s a kollektívum helyett ismét a személyes-abszolút viszony áll helyre
ember és Isten között.
A zsidó teológiának ebből a vázából világos, hogya zsidóság csak
a Messíás eljövetelével szünhetík meg kollektívum lenni. Mindaddig csak
a Tóra parancsainak kollektiv érvényesítésével és teljesítésével tarthatja
fenn külön lelkíséqét. Izrael mai válságának legfőbb oka így éppen az,
hogy amikor nemzeti államként a zsidóság népi testének szolgál kerettil.
e keret fenntarthatása végett elej ti s a modern társadalmi fejlődés nyo'mására mind nagyobb mértékben kénytelen elejteni hozzákapcsolódását
az ábrahámi szövetséghez.
Mihelics Vid

SZEMLE
PÁPAI KORLEVÉL
A PAPI ÉLETSZENTSÉG ELŐMOZDÍTÁSÁRÓl
Ez év szep ember 23-án XII. Pius
pápa a Világegyház papságához Mcnti
Nostrae kezdetű köriratot intézett, hogy
legfőbb pásztori hivatásanak megfelelöen a papok lelkipásztori rnüködését
minél hatásosabbá tegye.
A körlevél bevezc.öjében elmondja,
mennyíre ismeri a Szeritatya. hogy a
papok a nép között élnek és alázatos,
éber szorgalommal dolgozva tudatában
vannak azoknak a bajoknak, szerivedéseknek és testi-lelki szoronqattatásoknak, melyek a nemzeteket terhelik.
Egyúttal kijelenti, hogy a papi hivatás
csak akkor érheti el teljes hatását, ha
a papok .az őket körüvevő nép előtt
a kiváló életszentség fényében tiindokö~nek.
A Szentatya hangsúlyozza,
hogya mai keresztény társadalom felfokozott szükséqletei rníndjobban parancsoló szükségességgé teszik a papok
belső
életszentségének növekedését.
Hiszen a papoknak az a méltósáqa.
hogy ..második Krísztus" szerepét töltik be, azt vonja maga után, hogy e
magas rnéltósáqnak a legnagyobb hű
séggel feleljenek meg.
A körlevél négy részből áll. :Az f.
rész
utolérhetetleniil
szép
portrét
rajzol EJ. szent papról. A tökéletesség
alapvetéséül Jézus szava nyomán a
szecetetet jelöli meg, amely a papot
különleqes mödon kötelezi. Hiszen a
papnak egészen közelről kell követnie
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isteni példaképét. az Úr [ézust, kinek
földi életében legkiemelkedőbb érzelme Mennyei Atyja iránti lángoló szeretete volt. A körlevél mcst sorra veszi ,a pap életében sziiksé qes crérujeket, Nála is, mínt a keresztény tökéletesséqbeu általában, szükséq van az
altJza:osságra; hiszen magas méltósáqától nem szabad meqszédülníe. hanem mindig szem előtt kell tartania
Krsztus mondását: "Nélkülem semmit
sem tudtok cselekedni". A papnak tehát nem szabad saját erejében bizni, tehctséqéhen túlságosan qyönyörködníe:
nem szabad hajszolnia az emberek
naqyrabecsülését, nem szabad magasabb méltósáqokra vágynia.
A papi tökéletesséq következő eszköze az a lemondás, amelyet a pap a
papi .nötlcnséqben. celibátusban gyakorol, A papoknak őrködni kell tisztaságuk fölött, mert a közerkölcsiség megromló t és a nemek közötti érintkezés
szertelenül szabados lett. A lemondáshoz tartozik az is. hogya papok ne
szeressek túlságosan a világ mulendo
iaooit, még ha nem is kötelezi a világi papot a szegénység fogadalma, őt
is a 'szegénység szeretetémek kell vezérelnie. Ez a szere.et nyilvánuljon meg
egyszerű életmódjában. nem költséges
lakásában, a szükölködök iránti bő
kezűséqében, de leqínkább abban, hogy
qazdasáqí ügyekbe ne avatkozzék be.

A körlevél ezután kifejti. a megszentelödésben menrutire szűkséq van
a kegyelemre. Az Is.ennek ezt a csolatos erejét a pap a következő eszközök alkalmazása által nyerheti el. Legfontosabb eszköz, a kegyelem közvetttésére a szentmise, amelyből a pap.
mint kimeríthetetlen forrásból merí:'heti az üdvösségre szükséqes seqí.ő
erőt. e nélkül nem felelhet meg hivatásának. Nem elég azonban mísézní,
hanem Krísz.ussal együtt önmaqát is
fel kell áldoznia és így az eucharisztikus áldozatot nemcsak bernuta.ja,
harrem legbensőbb érrelemben véve
megéli. A pap ekként Isten áldozata
és eqyút.al papja legyen; szíve legyen
az oltár és Istenben bízva testét áldozatul ajánlja fel. A papi lelk.élet következő, sorrendben legfontosabb eszköze a zsolozsma-imádság. Ebben az,
imádságban Krísztusnak és az Egyháznak hangja szólal meg; az imaórák lelkiismeretes tel jesítésével a pap szüntelenül imádkozik. A körlevél k.fejti,
hogy az imádság a pap egyéni életszentségét ils hathatósan növeli. hiszen
nem formulák üres eldarálása az, hanem a szellernnek és a léleknek Istenhez való felemelkedése. A breviárium
kapcsán a pap a Szeritírás szavait' isméth: ezzel azonban me elégedjék meg.
hanem a Szemlélek eme gyümö1csözlÖ
igazságait tegye elmélkedése tárqyává.
Harmadik eszköz a pap lelk.életében az; együttélés a liturgikus évvel,
amelybera Krísztus misztériumadt, Szűz
Már;át és a szeriteket ünnepli. E három gyakorlat. hogy úqyrncdjuk, az
Egyház lelki éle'ének. a liturgikus életnek körébe tartozik. Ezek mellett
azonban az Anyaszentegyház a lelki
élet más gyakorlatait is hathatósan
ajánlja. Legelsősorban az elmélkedésre
buzdit, amely a papot legjobban késziti elő a szentmíse bemutatására és
leginkább alkalmas' hálaadásra. A körlevél emellett hangsúlyozza, hogy az
elmélkedés a
liturgia szépséqének
szemléleére és ízlelésére vezet. A pápa
ezért súlyos' kötelességének
tartja,
hogya papokat hangsúlyozottan buzdítsa a mindennapí elmélkedés gyakorlására. Az elmélkedés mellett azonban

még az egyéni áh.ta.nak más formáit
is a papság figyelmébe ajánlja. Ezek:
a mindennapi rózsafűzér; a mándermapos szentséqlátoqatás, melyet a napi
munka bevéqzése u.ání ídöre tűz kl a
körlevél: a gyakori qyónás: alkalmas
lelki vezető választása. aki a papot
bölcsen irányíthatja egyéni lelkiéle ében; végül a lelkíqyakorlatok.
A körlevél ll. része a papi hivatás
meqszenieléséröl szol, Mivel a papok
Isten misztériumamak gondnokai" rnínden erejüket, testvéreik üdvösségére
kell Iordítaniok. A sz.eretetnek apostolai. tehá: szorqalmazníok kell ennlek a
szeretetnek rnűveit és kezdeményezésit.
A Szenta.ya k.cmeli és első helyre állítja a sz ámos mű közül a "Uturgikus
Apostolsaqot", az .Lme-Apostolseqot",
a Katolikus Akciót és a Hitteriesztés művéi, Flqyelmeztetést is intéz
azonban a klérushoz: ez' a szolqálat
annál gyümölcsözöbb lesz. rnínél szorosabban kapcsolódik a pap Krísztushoz. Ezért. bár dícséretben részesíti
azokat. akik mindeo, erejükkel előmoz
dítják a szerétet müveít, aqqcdalommal szeniléli a Szematya azokat, akik
túlságosan elmerülnek a külső akciókban és elmulasztják a pap legelső kötelességét. hogy saját életszentséqén
munkálkodjék. A pápa ezzel kapcsolatban egyenesen ,a,z "akció eretnekségérőt' beszél. amikor a külsö tevékenység, már nem az; isteni kegyelmen
alapul. Ezért figyelmezteti a klérust.
hogy mindent kiegyensúlyozott lélekkel viseljen el; Die törekedjék túlságosan arra. hogy működésének jó eredménye legyen. és ne veszítse el kedvé'.
Az apostoli munkében a papot nagy[okú jóság vezesse; bár szükséqes a
tévedéseket megcáfolni és a bűnök ellen küzdení, a pap lelkét mindíq az
irgalmasság hassa át; tévelygö testvéreit szeretníe kell és hathatós szere'ettel vtsszahívni az üdvösség útjára. Ez
nem jelenti azt. hogy az embereknek
hizeleqjen, helytelen hajlamaiknak kedvében járjon. A papi hivatás gyakorlása közben a pap legyen érdektelen,
azaz ne az ideig tartó, hanem az örök
javaha Iegyen tekiruettel. Bízzék az
isteni gondviselésben és munkája földi
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eredménye qyanánt elégedjék meg' kevéssel Szerit Pál szava szerint: .. Ha
van eledelünk és ruházatunk, eléqedjÜ11Ik meg velük." Az apostolsáq hasznos qyakorlásához elengedhetetlenül
szükséqes a pap műveltséqe, Aki saját
és felebarátjai életszentséqét elő akarja
mozdítani, anntak jól kell ismernie a
teológiát. de ezzel nem szabad megelégednie. hanem ismemie kell rnindazt, amit a mi korunk kuta.ása hozott
létre. Szolqálatukat azonban mindíg
vezesse az Apostoli Szeritszékhez és a
püspökök előírásához való ragaszkodás. Az alázatos. szem; papi rnunkának
példájául Cafasso SZent József, tor.>
noi papot állitja oda a körlevél. akii
a legsúlyosabb időkben nagyon sok
pap lelki vezetője volt.
Buzdító szózatának lll. részében a
pápa a mai élettöl megkövetelt néhány
gyakorlati szabályt vés a klérus elméjébe. Alapelvként kimondja. hogy
alkalm.rzkodrn kell az Idő-szabta követelményekhez. Legelsősorban rámutat a világi és a szerzetespapsáq köztt
egyetértés szükséqesséqére: szorosan
müködjenek együtt testvéri lélekké'] a
kőzös cél érdekében. Emellett hangsúlyozza annak szükséqesséqét•. hogy a
nagy munkához újabb társakra is
szükség van; mível az aratás sok, a
munkás ped g kevés. rninden törekvésünik arra Iránvuljon. hogy az Istennek minél több szerit szolqája legyen.
Ebben a numkában egyaránt részt kell
venni a keresz.ény szülöknek, a lelkipásztoroknak, a gyóntatóatyáknak és
a szemináriumok elöljáróinak; nemcsak
szeritbeszédekben és a hioktarásban.
hanem magánúton folytatott megbeszélésekben is.
A körlevélnek ez a része bövenkitér a. papnevelésre. A papjelölteket
körültekintően és bölcsen kell rneqválogatni; gondosan győzödjenek meg a
papjelöltek hívaásáröl: vizsgálják. vajjon megvannak-e a papsághoz szükséqes lelki és testi adottságaik. A pápa
ezután a papnevelés rendkivüli fontosságára hívja fel a figyelmet és ezzel
kapcsolatban idézi XlIl. Leo pépének:
a ma,gyar püspöki karhoz 1886 aug.
22-'én intézett körlevele': ..A papok ne-
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vélésébe fektetett gondosság és szor. gosság a főpásztorok számára megtermi fölöt.ébb kívánatos gyümölcseit,
olyannyira hogy a püspöki hivatal viselése sokkal könnyebb és gyümölcsöwen hasznos lesz." Ezért néhány szabályr:a hívja fel a ftqyelmct a kispapok nevelésénél. Alapelvként leszögez,
hogy a kisszemináríumok növendékei
gyermekek. akiknek élete. amennyire
lehet. más Iiúk életével egyezzék; természetes képesséqeike: és hailarnaíkat
fejlesszék ki; tágas és mcqíelelö helyen. egészségesen éljenek, azonban n ;
pompás házakban, gyönyörökben és
kényelemben. A szernináriumi elöljárók
az ifjúság növekedésével együtt lépést
tartva óvatosan kezel jék azok SZ,OrD-

sebb fe1ügyeletN h mindcniéle korlátozását; ne rettegjenek a vezetők attól. hogya reájuk bizot fiúság a mának eseményeit megismeri. Különösen arra üqyejenek. ,hc'gy óvakodjanak mindeniéle kétszinűséatől. Ogyeljenek. hogy az emberi társadalomtól ne
nevelődjenek túlságosan elz-ártan. hanem lassan. bölcs körül' ekíntéssel ismerjék meg a nép gondolkodásmódját.
A ,szemináriumok vezetői nagy gondot ford.itsanak a növendékek szellemi
kiképzésére, Irodalmi (s tudományos
művel.séq tekintetében scmaniben sem
legyenek kevésbbé müveltek a világi
ifjúság'lllál; s bár a legfontosabb a bölcseleti és hittudományianulmány, nem
szabad elhanyagoini a kor szükséqleteínek és tévedéseinek isme r.etéset. A
tudományos képzés mellett ne hanyagolják el a lelki és erkölcs; képzést, A
körlevél itt hangsúlyozza a lelkiélet
eszközeit, az enqedelrnesséqet, a tisztaságot; kellő Időben víláqosínsák fel a
papi ífjúsáqot. mit jele<nt. a celíba.us
és mílven veszélyeknek van kitéve;
gyakorolják az alázetosáqo.. A püspökök gondosan ellenőrizzék a papnevelést. az újmisés papoka t amennyire lehet. ne küldjék rögtön a lelkipászrorí
működés kellős közepébe, sem a központtól távolabb fekvö helyekre. A
pápa meleqen ajánlja a világi papoknak közös életét. amelyből rendkívüli
előnyök származnak, A papok sohase
hagyják abba az önművelést: a Iö-

pásztorok gondoskodjanak arról, hogy
a papok részére könyvtárak álljanak
rendelkezésre.

A körlevél IV. része a jelen kor aktuális kérdéscit foglalja, össze. A Szentatya Iiqyelmezet arra, rnilycn veszedelmes az ujdonság hajhászása. A
míndenáron újat-mondani-akarás sok
papot vezetet' már lejtőre; az ujdonság magábanvéve nem szükséqképpen
az igazság jele. A szocíálís kérdésben
kövessék a papok hűséqes lélekkel az
Egyház tanításá., amely egyedüli orvossága a bajoknak; és eqycsítsék tökéletesen az igazságosság müveléséta
szcretettel, hogy olyan társadalmi rend
jöjjön lére, amely nem nyomja el az
eqyes alattvalókat. hanem a testvéri

egyetértés kö.elékeivel fonja őket egybe. A Szentatya szükséqesnek tarqa
rámutatni arra is, hogy apapsáqot sok
helyen .túlságosan rnyomja a uneqélhetés gondja. A főpásztorok gondoskodo
janak róla, hogy az Úr szőllöjének
munkásai ne szenvedjenek hiányt a
a mindennapi kenyérben. A pápa atyai
te' szését nyilvárritja azokkal szemben,
akik beteg vagy elaggott paptársaiknak seqíséqére siettek.
A Szentatya véqezetül az egész világ papságát a legfőbb pap, Jézus
Krísztus Édesanyjára bízza, hogy az ő
közbenjárása révén az olár szolqái
szcr-tséqre törekedjenek és működésük
által mcgújhodjék a föld sz íne.
r. p.

"A ZENEI BIBLIA PAUPERUM"
Johann Sebastinn Bach halálának 200. évfordulójára.
Qlyan volt a XVIII. században az
egységes európai civilizáció, akár egy
terebélyes fa: - gyökerei elkorhadtak
már, de mcsszenyúlo ágain. az élet
folytonossáqát hirdetve, tovább zöldeltek a levelek. A korhadást csak
néhány nemzetfeletti kulturális egység
élte túl; ennek az egységnek illuzióját
őrizte a kor olasz muzsiká]a, s a hajdani Iainsáq örököseként az olasz
nyelv. Ebbe a néhány, de akkor is
csak látszólagos, kulturálís egységbe
szabad útja volt mindenkínek, az
igazi egység a maga folytonosságában
azonban csak e qyelen szívbe zártan
élt. És ez a szlv szűnt meg dobogni
1750 július 28-án, amikor megzendült
il "halál édes
órája", és meghalt a
lipcsei Tamás-templom kán 'ora, Johann Sebastlan Bach.
Első pillantásra vakmerőnek. túlzónak, kérdésesnek látszik ez az állítás.
Hogyan válaszolhatná valaki - ,
hogyan lehetett éppen az igény'elen,
alig ismert Bach az európai civillzácíö egységének öre? Géniusza időtlen
volt ugyan, de kapcsolatai helylek voltak, a kisvárosi hivatalnokok egyszerű
életét él te. Meqísmerkedet ugyan az
akkori világot átható olasz áramlattal.
de maga soha át nem lépte néhány apró

nemet fejedelemség határait. De főleg
hogyan állíthatunk ilyesmit arról a maqábavonult. zárkózott és józan muzsikusról, akinek egyházi zenéjében a protestáns. a luteránus hitvallás lényege
kap hangot?
Igaza van annak. aki harcbaszáll ezzel az állitással. Különösen abban van
igaza, hogy Bach művészetének a luteránusság a középpontja s zenéjét igazán
csak akkor érjük meg, ha úgy -tekintjük, mint a lutheránus hagyományok letéteménvesét. Kan' átái szövcqében oly
árnyalatos pontossággal tükröződnek
a lutheránus egyház eszmeáramlatal.
főleg pedig a pieizmusnak és a régi
hagyományoknak összeüközése. hogy
igazat kell adnunk Ernest Newmannek: a lutheránussáq eszmeáramlatainak ismerete né1kül aligha ér.hetjük
meg a bachi muzsíkát, De ezenfelül
is telítve van protes'áns jellemvonasokkaI. Érezzük benne a pietista lutheránus lélek személyes jelenlétet,
érezzük benne a protestáns spiritualitásra oly jellemző bibliai elmélyedést.
Bach rnuzsikáját át- meg átszövik a
nép szeretett, meghitt énekeinek dallamai, felszivódak benne a korálok.
mc1yeket olyan örömtelt szívvel ismert fel zenéjében a gyülekezet.
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Bach müvészete behatolt a francia
klavecínísták művészetébe, Corellí és
Vivaldi ragyogó olasz hangszeres rnuzsikájába, és német komolysággal. bensőséggel hatotta át azt. Világi zenéje
kapcsolódik a kor szelleméhez. egyházi zenéje azonban mélyebb, ősibb és
örökebb forrásból merit: a keresztényséqből, a katolíkus hagyományból és
istentiszteleti rendből. A
luteránus
egyház akkoriban még latinul énekelte
él K yriét és a Credöt. Bach Hvmoll
miséje' ügy született meg. hogy Kyriéje és Credója mellé, régi kan.átáinak dallamait használva fel ihletett mű
vészettel. megirta a mise többi részét.
És itt úttörő munkát végzett, a Sanetus: megszabaditotta attól az időrnér
tektől, mely a ka.ollkus zeneszerzők kezét és képzeletét annyira megkö' ötte.
-- a Hvmoll mise Sanctusa olyan.
mint egy láomás, mintha lzaiás szeráfjainak szárnya suhogna benne, A
katolikus
istentisztele]
gyakorlatból
fakadt Bach másik két egyházi remeke. a Máté- -és a János Passió is.
Az Eqyház virágvasárnaptól Nagypéntekig dramatizált formában énekli
a kóruson, a nép nyelvén, a megfelelő
újszövetségi szakaszokat, Bach ezeket
él naqyheti
passiókat szélesitette ki.
építette tovább. soha addig nem látott, nem hallott bőséggel és gazdagsággal.
Müvészetének ezek az egységesen
keresztény vonásai a reformáció előtti
időkből, az egységes és még meg nem
támadott keresztény európai civilizációból származnak. Szelid. emberi,
evangéliumi jámborsága nagyon emlékeztet a késö-középkor franciskánus
himnuszainak
bensöséqére,
Egyházi
műveiben ez a franciskánus szenilélet
a lényeges. Bach azonban kleqészitette, kibővítette ezt a szemléletet a
domonkos misztíka ragyogásával, mélységével. s színte [ohannes Tauler, a
nagy német vándorprédikátor és misztikus irásainak elragadtatott heve csap
ki vallásos zenéjéből. S nem véletlen.
ha Tauler [ut eszünkbe, amikor Bach
vallásos zenéjéről szélunk. tudjuk,
hogy halálos ágya mellett ott találták
Tauler írásait. Müvészere tárgyilagos
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és személytelen. - s ez is ielleqzetesen
középkorí, keresztény vonás: életműve
személy.elen, akár a gót katedrálísok
alázatosan névtelen művészcié. Mmdaa,
amit ők katedrálisok íveibe. Freskóiba.
szobraiba álmodtak. ugyanez" a személytelen áhitatot ön' ötte Bach hanqokba. Igaza van Alfred Einsteinnek.
ha Bach kanátáit a katedrálísok
szobrai val és freskóival vetve egybe-"wnei biblia peuperum'í-nev nevezi, A
kor katolikus hívői elszakadtak ettő] ie
személy.elen áhítattól, a bibliai hagyománytól, s ezzel kifosztották önmagukat, szegényebbek letek, mín: a protestánsok, és szegényebbek. mint szellemi
multjukban voltak.
Szakiott a kor katolikus hivőserege
az egyházi népénekkel is, a katolikus
országokban a népének bensöséqé t operai hatasú, világias egyházi zene váltota.Iel. Bach a H-moll mísében, Missa
Breviseiben ezt a hajdani, a bibliával
egybeforrott áhitatot elevenítette fel, s
a reformáció előtti katolicizmus légkörét támasztotta fel. Hogy milyen szükség volt erre a visszavezető útra. azt
Liguori Szent Alfonz is észrevette. aki
új életre akar.a kelteni az egyházi népéneket s ezért maga szerzett népszerű
nápolyi dalok dallamára új verseket.
Ha akkora muzsikus lett volna. mínt
Bach, akkor a katolikus egyházi ének
története nyilván más fejlődésen ment
volna keresztűl. De Liguori Szent Alfonz nagy szent, ellenben szerény muzsikus volt, - zenei ösz.önzése nem hatott olyan erővel, mint szükséqes le~
volna. De a maga idejében nem hato't
Bach reformja sem.
Bach nem volt szent, Nehezen : űr le ,
hogy az "advocatus díaboli" gyötörje,
élete csupa keserű viaskodás ',,'01: Lipcse városi tanácsával és zeneiskolájaval. . Néha ki-kitört. s egyik kőristája
közli róla, hogy "fenyiteae őket. irgalmatlan volt hozzájuk", De ez a visszaemlékezés mégsem vet rossz fényt rá.
- rnínden harc és viszály azért vol',
hogy rnüvei minél tökéletesebben szólal janak meg és hirdessék Isten dicső
ségét. Ahogy vasárnapról-vasárnapra új
meg új müvekkel ajándékozta meg
templomát. nem törödön az előadási

nehézséqekkel. nem vette figyelembe,
hogy olyan apparátust. olyan fölényes
előadói tudást követel meg elöadöí.öl.
amely csak jóval később, a XIX, század közepéri teszi majd maradéktalanná
és .ökéletessé egy-egy Bach-mü interpretálasát. Bármilyen nehézségek legyőzését kivánta is rnűveí előadásával,
azok mégis szinte a középkort mesteremberek bajlódásával. józan "praktikussáqával" készűltek. alkalmiak voltak a
szónak abban az értelmében, hOIJY nemcsak az ihle: ösztönzésére szülertek, hanem elsősorban azért, hogy Lipcse egyházi és világi életének míndennapí szükséqle eit elégítsék ki. Egyedül utolsó
rnüvében, a .Kunst der Fuqe" hatalmas
remekében vezete a Tamás-templcrn
kántorát elvont szándék, egyedül ezzel
a rnűvével akart utat nyini a zene matematikajába és metafízikájába.
Ma. már a bachi muzsikát önfeledten élvezi nunden hallgató. megértése
és felfogása nem ki ván túlsáqosan sokat. Annál nehezebb munkát ad azonban ma is az előadónak. akinek test és
szellern teljes önátadásával kell életre-

keltenie a Bach, kot 'ajeqyeibe zárt intellektuális és spiriuálís látomast és feltárnia a Bach-mű miszcikus nagyságát.
Mert Bach ezt nyujtja nekünk: teljes.
inteqralis, Isten-középpon.ú rnűvészetet,
mely nem ismer különbséqet a szent és
a világi közötr. Az egyszerű "invencióktói' a Goldberq-variációkíq, a korál-előjátékoktól melyeknek "kis
kulcsaval" nyítota meg elöttünk sztvét -- a "Kunst der Fuge"-ig, a Paraszt-kantá.ától a Hvmoll miséig és a
Passíókiq. --- zenei civitas Dei ez a mű
vészet. Civilizációnk utat tévesztett,
távol került a cívr.as Dei-től, - Bach
muzsíkája újra elvezet hozzá, szinte a
kínyílutkozatas
fönségéveL s "láng.
nyelveken s zol hozzánk", Ebben az
esztendőben, halálának kétszázadik évfordulóján újra elénklép. s azok a zenei ünnepségek, melyek művészetének
hódoltak a Szovjeuníótól az Egyesült
Allarnokíq, Északtól Délig. a világ mínden pontján: a béke, szerétet. .estvériség keresztény egységét hirdették mindenkinek.
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A Z E G Y I-IÁ Z S Z E L LE M I É L E T É N E K
ÚJABB MEGNYILATKOZÁSAI
Dékant székfoglaló a Hittudományi Akadémián 1950 szeprember 26-án
Az Egyhaz íqazsáqát a századforduló
körül a modernizrnus néven ismert tanok részéről komoly veszedelem fényeqe.te. Katolíkus tudósok kisérelték meg
a kanti, hegeli és a pozitivis.a filozófia. valamint a modern lélektan téves
alkalmazása val maqyarazni az Egyház
hi.eles tanítását. X, Pius pápa az antimodernista eskü formulájával a belső
fronton rendet teremtett. A vihar hullámai azonban nem csitultak el. Ennek
az évnek az augusztusában újra megszólalr az Egyház, XII, Pius papa
"Humani generis" címmel körlevelet
adott ki "Dc nonnullis falsis opiníonibus quae ca' holieae doctrinae fundamenta subruere minantur" : Néhány téves véleményről. amelyek a katolikus
hit alapjait fenyegetik.
Mi volt az oka ezen körlevél megjelenésének)

A modernizmus !elkülete el/yes kő
rökben tovább kísérte.t. A kisértés
nagy volt, Az ősi, kopott köntösű keresztény tanítással szemben megjelenik
a sokat igérő, friss, modern tudomány,
A kétezer éves keresztény tanítás
olyan fogalmakban és formulákban jelenik meg. amelyek nagyon távol állanak a modern ember stílusától. Nem
tagadható az sem, hogy a gallikanizmus és jozefinizmus, il forradalmak és
a liberalizmus Európajában a katolíkus
hit udomány korábbi virágzása hervadásnak indult és a teológiai gondolkodás clsckél ye sedett. Ezzel szemben
mcqújhodot

módszerekkel,

tetszetős

külsöben, kézzelfogható eredményekkel
jelentkezik az új tudomány.
A természet.udornány alaposan megrázza a késői skolasztika megmerevedett épűleét. tévedésnek minősít sok
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feltevést, amelyet "szentírásnak", vagy
legalább is "szenthagyománynak" tiszteltek az előző korok tudósai. Babonának és képzelődésnek minösi.í a középkori tudomány számtalan gondolatát. Milyen nagy a kisértés, hogy azt
mondjuk: nincs szükség többet títokzat os erőkre és anyagfölötti lényekre,
inert az anyag törvényei mindent megmagyaráznak. Az égitesteket nem angyalok, hanem gravitációs erők mozgatják, a világ eredetét Isten nélkül is
megmagyarázza az anyag örök mozgása. A fejlődés bűvös varázsvesszeje
eloszlat mínden homályt és fényt der it
az élet titkaira, az első organizmus
meqszervezödésétöl kezdve az emberi
kultúra legmagasabbrangú vivmányaiig.
A történelem is új távlatokat nyit.
Megismerjük az embert, az elmult idők
és távoli víláqok emberét is. Kiderül,
hogy India brahminjaí éppoly meggyő
ződéssel
vallják saját hí.üket, mint
Kina bölcsei, és Hellas gondolkodói
egész más lélekkel nézik a kozrnoszt,
mint Babylon csillagjósai. A kisértés
újra jelentkezik. Talán ebben az egész
emberi történé-ben nincs semmi isteni,
a keresztény tanítás is éppúgy a klimatikus, biológiai és szociálís tényezők
eredője, mint Buddha vallása vagy az
egyiptomi misz tériumok. Míndezt pedig
betetőzi a modern pszichológia. A lélektan legnagyobbjai már nem támadnak és nem tagadnak. Nincs értelme
annak, hogy ősi hiedelmeket dönqessünk, mondják, nincs értelme, hogy kiirtsuk az emberből a vallást és az erkölcsi meggyőződést. Minderre szükséqe van az embernek, és mivel szüksége van reá, azért alkotja meg kiki
a saját ösztönös, irracionális, tudaalatti
hajlandósáqal szerínt a maga túlvilá,gá:; és isteneit. A lélekbúvár tudja,
hogy a világban nincsenek istenek.
Szeliden mosolyogva nézi, hogy az
ember játszadozzék saját qyártrnányú
isteneivel. rnert tudja azt is, hogy a
lélek kiszámíthatatlan
hajlandósáqal
megkivanják a túlvilági ábrándokat.
Ezek a kisértések nem hagyták érintetlenül a katoiíkus hittudósok gondolkodasát sem. Ha nem is vonták le a
modern tudomány helytelen értelmezé-
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végső következményeit, mégis
úgy gondolták, hogy a keresztény hit
és a teológia ódon, tiszteletreméltó
építmény, amelyre kegyele .tel kell
ugyan feltekinteni, de alapjában véve
mégis csak elavult és rneqújulásra szerul. A megújulás útja pedig az, hogy
elhagyunk a hi. rendszeréből mindent.
amit rárakott az emberi gondolkodás.
és főlkutatjuk az erede.í fogalmazást
úgy, amint a Szeritírás és a legregibb
keresztény hagyomány ada.aiban megjelenik. De ez nem elég. Amint a patrisztikus kor Platon, a skolaszIka
Aristoteles fogalmi rendszerébe öltöztette a krisztusi tanítást, úgy kell a modern teológusnak modern gondolatba.
az immanentízrnus, az idealizmus vagy
az exisztc ncializmus ruhájába öltöz.etni
a keresztény gondolatot.
Az Egyház azonban őrködik a hagyomány felett. A "Humani qeneris"
méltán foglal helyet az elmult század
nagy pápáinak kőrirataí között, Szimboluma és valósága az Egyház örök
ifjúságának, hirdetője annak a soha
el nem apadó életerőnek, amely ma is
áthatja Krisztus Egyházát.
A körlevél közcppoutjaban él teológiai meqismerés és a teológiai módsz er
problémája áll. Az ókori és középkori
bölcselő érdeklődése a lét, az on.ológikum felé irányult, a meqismeré s
problémái kevésbbé érintették. Nem
kételkedett abban, hogy ismeretünk érvénye az emberi elgondolástól független valóságban gyökerezik. Az újkori
gondolkodás .meqrendí i il megismerés
bizonyosságába vetett hitet. A rnctafizika hplyébe a kritika lép. Descartes,
Kant, Hegel, a pozitivizmus és az idealizmus elsősorban a megismerés érvényességét vizsgálja. Bármennyire szélsőséges is volt ez a tudományos magatartás, bármennyire illetéktelenül vonta
is kétségbe vagy t aqadta a tárgyi valóság fennállásat és mcqismcrhetöséqét,
mégis szeles távlatokat nyitott a bölcseleti kutatás scámára. Felhívta a figyelme' arra, hogy a valóság gyümölcsöző megragadása attól függ, hogy
t.sztázzuk a módszertani elveket, és \"Ílágosan elhatároljuk él megismeré,
egyes útjainak szerepét a kutatas cqé-

sének

szeben. A ,.Humani generis" azért moszellemű, mert vizsgálódásai tengelyében a teológiai megismerés természetének tisztázása fekszik.
A módszertani kérdés ez: a régi tanitást milyen fokban birja kifejezni a
fejlődő emberi gondolat? A töréneti és
filológiai problémafelvetésnek a mélyén
alapvető tcolóqiai kérdés lappang: hogyan jelen kezhet az isteni az emberi
fogalmak és beszéd keretében?
Az új tanok és modszcrek hirdetői
igy okoskodnak: lehet. hogy van egy
örök és változa lan isteni iqazsáq. Isten adha.o.t kezde ben az embernek
valamilyen kinyilatkoztatást, de az emberi fogalmak nem birják el az' isteni
gondolatot. Az egyes emberek és korok
más és más fogalmakkal látják és fejezik ki az is eni tan:tást. A rnodcrn
ember számara az ímmancntizmus vagy
az exisztencializrnus fogalmi készléte
lenne alkalmas az isteni tani ás hordozására. Minthogy pedig ezek a tények
nagyon kétségessé teszik az értelem
erejét és hatékonyságát, a dogmatikai
rela ívízmusnak természetszerű folyománya az írracíonalista intuicióclrnélet:
nem az ész, hanem az ösztönös meqérzés, a sejtes. az ihlet a vallásos igazság elsőrendű forrása.
A Szentatya körlevele világosan elveti a dogmatikai -rela: ivizrnus tanításait. Ez a tanítás valóban meqsernmisitené a keresztény kinyilatkoztatást. Az
Isten igéje alanyi képzödménnvé alacsonyulna, és a változó" esedékes emberi életérzés játékszerévé válna. Az
Isten igazsága nem .űri el ezt a játékot. A kinyilatkoztatás minden idők
minden embere számára mutatja az üdvösséq egyedül járható útját. Az ernberi fogalmazás murat fejlődés, változik az egyes korokkal. de ez az igazság lényeqét nem érinti. A történelern
folyamán kíkristályosodík az a Ioqalmazás, amely nemcsak esedékes takarója az isteni gondolatnak, hanem az
emberi lehetőségek szerint méltó hordozója Isten örök e szméjénck.
Ez a taní.ás mcqvédi az értelem jo-

dern

gait is. Szerit Tamás fogalmazta meg
a keresztény intellektualizmus megdönthetetlen alaptételét: a lét legmélyebb
gyökerében értelmes, bár teljes értelme
nem tárulhat fe! a magárahagyott ernberi ér.elem előtt. Objektív normák
kötik az embert, mind a gondolkodás,
mind él cselekvés területén. Az intuició,
az ihle' és a sejtes csak akkor értékes,
ha a meqlátas az objektív értékek felé
mutat.
A Szentatya tanítása nem zárja el
az cqészséqes tudományos fejlődés útjait. Ismételten hangoztatja, hogy a
medern tudomány igazolt értékeit tiszteletben kell tartani. Az igazi tudományos ismeret nem is mondhat ellen a
természetfeletti igazságnak, sőt kitágitja a természetfölötti látásunk horizon ját is. A tényektől elszakadó elméletek a szabadon csapongó képzelet
látszateredményei illetéktelenül átlépik
saját módszerük határait és ezért ütköznek bele az igazságba. Semmi kára
nem származik a teológiának, ha a fizikus felismeri az anyagi világ tőr vénycí: és a biológus fejlődést 1M az
élők világában. Azonban abból, hogy
van anyag és van fejlődés, nem következik. hogy felesleges a szellemi valóság és nem létezik Isten, a világ Alkotója. A lélekbúvár felfedezheti az emberi lélek véqelenbe nyúló vaqyait, a
boldogság, az Isten, a túlvilág utan, ebből azonban nem következik, hogy Isten és a túlvilág a tudatalatti világ
tárgyi alapot nélkülöző vetülete. Végül
fejlődhet a nyelvi kifejezés, a .colóqia
is élhet a modern stílus eszközeivel,
közeledhetik kifejezésmódjában a modern szemlelethez anélkül, hogy megval azna a gondolat értelme, és modernsé q eimén a legsúlyosabb tévedéseket csempésznők be a hittudományba.
Új tények és új problémák közöt, megújult köntösben töretlenül él Isten
Igéje, amely abban a formulázásban jelenik meg előt.ünk, amelyet az Eqyház
élő hite évszázadok szellemi küzdclmei
közott kialakított,
Zemplén G.'Iörqy
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NEVELÉSI KÉRDÉSEK ÉS A VALLÁS
"Sokan azt hiszik - még a szülök
hogya gyermeknek elegendő a jó táplálék, megfelelő ruházkodás, tisztességes lakás, jól vezetett
iskola. Nem gondolnak arra, hogy a
gyermekekkel lelki vonalon is foglal.
kozni kell. A gyermek érezni akarja
szülei szeretetét, szüksége van arra,
hogy sokat legyen szüleível. Ha a
szülök nem érnek rá. akár mert hivatásbeli munkájuk túlsáqosan igénybe
veszi öket. akár mert szórakozásaik,
sport. társaság jobban érdekli őket a
gyermekükkel való foglalkozásnál, a
gyermek
lelki
magárahagyatottsága
rnind nagyobb lesz. Ennek következményei pedig végzetesek... A válság,
melyen a fiatalság átmegy, nem történelmi, hanem metafízíkat kr ízis." Ezt
mondta a két világháborútól meqkímélt Svájc egyik ismert pedagógusa.
Dr. Leo Weber. zürichi egyetemi tanál' pedig a különbözö pedagógiai
rendszerekről beszélve mcqállapította,
hogy ma két szélsőséges felfogás áll
szemben egymással. Egyik a nevelést
szinte mindenhatónak és az átöröklés,
valamint a lélektani tényezőket másod-, sőt harmadrendű fontosságúak.
nak tekinti. A másik kételkedik bármiféle módszerü nevelés hatékonyságában. A svájci professzor szerint ez
utóbbi erősen borúlátó felfogás onnan
ered, hogy az emberi együttélés régi
szerkezetí formái. szinte az egész világon. mélyenjáró változásokon mennek keresztül. A modern ember elvesztette tá jékozódását és biztonságérzetét. Most a neveléstől várna. hogy
az új nemzedéknek megadja a helyes
irányítást s a világról való tudást.
vagyis a "világnézetet". Viszont tudja,
hogy ez nem valósitható rneq. tehát
inkább egyáltalában nem hisz a nevelés eredményesséqében Világos, hogy
az elméleti pedagógia természeténél
fogva sem adhat az egyes nevelő kezébe olyan általános normát, mely a
világot érvényesen meghatározhatná
és ezzel egyidejűleg megadhatná a világgal szemben tanusítandö magatartás szabályait, vaqvis azt, amit általaban "világnézetnek" neveznek.

közül is, -
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Ez a világnézet nem ol yan egyszehanem ellenkezőleg. igen bonyolult
képzödmény s kialakításában egész
sereg tényező-csoport vesz részt. Elöször is minden egyes ember és
gyermek -, a saját egyéni adottságainak megfelelően éli át a világot s i\Jy
átélése mindíq egyszeri, sajátos és máséval össze nem téveszthető. Az én és
a világ összhangja ösztönösen megnyilatkozó magatartás alapján alakul
ki, hogy azután az érzés. akarat és értelem fokozatain át a világ magasabbfokú megértéséhez vezessen. A nevelés csak azt teheti. hogy megmutatja il
"világnézet" határait s egyben a gyermek elé tárja a világnézeti lehetőségek
sokféleséqét, hogya fejlődés bizonyos
fokára eljutott ifjú maga határozhassa
meg, melyíket fogadja el. Az a felfogás, amely szerint a felelősségtudatat
pusztán észokokkal és mesterséges
eszközökkel ki lehet alakítani
mintegy "megcsinálni", --- nagy tévedés az értelmi erők hatalmát illetően.
A pedagógus nem tudja a teljes személyíséqet kialakítant. Sőt, a teljeskörü emberi személylséq kialakulási
folyamatát senuni nem akadályozza
annyira. mint egy' kivülről jövő, formálni akaró erő.
Eddig a svájciak. S vajjon mit mondanak Franciaországban?
A május végén megtartott francia
katolíkus értelmiségi hét előadásainak
és vitáinak föanyaqa volt az átöröklött tulajdonságok és a biológiai tényezők szerepe az emberi szernélviséq
kialakulásában és az üdvözülésre irányuló törekvéseiben. Ennek a problémakörnek a keretében jelentőn helyet
biztosítottak a pedagógi il elv; és módszertani vizsgálatának is: Egyik párisi
pxz.íchiatr iai
kórház vezető orvosa.
Dr. Nodet az e qészscqes ,;s ZI hibás
fcjlödé sű gyermekek lelki életét ismertette. Szerinte a gyermek psztehelét
két főindulat: tartja hatalmában: a szeretet és a támadó-indulat (agresszió).
A közösséq szempontjából mindkettő
rendkivül fontos. A nevelés feladata.
hogy ezeket az indulatokat helyes
irányba terel je, mértéküket' meqszabja,
rű,

mindezt pedig úgy fogadtassa el a
gyermekkel, hogy az a nevelési szándékot észre se vegye. Vissza kell állitani az iskolai oktatás területén a
szellemi és testi munka egyensiilyátmondta előadásában egy középískolai
tanár, - az angolok ezt sporttal próbálják elérni, mások bizonyos fokú
testi munkában való részvétellel. ..A
munkások nem azért nem értenek meg
rninket, mert túlságosan műveltek vagyunk. Éppen ellenkezőleg azért, inert
ruüveltséqünk túlságosan szűk és korlátozott."
A Mission de Paris egyik munkatársa, Rétif abbé könyvet írt "Cathéchisme et missíon ouvr.ere" -- Karckizmus és munkásmisszíó
címen.
amelyben azt tanulmányozza, milyen
hatásu a vallásoktatás vallásos és milyen vallástalan környezetben. Leirja
a hitoktatásnak azt a médszerét. amikor a vallástalan környezetben élő
gyermekeket csoportokba szervezik s
ezeket il csoportokat egy-egy keresztény elvek . szerint élő család lelki felügyelete alá helyezik, hogy a hétköznapi eseményeken keresztül hatoljon a
gyermek lelkébe a kereszténység tanitása. Rétif abbé a hitoktatásnak ezt
il módját már nem is' katekizmus-tanításnak, hanem katekumen! munkának
nevezi. Hiszen a katekumennek - hitujoncnak - egész életét meg kell változtatnia. hogy meqközelithesse a hit
rnisztériumát.
A könyvhöz Feltin bíboros, Páris
érseke irt előszót: "Amint XII. Pius
mondta, a gyermeket vallásra oktatni
annyit jelent. mínt Istent állítani életének középpontjába... Több mint neqyedszázada szünrelenül hangsúlyozzuk annak a szükséqesséqét, hogy a
hitet hirdetőnek egyúttal szocíolóqusnak is kell lennie. Hogyan elégedhetnénk meg tehát éppen gyermekeknél,
akik tudvalévöen sokkal inkább
függenek környezetüktől, mint a felnőttek a fogalmak ellentmondásaival, melyek a hittan elvont tanításából fakadnak? Ahelyett tehát, hogya
vallásoktatásnál kiemel jétek a gyermeket hétköznapi környezetéből. a ti
módszere tek a kisfiúkat és kisleányo-

kat életük mindennapi ütemének megfelelően teszi ki olyan befolyásoknak.
amelyek tudatalatti világukra hatnak s
Igy annál mélyebb nyomokat hagynak
bennük. ...
Ausztriában a katolikus
tanítók
Ischlben megtartott évi gyűlésükön vitatták meg különbözö pedagógíaí problémáikat. Meqállapították, hogy - a
legújabb mélylélektaní eredményeket is
figyelembe vevő sok értékes igyekezet és próbálkozás ellenére a neveléstan még nem ismerte fel az emberiségben elemi erővel jelentkező vágyódást Isten után. Ennek a vágynak kielégítése megfelelő nevelés útján a keresztcny pedagógia feladata.
A megbeszéléseken résztvevő egyetemi tanárok egyike, Dr. Asperger azt
rejtegette, mennyíre szetesett az emberi személyiség egysége' az egyre erő
>:ebbé vált mtellektualízálódás tudatcsodás - , következtében. Az észszerű emberi középút elvész a két szélsőség: az ösztön és a qondolkozás között. Ez persze a nevelésben is megmutatkozik. Amerika jellegzetes példája a tisztán értelmi alapon haladó
nevelési módszereknek, Ezzel az eqyoldalú felfogással szemben vissza kell
térnünk az egészséges ösztönök cselekvéseihez. Az ösztönökkel számotvető
pedagógiának az az elve. hogy a tudatalartimaradjon is a tudat alatt;
mcrt hosszas tapasztalatok után elrnondhatjuk, hogya felfogás, amely
szcrint a tudatosítással megoldható
minden baj. nem bizonyult' egyébnek
babonánál.
Rendkivül figyelemreméltóak azok a
rneqállapitások, amelyeket az Egyesült
Államok különhöző folyóiratai tesznek
az amerikai nevelésről. Szinte eqyöntetüen panaszolják vallásos és nem-vallásos lapok, hogy az úgynevezett
..nyilvános iskolák" (vagyis a nem
hitvallásos iskolák) nagy többségében
vajmi kevés gondot fordítanak a gyermek lelki életének fejlesztésére és ami
ezzel együttjár, a valláserkölcsi nevelésre. Miután a vallási közömbösséq
igen nagy a szülök körében, ennek hatása megmutatkozik a gyermekek nevelésében is. Nem is beszélve a peda-
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gógusok vallási közömbösséqéröl. Talán nem túlzás, ha ezt a tényt egy
másik ténnyel kapcsolják össze. azzal
tudniillik, hogy Amerikában az európai arányszámokhoz mérten feltünően
nagy százalék az "ideges" és a "szellemileg a normálistól eltérő" gyermek
és fiatalkorú. Hisz az ilyen "normalistól eltérő" lelki magatartásnak nem
mindíg és föleg nem kizárólaq öröklött
terheltségek az okai, hanem legalább
annyira a qyerrnekek belső kiegyensúlyozatlansága, valamint azok a súlyos
ellentmondások. amelyek a túltechnízált, hajszolt kűlső világ és az ernber
személyisége között rnerülnek fel. Az
Egyesült Államokban számtalan orvosi, pedagógiai, lélektani intézmény
műkődik a lelki sérülések kivizsgál asára és gyógyitására. Ami érthető. ha
arról értesülünk, hogy százhúsz millió
ember közül mintegy harminc millió
azoknak aszama, akiknél valamilyen
kisebb-nagyobb fokú lelki sérültség
vagy értelmi zavar áll fenn.
Ezek a számok elgondolkoztatóak.
Az embernek önkéntelenül C. G. J'Ulq
meqállapítása jut eszébe: "Az elmúlt
harminc esztendő alatt a civilizált világ minden részéből jövő betegek kerestek fel. Sokszáz embert vizsqáltarn
meg, rengeteg protestánst, valamivel
kevesebb zsidót, és alig néhány hívő
katolikust. Életük második felében lévő
betegeim közőtt azonban nem akadt
egyetlenegy sem. akinek lelki zavarait
végső elemzésben ne vallási szemléletének hiányossága okozta volna. Teljes bizonyossággal állítom. hegy azért
betegedtek meg. mert eveszteték lé'ük,nlzk azt a biztos támaszát, melyet a
vallásos érzés ad. És. egyikük sem
gyógyult meg, mig vallásos meggyő
ződéset s ezzel lelkének eqyensúIyát - vissza nem nyerte."
Az élesen megfigyelő és mélycn
gondolkodó szovjet-orosz M akercnko
nevelési elvei il katolíkus ember számára szinte ismerősként hatnak. Makarenko. noha saját világából kirekesztr Istent és a benne való hitet,
alapjában keresztényi lélek. Hiszen a
nevelés területén a szeretetet, a megérFelelős

test. a türelmet. az egymásért való
helytállást, a testi-lelki tisztasáqot és
a családi nevelés fontosságát hirdeti:
"A családból válik a társadalom természetes alapszcrve, ahol realizálódik
az emberi életöröm. ahová megnyugodni' térnek az ember győzelmes erői
s ahol él. növekszik az élet legnagyobb öröme: a gyermek... A gyermek neveléséért a család felel ös. vagy
ha úgy tetszik a szülők felelősek ... "
Fiqyclemreméltó, amit a hittanról ir,
habár Makarcnko előtt csak a cári
Oroszország szetesó világának laza iskolai hitoktatása lebeghetett: "A régi
iskolában volt híttanítás. ezt a tantárgyat ugyan nemcsak il növendékek
vették semmibe, de még az "atyák" is
lépten-nyomon kimutatták, mennyire
nem látnak ebben a tantarqyban semmi tiszteletreméltót. Mindazonáltal sok
morális probléma kapcsolódott hozzá,
amely egy vagy más rnódon szóbakerült a leckék során. Az más kérdés,
hogy volt-e ennek az oktatásnak pozitiv eredménye vagy sem, de annyi bizonyos, hogy az erkölcsi problematika
bizonyos fejtegetésekhen felmerült a
növendékek előtt, vagyis azt rnondogatták nekik: "ne lopj, ne ölj, ne bántsd
meg embertársaitad. tiszteld az öregeket. tiszteld szüleídet", több efféle erkölcsi tanítás keresztény erkölcsi
tanítás. amely a hitre és a vallásos
meggyőződésre támaszkodott rejlett
az elméleti fejtcqetésekben: ha régimódi vallásos formákban is, de erkölcsi követelések mégis csak felmerül tek
a növendékek látáhatára előtt."
Beszámolónk után világossá válik,
hogy tekintet nélkül a világnézeti
vagy . gazdasági különbözöséqekre az egész világon felmerülő nevelési
problémák nem annyira értelmi, mint
sokkal inkább erkölcsi kérdesek körül
mozognak. Nem az értelem. hanem az
erkölcsi érzék, a gyermek maqatartása
az őt körülvevő világgal szemben, viszonya a közösséghez és mindenekfölőtt belső lelki egyensúlya van válságban. Természetes tehát, ha a világ pedaqóqusainak gondja elsősorban e kérdések körül forog.
Halász Alexadra

szcrk esztö és kiadó: Sík Sándor.
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