének nehézségei

M íg a világegyház lázasan keresi a teológiai gondolkodás modern formáit,
a magyar kispapok kénytelenek jórészt meglévő régi tankönyvek segítségé
vel , sok tekin tetben hátrányos körülmények között felkészülni jövő hívatá 
sukra. A szemináriumok anyagi nehézségekkel küzdenek. A fiatal generáció
tagjai nem Ismerik a nyugati nyelveket, úgyhogy elő kellett írni egy nyelv
megt anulását. A magyar papság számára jelenleg csak a római Pápai Magyar
Intézet nyolc öszt önd íjas helye, valamint a löveni , párizsi és strassburgi
egyetem néhány hasonló helye nyújt külföldi tanulási lehetőséget.

3) A nemzedéki ellentét

A személyi konfliktus egyik formája. Jellemző a hazai helyzetre, hogy
püspöki körlevélben és a katollkus sajtóban ls hangot kapott már a fia tal
papok kívánsága, hogy ne beosztottnak tekintsék őket, hanem munkatársnak.
Fennállnak azonban más fontos felfogásbeli különbségek is az idősek és a
fiatalok között. A fiatalok sokszor feladják a hagyományos formákat , az
öregek viszon t aggódnak emiatt. A fiatalabb papságnak fáj, hogy törekvésé
ben - sokszor az engedelmesség nevében - megakadályozzák, emiatt le
törik , az idősebb pedig . az Egyház Iránti engedelmességre" hivatkozva sok
szor bezárkózik.
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4) Az ideológiai ellentét

Ez is erősíti a teológiai konzervativizmus légkörét. Minden változtatás 
a korszerúsödés irányában ható is - formák, pozíciók elvesztésének ve
szélyével jár. A feszültség megnehezíti az új formák bevezetéséhez szük
séges kísérletezést: nem kívánatos sem a kipróbált, bevált formák feladása,
sem az ezzel járó elbizonytalanodás.

Mondanivalónkat röviden összefoglalva: jó volna, ha felismerhető tábor
alakulna mind a múlt és jelen értékeinek megőrzésére, mind az új teológiai
irányok meghonosítására. Több polgárjogot kellene adni a konkrét magyar
viszonyokat szem előtt tartó . hangos gondolkodás· -nak a teológiai meg
fogalmazások terén, s az ilyesmire érvekkel. nem pedig bunkóval válaszolni.
Ezzel az egyszerú módszerrel megteremthetnénk a kedvező légkört a fejlő

déshez.
András Imre, Bécs

+
Gyakran fölvetették már: lehetséges-e, hogy a magyar szellem nem alkal

mas az elvont jellegú, filozófiai ill. teológiai gondolkodásra? Azt hiszem
akik így kérdeznek, összetévesztik a filozófiai gondolkodást a germán gon
dolkodással. Igen, a német gondolkodók teljesítménye impozáns volt a múlt
ban és az ma is. De a mi fejlődésünknek nagy handicapje volt mindig, hogy
a döntően másfajta magyar gondolkodásmódot és lelkiséget ezekbe az
idegen formákba kényszerítettük bele . Ma ismét ez a veszély fenyeget,
hiszen .a teológiát" nagyjából Rahner, Ratzinger, Schillebeeckx neve kép
viseli számunkra. A nagy franciák (Congar, de Lubac, stb.) a legtöbb magyar
ember előtt legföljebb ha névről ismeretesek, az angolszász szerzők 
akik közül pl. a világ legjobb exegétái kerülnek ki - teljesen ismeretlenek.
Tehát többoldalú tájékozódásra lenne szükség - ennek elősegítésére jó for
dítások kellenének - , és főleg arra, hogy merjünk végre önállóan, nemzeti
sajátságainknak megfelelően gondolkodni és fejlődni. A magyar gondolkodás
képi jellegú. Ez ma modernebb mint valaha. Gondoljunk arra, hogy a Szerit
írás állandóan képekben, hasonlatokban, szimbolumokban közelíti meg a
nagy igazságokat. Emlékezzünk arra, hogy a Zsinat nem elméleti meghatáro
zást adott az Egyházról, hanem bibliai képek hosszú sorával éreztette meg
mivoltát. Amikor egyszer valaki Hugo Rahner előtt idézte Pázmánynak a
megtestesülésről szóló képét: .ö is velünk egy igába fogta magát, hogy
minket segítsen" , a nagy hittudós felkiáltott: ez a mondat többet ér, mint
egy német teológus egész kötet értekezése!

Újabban biztató jelenség az egyházszociológiai tanulm ányok elkezd ödése.
Ezt azonban össze kell kötni a magyar lélek tanulmányozásával, különben
pozitivizmusra vezet. Nálunk eddig még csak folklore volt. Ezen túlmenően

bele kell hatolnunk abba a sajátos magyar lelkiségbe. amelynek ez kifejezője.

Ennek módja lenne egyfelől a n épszokások, népköltészet. népzene vizsgálata,
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másfelól a magyarság nagyjainak tanulmányozása ebból a szempontból
(irodalmi alkotások, önvallomások, magyar szentek alakja , stb.) : Figyelembe
kellene venni az eddigi kisérleteket is .

Ausztrália i misszionárius

LEVELEK AVATIKANI RADIÖHOZ A SZENTlRASMAGYARAZATRÖL

• . . . Emlékszem, a P r e d i g e r u . K a t e c h e t példány ai jutottak kb.
2 éve a kezembe. A szerkesztó bejelentette, hogyamintabeszédekben át
térnek az új exegézisre, mert náluk , Németországban, protestáns adások és
sok más forrás úgyis összehozza e problémával a legegyszerúbb, szinkatoli
kus falu lakosságát is . Igaza lehet! Am mégis sok felhördült levelet kapott . . .
Szörényi prof. nálunk sokfelé rekollekciókon propagálta , ismertette ezeket az
újdonságokat; sok paptestvér mondta, hogy ók lelki megújhodást szeretnének
a rekollekción, nem pedig azt, hogy hitükból kifosztva távozzanak onnan. A
témát , tudom, megkerülni nem lehet ma már . De nem kellene okos, rnért ék
tartó és fóleg : a történetiség, történeti valós ág szempontjából a h a t á r t
világosan megállapító elóadásokat és utalásokat kapnia a magyar papságnak
esetleg még nem is csak csütörtökön, de más alkalommal is? . . . "

.Egy dunántúli lelkipásztor" .

• . . . . Erdekesek és hasznosak csütörtöki magyarázataid is. Ami a kr i
tikus megjegyzéseket illeti, ne felejtsd el a következóket. A magyar papságot
teológus korában olyan tanárok tanították az egyetemen, akik a teológiát an
nakidején, 1935-40 között nagyon jól megtanulták, kitúnóen tovább is adják.
de azóta maguknak a professzoroknak sem volt módjuk közvetlenül bekap
csolódnlok az eleven teológiai életbe. Nálunk pedig tudományos intézetek
nemcsak ma nincsenek. de régen sem voltak. Tehát a papság szerencsésebb
része, mely az egyetemi el őad á sokat hallgatta, jól elsajátította a világháború
elótti teológiát. Azóta, ha meg is volt benne a jóakarat, legjobb esetben rnaq őrlz.

te ezt a tudását - ehhez is sajnos erófeszítés kell -, de újabb eredmények
megismerésére csak nagyon kevéssé volt módja . A vidéki képzésról nem is
beszélek . . . •

B. F.

• . . . A ma új problémáival állandóan kellene foglalkozni. A legnehezebb,
hogy .szakmabeli dolqalnkat" ls újra kell tanulni. Elképesztó, hogy ma már
a biblikus értelmezés meddig megy a múfaj javára írt magyarázatokkal! S
mivel itt még nincs kiforrva a tudományos álláspont sem , az ember végleg
tehetetlen . Jár nekem a .Blbel heute " c. folyóirat. Ez mindig hozza számomra
a meglepetést. A betlehemi pásztorok jelenetétól kezdve Lázár feltámasztá
sáig, ez mind csak jelképes irodalmi elbeszélés, de az a Krisztus halálát
körülvev ő emberek története is: a jobb lator, a százados stb . Végül csupán
az marad Krisztus t ört énet éből . hogy ó megszületett és meghalt értünk .
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