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Gyakran hallani azt a nézetet, hogy a modern világ e8yre keresz
tcnytclenebhe válik, S valóban, rengeteg adaléket tudna felhozni bárki
ar ra a tolvarnatrn, amelyet a nyugati nyelvek a latin gyökerű és kép
zesü, nem éppen könnyü hanqzású "dekrisztianEáeió" szeval szoktak
megjelölni. Régi igazság azonban, hogy a közhelyes mcqállapitásokkal
lq;ndig óvatosan kell bánnunk, s ez az igazság ervénycsűl itt is. I\1ert
a kérdés sem nem olyan egyszerű, sem nem olyan egyértelmű, mint
arnilyennek látszik.

Hogy nem olyan egyszerű, nyilvánvaló lesz nyomban, ha csupán
két tényre gondolunk. Az egyik az, hogya világ soha sem volt keresz
tény: azokban: az időkben, amikor a kercsztenyscq a legvirágzóbbnak
tűnik fel, a hit nem lépte túl Európának, a Legkisebb kontinensnek
határait. A másik tény, hogya szcntséqekhez járulások száma még az
"'::J> cs országok egész népességéhez arányitva is mcssze nag yobb nap
jainkban, rnint a kereszténynek mondott műveltscq történelmi fényko
rában, egy Szcnt Lajos Franciaországában vagy az Arpad-házi szentek
Magyarországában. Nem kétséges az scm, hogy az olyan papi vagy
szerzetesi hivatások, amelyeket kizárólaq a személyes szentség eszménye
hevít, sokkal, de sokkal tömegesebbek ma, mint századokkal ezelőtt. De
egyértelműnek sem egyértelmü a kérdés. mert amikor .xlekrisztianízá
cióról" beszélünk, akkor voltaképen csak egyik vonatkozását ragad
juk meg az általánosabb jellegű és kíhatású valóságnak. Annak neveze
tesen. hogy nem egyedül a kereszténység megfogyatkozását tapasztalhat
juk, ami végeredményben csak a keresztény tájakat eríntené. hanem
cgydcmcs jelenséggL!: cl vallásnak mai helyzetévei állunk szemben,

Jacques L e c l e r c q szerint -~ akinek személyére az Osservatore
f.(omano ismertetése is felhívta a figyelmet s akinek egyik nagy tanul
mányával legutóbb foglalkoztunk. --- ez az utóbbi mozzanat az, amiből

ki kell indulnunk. hogya keresztény ember helyes és idöszerü maga
tartását meghatározhassuk.

A vallásos érzés a túlvilággal való törődésből táplálkozik -- ál
lapítja meg Leclercq abban az írásában, amelyet "Szemléleti változás
a kercsztényséqben" eimmel a jezsuita É t u d e s tett közzé. Tételét nagy
jában el is fogadhatjuk. A modern szellemiségnek viszont van egy lényeges
irányzata, amely haszontalannak vagy károsnak ítéli ezt a törődést s
az ember figye!mét ..kizárólag a földi világra kivánja összpontosítani. Ez
az irányzat mindenütt hat és eleven, a kínaiak, hinduk, muzulmánok
közt épp úgy, mint a keresztények közt. A szakítás nem teljes és egye..
ternes, de legerősebben -- emeli ki Lec1ercq. nyilván a francia helyzet
alapj.m -, eppcn a kor két vezető társadalmi csoportjában. él magas
értelmiség és az ipari munkássáq körében észlelhető. Vellik szemben
cl közbeeső csoportok, amelyek inkább konzervatív hajlan.Iósáqúak, töb
bé-kevésbbé őrzik még a vallási hagyományt is, mínt egyet a sok között.
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Bár a hitüket valóban élő s a hitet más dolgokkal össze nem vétő
keresztények száma örvendetesen növekszik, bizonyos, hogy a keresz
tények széles tömege is föleg hagyományból keresztény. Nekünk ezt
- amennyiben csak hagyományból ragaszkodik valaki hitéhez - első

sorban természetfölötti szempontból kell fájlalnunk de legyünk tisztában
azzal, hogy közvetlen és földi vonatkozású nehézségek is hárulnak
ránk belőle. Annak ugyanis. hogy a kcresztcnyscq sokaknál csak ha
gyomány. egyik következménye. hogya vallásosság kü.sö megnyilat
kozásainak közönségét r é szben (egyes országokban talán nagyrészben)
olyanok szolqáltatjak, akik ragaszkodnak az általuk mcqszokotthoz, an
nak minden formájában. Többek közt ennek lehet betudní, hogy oly
gyakran rónak terhünkre kapcsolatot. a katolikus vallásosság és a kon
zervativizmus politikai. szociális és egyéb formái között. \, iiágos, hogy
ez az állapot nem egészséges. Ha tehát mi valóban hisszük, hegy Krísz
tusban az igazság, és hogy ettől az igazságtól függ a világ üdve, akkor
rajta kell lennünk, hogy ez az állapot meg is változzék.

A fentiekből magyarázható, hogy Franciaorszáqban az apostoli
buzgóságú emberek figyelme különösképen ama két társadaimi csoport
felé fordul, amelyeken az emberiség jövője nyugszik, s elhanyagolják
a középrétegeket, amelyek értelemben. bátorsaqban, élete! öben "köze
pesek" , s hogy mind több nyugaton az olyan pap. aki papi hívatása
mellett ipari munkás vagy tudós kíván lenni, de semmikép sem bank
tisztviselő vagy katasztéri nyilvántartó. Fruncíaorszáqban. ahol a társa
dalmi átalakulás tudatocodása különösen éles. ez a m.iqatartás szinte
nyugtalanságot is kelt, mert egyes lelkipásztorok már-már készek arra,
hogy otthagyják a hűséges régi nyájat és az elvesztett inczök vissza
szerzésére men jenek.

A feladatok és a kilátások mindenesetre meróben mások, mint ed
digelé. Azelőtt mindenki egyetértett a vallás szükséqesséqében. Vitat
koztak az igaz val.ásról, a vitákból még háborúk is kerekedtek, de senki
sem vonta kétségbe, hogy van egy vallási igaz:.;ág és hc.gy a vallás
lényeges kelléke az életnek. Ma viszont a vallások egy melyreható és
tevékeny mozgalommal találják magukat szemben. amely <.;zt is tagadp,
hogy egyáltalán léteznék vallási kérdés, és fennen hirdeti, hegy az emberi
nem további haladása megköveteli a vallással való törödes tel jes elha
gyását. A megszokott szellemi magatartás nem is ~"git itt semmit. Hasz
talan magyarázgatnók azt, hogy míként kell hel ~ csen feifogrmnk a ke
reszténységet, ha nem feleltünk meg már elöbb arra a kérdesre. hogy
szolgál-e valami jóra egyáltalán a kereszténység, nem inkább ártalmas-e.
és hogy azon az állomáson. ahová az emberíscq eljutott, ncrn túlhaladott
szakasz-e már az egész kereszténység. Ebben a kérdésben és a rája
adandó válaszban látja Leclercq a tulajdonkcpeui uqropoutot, amely
az összes keresztény hitközösségek számára ugyanaz. Míelött Krisztus
üzenetének hiteles értelmezése fe.öl perbe;zál1liának kc:tc.likusok és
protestánsok. előbb meg kell szerezniök a "polgárjogot" Krísztus ré
szére a modern világban.

" 'f ..
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Lélektani szempontból manapság az első vallási kérdés nem az,
hogy a sok közül melyik az igazi vallás, hanem az, hogy általában a
vallásnak lehet-e és kell-e, hogy legyen szerepe? Ez annyira így van
- mutat rá Leclercq -, hogy amikor egy hitetlen Franciaországban
mcqtér, a leggyakoribb eset, hogy mihelyt szűkséqesnck Héli valamely
valláshoz tartozását, nyomban és mindenestül elfogadja a katolicizmust.
Holott az észszerű menet az lenne, hogy elóbb elismeri Isten létezé
sét. azután Krisztus ístenséqét. végül az egyház isteni küldetését, meg
tartva igy nagyjában a hitvédelmi könyvek szerkezetí rendjét. A pszicho
lógiai folyamat azonban nem ez. Ha egyszer tudatossá vált valakiben
a vallás szűkséqe, megtörtént a választása is: odafordul ahhoz a pozitiv
valláshoz, amelyet maga előtt talál, Franciaországban a katolikus val
láshoz. Ali ennek a forditottja is. Mihelyt kilép abból a zárt körből,

ahol mindenki vallja hitét, mínden vallásos ember ugyanazzal az egy
kérdéssel találja magát szemben: ér-e valamit és jo-e valamire a vallás?
S a mai embernek, ha bizonyos értelmi fokra eljutott, egyre nehezebb
lesz kitérnie e kérdés elől. mert még ha emberi környezete teljesen val
lásos is, a sajtó, a könvv, a rádió, a mozi más szemléletet képvisel vagy
tükröz. A mai viláo lcqsúlyosabb veszedelme keresztény szempontból.
nem a tevékeny vallásellenesség, hanem az eltökélt és nyugodt vallásta
lanság. S e tekintetben félő - írja Lcclercq -r:», hogy a katolikusok
jókora többsége tévedésben ringatja magát.

Mind az értelmiségiek. mind a munkások körében tanúí lehetünk
annak, hogy előállott és míndínkább kialakulóban van a hitetlen embernek
az a típusa, aki sem nem papellenes. sem nem egyházellenes, de csak
azért nem az, mert a vallási kérdés egyszerüen meqszünt létezni számára.
Ez annyira más. mint a multban ismert magatartások, hoqy a legtöbb
katolikus - állit ja Leclercq - még elképzelésként sem tudja lehetőnek

tartani. Pedig a rideg valóság az. hogy e békés vallástalanság szem
üvegén át nézve a vallás semmiféle iqazsáq-problérnát sem támaszt. A
vallás ebben a szemléletben csak egyike a sok jelenségnek. amelyeket
pszichológiai, szociolóqiai, vagy történeti szempontból tanulrnánvozha
tunk. Szcnvcdélves hévvel szentelheti magát valaki ennek a munkának,
mi több, a legélénkebb rokonszenvet is érezheti a vallási tanítás és a
vallásos élet iránt anélkül. hogy bármi formában is felvetne az igazság
kérdését.

Amikor a katolikusok látják, hogy egy hitetlen érdeklődik a vallás
iránt. tisztelettel szól róla vagy még magasztalja is a szolqálatokat, ame
lyeket a vallás az emberiségnek tett, akkor altalában azt hiszik, hogy
az illető már a megtérés útjára lépett. S így is volt ez hosszú időn át.
Az a hitetlen azonban, akiről ma kell beszélnünk - mondja Leclercq
-, túliutott ezen. Elismerheti a vallás és az egyház érdemeit a multban,
zlísmerhetí például. hogy az egyház megmentette a civílizációt a közép
korban, vaqy hogy a keresztényséq volt a forrása minden modern hala
dásnak, elismerheti annál könnyebben, mert másfelől hozzáíüzl, hogy a
fejlődésnek ez a szakasza már rnöqöttűnk maradt, s a.: emberiség új
korszakba érkezett. mikor is a vallásnak nincs többé semmi hasznos
sága. S Leclercq úgy látja. hogy a magas értelmiség köréból nem keve-
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sen annál nyiltabban és őszintébben nyilvánítják rokonszenvüket a ke
reszténység iránt, minél tökéletesebben elszakadtak tőle. Szívesen és örö
mest jönnek össze hívő katolíkusokkal, mert azok egy letűnt kor ma
radványainak tűnnek fel előttük, érdekes ösléuycknek. akiket még élő

állapotban lehet vízsgálni és elemekre bontani. Mindaz, ami <: valláshoz
kapcsolódik, a folklore és a régészet ingeréve! hat reájuk. Igy azután
a katolikus, ha azt hiszi, hogy rokonszenves crdeklődesükben il mcg
térés sugarát fedezheti fel, körülbelül úgy jár, mint a niacska. amely,
ha símogatják, azt képzeli, hogy aki simogatja, maga is nacska sze
retne lenni.

A katolikusok túlnyomó része egyáltalán nincs tudatában a dolgok
ilyen alakulásának ~ állapítja meg Lec1ercq. A mi szemünkben any
nyira nyilvánvaló, hogya kereszténység míndenckelött igazság, hogy ha
meg is tudjuk érteni ennek az igazságnak vitatását. az már valósáqqal
érthetetlen számunkra, hogy valaki nyugodt meggyőződéssel állithassa.
nincs míről vitázni, nem azért nincs, mert a kcrcsztcnyséq nyilvánvalóan
igaz, hanem mert fel sem merülhct a kérdése annak, vajjon iUdz-e, ugyan
úgy nem, mint ahogy nem vitázunk immár il régi görögök vallásáról.
Pedig hogy megérthessük ezt a szellemi magatartást ~ fejti ki Leclercq
~, elég, ha emlékezetünkbe idézzük a mi .ói\]áL m.iqatart.n.unkar más
vallásokkal szemben. Hány keresztény humanista rajong, még papok
is, a klasszikus mithológia flnomsáqnié rt. ír lelkes tirádjkal az isteni
Zeusról és az isteni Athénéről anélkül. hogy il lé: crcsűkbr.n vag'/ isten
ségükben való hit egy pillanatra is megkísértené. S ugyanez áll az iz
lám, vagy a buddhizmus katolikus kutatóira is.

* * *
Vannak már mindenesetre a gondolkodó katolikusok között i3 sokan.

akik többé-kevesbbe tisztába jiittek \'ZJ.c1 EJ tényállassal. li,m:'l il mindin
kább kibontakozó új magatartás vezérlő eszméje: a t il II Ll :; ft g t é t e l.
Meg kell mutatni. hogy mire jó a vallás. Azoknak, akik azt állitják.
hogy nincs szükséqük rá. meg kell mutat nunk, hogy mi. nyer vele az
ember. M e g m u t a t n i! Nem beszélni és érvelni, hanem életünkkel.
annak megtapasztaltatásával bizonyságot nyujtani. Tényekkel igazolni
a kereszténység hatóképesséqét ezen a földön. Hatóképesséqét nem
egyedül abban, hogy megnyitja számunkra a mermyeket, rncrt hiszen olyan
emberek közt élünk, akik tagadják a mennyeket, sőt erenynele tartják,
ha nem is törődnek vele. Hogy ezek lelkét felserkcntsűk, azt kell meg
mutatnunk, hogya kereszténység eleven kovász il földön Hogy az égbe
is elvisz, azt később elmondhatjuk. dc pedagógiailag ez llen: lehet az
alapvető állítás és semmikép sem lehet az első.

Leclercq szerint tehát gyökeresen meqíordult az érU:kck kinyil vá
nitásának az a sorrendje, amellyel a kercsztérryscq a siker kilátásával
léphet a világ elé. S ennek megfelelően változott a helyes keresztény
magatartás is. Vegyük csak szemügyre ezt.

Abban a keresztény társadalomban, amely az ókor v0:Jc:I" szcrvező

dött és betöltötte a középkort, a kereszténység igaz-volta vitán felül
állott. Mindenkit megkereszteltek már a születésekor. A keresztény
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élet feladata nem lehetett a tanúságtétel, rnert neru kell tanúskodni olyas
miről, amiben teljes az egyetértés. Ebben a keresztény társadalomban.
ahol míndenkí kereszténynek született, a keresztény iqazsáqot nem úgy
adták a felnövekvő gyermek elé, mintha nyiladozó elméje szabadon
dönthctne annak elfogadásáról, mert a csa.lakozás nem is lehetett kér
dés. Bűn lett volna még a gondolata is annak. hogy valakinek jogában
állhatna a visszautasítás. Az ember cqyszerücn hisz. az egész világ
hisz, maga az ellenvetés is bűn. Következésképen a hitet nem elfoga
dásra a j á n l j á k, hanem t a n i t j á k, ami egészen más dolog. A
hivőknek kifejtik, hogy mi mindent h o z m a g á val a hit. amelyet
bizalommal vallanak: "neked hinned kell ezt ... mert te hiszel." Okta
tásról van szó, nem meqtérítésröl. Oktatásról. hogy a szellern félre ne
síkoljék. Pontos' formulákról. amelyek megvédik az embert az igazhitű

scqbcn. Másfelől a kereszténység belehelyezi az embert a kegyelmi ál
lapotba, amely megnyitja a mennyeket. A keresztény élet lényeges
problémája ennek folytán a kegyelem m e g ő r z é s e és ha veszendőbe

mcnt, v i s s z ;j s z e r z é s e. Az egyház és az apostoli buzgalom tö
rekvése igy mindenekfölött az, hogy a keresztényeket megtartsák a ke
0yeJem állapotában vaqv abba visszavezessek. s míndez anna i;: a szabatos
orthodoxiának a keretében. amely maga is szüksé.jcs eleme a kegyelmi
életnek. EI kell tehát hárítani a kísértéseket, az értelem es az erkölcs
összes kisértéseit. Nem szabad problémák felvetésére ösztönözni senkit.
Teendő csak egy van: eljutni az égbe, s ennek útja oly világos. Elég
ha tiszteletben tartják a parancsokat és magukévá teszik a tanítást. Hogy
ne legyenek kísértései, a keresztény embert egy védett karámba zár
ják. ahol mindcn a javára szolgál. Amiről ebben a társadalomban beszél
nek: apostolkodás. jótékonyság; tanúsáqtételröl nem esik szó. S még
azután is, hogya középkor integrális kereszténysége széthulit. ez marad
a pedagógia. Amennyire csak lehetséges. építik a zárt körzeteket, ame
Iyeknek célja a kereszténynek megtartás. "Megőrizni a k..resztényeket",
mert az ember nem I e s z keresztény, hanem az m a r a d, míután a
keresztények születésüknél fogva keresztények.

Az egyház - mondja Leclercq, akinek fejtegetései itt nagy ha
sonlóságot mutatnak Ida Friederike G ö r r e s helyzetrajzával - nap
jainkig főleg ezen a síkon mozgott. Innen az a kercsztényrömcq. amely
nek hite és élete a környezet függvénye; személyileg ezek túlgyakran
gyenge keresztények. akik míhelvt kilépnek az eqyöntetűen keresztény
környezetből; elvesztik hitüket, kik nem találnak választ az ellenvetésekre
mert sohasem elmélkedtek hítükről. Igaz persze. oly kevés is történt
annak érdekében, hogya róla való gondolkodásra ösztönözzék őket.

S innen a hagyományok szerepét túlértékelő keresztényeknek, mind a
papoknak mind a laikusoknak. az az általános meqqyőaödése, hogy
a keresztény-volt egyetlen útja a gyermekek megkeresztelése és keresz
tény légkörben való nevelése. és abbeli aggodalma. hogy a hit mínd
járt elvész, mihelyt az ember nem-keresztény erkölcsök vagy gondo
latok áramlásába kerüL

Minthogy azonban a nem-keresztény, sőt keresztényellenes befolyá
sok három évszázad óta mindezek dacára sem szüntek l;l~g növekedni.
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a vérszegény keresztények, amilyeneket ez a rendszer sokat termelt,
természetszerűen fogytak, úgyannyira, hogy ma már a hályogos sze
mek előtt is nyílvánvaló: a keresztény kénytelen egy nem-keresztény
világban élni, képesnek kell tehát lennie ami, hogyamasa erejéből

hordozza hitét, a kereszténység jövője pedig (a nem terme szcrfölöttí sik
ban) attól függ, hogy erjesztője-e a világnak ugy, amiként Krisztus
Urunk szólott róla.

* * *
Míóta beszélünk keresztény tanúságtételről?-- teszi Icl Leclercq

a kérdést. Nem nagyon régóta. "Úgy gondolorú, hasztalan keresnők

ezt a kifejezést a századeleji irodalomban ... A tanúságtétel eszméje an
nak a vílágnak felfedezéséhez fűződik, amely meq-zünt keresztény len
ni. Hogya világ már nem keresztény, közhelynek számít, de pontatlan
állítás, rniután a világ soha nem volt keresztény. A legtöbben ugyanis.
amikor a vílágot emlitik, egyszerüen sa ját országukra gcndo1nak. Egy
francia ember szájából az a rnondás, hogya világ megszt.int keresztény
lenni, csak annyit akar jelenteni, hogy Franciaország szünt meg keresz
tény lenni. Az én tapasztalatom szcrint az 1911-e5 háború után kezdett
felülkerekedni az a nézet, hogy Franciaország nem keresztény többé,
1930 felé pedig már általános meggyőződéssé is vált az denjárók körében.
Hangsúlyozom: az elenjárók körében, mcrt a konzervativ kij, iJ:, qör
csösen kapaszkodtak a legtűnékenyebb látszatokba is, ho:!:,! cllc p
lezzék a valóságot. Nen tudom, hogy e pillanatban is szokásoi-c. de azt
tudom, a két háború közötti utolsó években az afféle szónoki "remek
lések", hogy Franciaország törhetetlenül keresztény volt és maradt s hogy
a vallástalanság minden jelensége ellenére az is marad mindiq. gyakran
hangzottak el a szószekekröl. épp azokban CI tekintélves templomokban.
amelyeknek prédikációi a nagyközönség szemében leginkább képviselték
a katolíkus gondolatot."

Gondos vizsgálatok hiányában nem tudná megmondani Leclercq,
hogy rnilycn arányban odanak meg jelenleg a kai olikusok: znekkora a
hagyományos tétel védelmezőinek száma, amely az egyház életét a hit
meqörzésére összpontosítja, és mekkora az új téle! hivcic. amely első

és legnagyobb feladatnak a tanúságtételt vallja Bizonyos azouban, hogy
ez él második csoport napról-napra tért nyer, és Leclercq szerint az is
bizonyos, hogy ezé a jövő.

* * *
A tanúságtétel fogalma sok tekintetben visszanyúlik il kezdeti ke

reszténységre. Az első keresztények magatartása a Mcqváltás színc
előtti elragadtatás magatartása. Ez az elragadtatás tör ki minden pilla
natban Szent Pálból. És a Megváltás nem cupán az örök üdvösséget
adja meg, hanem átalakítja a jelen élctet is, sőt az egész teremtést· új
eget és új földet támaszt. Ez az átalakulás nincs elválasztva az örök
élettől, sem cl nem választható attól. rncrt odavezet hoz z á és kivüle
nincs is másik út. Ha Krísztus Urunk szavait és általúban az cvanqé
líumot olvassuk, lehetetlen ellenállnunk annak a benyomásnak, hogy a
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keresztény ember élete gyökeresen átalakított, alapjaiban megváltozott
élet. Nemcsak láthatatlan benső lényegében. de külső meqnyílatkozá
saiban is. A tanítvány müveiböl ismerhető fel, amelyek Jézus szereteté
nek tisztaságát kell, hogy kifejezzék. Isten országa iddenn kezdődik.

Az első századok keresztényei. akárcsak a maiak. p<J~ány világgal
állnak szemben. amely előtt tanúságot kell tenniök arról: mi a krísz
tusi élet? A keresztény élet tájékozódása a hóditás. s ennek a hódítás
nak első eszköze az evangéliumi üzenetben foglalt ernbcrl kitárulás és
tisztaság értékeinek hitelesítése. A feladat tehát mcssze túlhaladja a ke
gyelemnek a megkeresztelt lélekben való megőrzését. Természetes, hogy
amikor <'? I'n~bcr a kegyelem birtokában van. meg is kell őriznie azt,
ez azonban csak egyik oldala a keresztény életnek; magától értetődő

dolcg, feltétel és kiinduló pont. A mai tanúságtétel szintere azonban 
figyelmeztet Lec!ercq - mégis más. mint a kezdeti keresztényséqé, s
ennek mcqlclclöcn némileg márnak kell lennie él rnodcrn keresztény
magatartásnak is. Az első keresztények olyan világgal találták magukat
szen.ben, amely általában elfogadta a vallási cszmét. amelyben tehát
a Jelen {'let és a [övő elet összekötése nem ütközött semmi előítéletbe.

A. mai világ viszont elhárítja magától a túlvilággal való foglalkozást.
Mintha válasz lenne ez azoknak a keresztényeknek. akik a kegyelemnek
:" fi)di t"V(':lc'~".é0től különvá'asztott mC'10:'zb;(·.ve1 2Ic<1rják biztosí
tani boldogságukat. mit sem törődve egy jobb világ kimunkálásával. A
modem szellem viszont ezen a földi világon akar dolqozni, mit sem
törődve a túlviiáqi léttel. Két kizárólaqossáq áll itt szemben egymás
: :,1. -- mindkettő meddőnek látja a másikat.

Karunk keresztényeire így az a nagy feladat vár, hogy "rehabili
h1i,~k" il kcrcszténvseqct. megmutatva. hogy a túlvilágg-ll való törődés

él földiek tekintetében is átalakító cselekedet. Teológiai szempontból
--- mcndja Lec1ercq - ez pontosan igy van. míután az ember abban a
rnértckbcn tanítványa Krisztusnak, amely mértékben Krisztusr követi az
emberek szeretésében s ez a szeretet cselekedetekben nyilatkozik meg.
Kötclcsséqünk, hogy hanqsúlyt helyezzünk erre a földi tevekenyséqre,
ugyanakkor természetesen kötelességünk marad az is. hogy soha el ne
veszitsük szemünk elől a földiek és az örökkévalók kapcsolódásat. Mert
il kereszténységnek lényegi célja nem az. hogy átalakitsa ezt a világot.
a lényegi cél változatlanul az örök élet; ahhoz azonban hoqv oda el
jussunk. már itt a jelenvalókban kell cselekvőknek lennünk. Ebben van
éppen a keresztény szintézis.

Tanulmánya befejezésében Leclercq is nyomatékosan kiemeli. hogy
ezt a keresztény magatartást és szemléletet. amely ma oly élesen elé
bünk ra [zolódík, minden időben megtalálhatjuk a kereszténység és az
egyház életében. Teljeren ez soha nem ment feledésbe. Iv: az eszme
azonban. hogya tanúságtétel kötelességének kell uralkodnia az egyház
e}lész életében. kétségkivül olyan szükséges vonása ma a keresztény
ségnek. hogy ennek állandó szemmeltartása nélkül aligha érezhetjük
magunkat keresztényeknek.

Mihelics Vid
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