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ÚRJÖVE T

Alig van jellemzőbb ókeresztény
gondolat. mint az Eljövetel: a Pa
rusia, az Adventus Domini gondolata.
Eredetileg az Úrjövet a húsvét esz
mevilágába tartozott: a katakombák
sötétjébe húzódó Egyháznak volt vi
gasztaló fénye. A IV-V. század ide
jén újjászületett és külön, saját ne
vével jelzett időt kapott. Az Úrjövet
bensőséges Krtsztus-rnísztíkája a rorá
ték hajnali derengésén át napjainkig
melengeti híveink szivét.

Az Úrjövet ünneplése gyökereivel
a IV. századba kapaszkodik. édességét
pedíq az V. században kibontakozó
gallikán liturgia érlelte meg. Az egész
akkortájt sajátossá fejlődő liturqia-cso
port táplálója a kelta lelkiség: Gal
liában. Hispániában. Észak-Itáliában.
Abban az időben a már régen elró
maiasodott lakosság spiritualitásában a
felvett latinság nyelvi ruháján s a
tartományi elkülönülés kerítésein túl
tovább dolgozott a mélyben a kelta
lélek bájos furcsasáqa, bizarr dolgok
iránt való rajongása. Csodálatosan
meglepő a kelta lelkiség élénksége és
mozqalmassáqa, álmodozó misztikája,
mely koboldokkal és tündérekkel né
pesíti be ködös tengerpartjának tá
jait. qael népdalköltészetében és mi
tholóqiájában egyaránt. Ez a lelkület
ragadta meg mély-kereszténnyé szen
tülve benső jámborsággal a parusía
gondolatot és megteremtette belőle az
Úr- a Thierna - sokféle eljövetelének
kollektívummá sűrített iinncplé sét. Is
meretes, hogy míg tartós államokat a
kel ták nem tudtak alkotni. kultúrájuk
viszont Eírétöl a Dunavölgyéig. Ibé
riától a kisázsiai Gelatiáíq, tágan és
eqymértékűen homogén: az ú. n. La
téne-műveltséq. Ugyanezt az eqyvere
tűséqet találjuk a keltáklakta tarto
mányok Iatínnyelvü liturgiáiban: a
gallikán. mozarab, ambreztán. ir-skót
liturgiákban. Mindezen területek lítur-

gikus emlékeiben egyforma mélységeit
tárja fel az Úrjövet ünneplése is.

A multba, a jelenbe és a jövőbe
egyaránt tekintő misztikus elmélyedés
~ziilte a kelta kereszténységben az
Advent gondolatát. Az egyéni felé
hajló lelkíséq hozta létre azt a qon
dolat-tömeqct. mely a gallikán litur
gia-terület forrásainak ádventí . szöve
qeíben elénk tárul. Az ősi Adventről

két rejtélyes és nem rögtőn érthető

tanúbizonyságunk van: ezeket az újabb
kutatás hitelesnek ismerte el, és kellően

értékelte. Míndkettö azt a tényt bí
za nyitja, hogy az eredeti Advent Víz
kereszt (Eptphanía ) előtt a gallikán
területen három heti előkészületi idő

volt az e napon történő ünnepélyes
keresztségre. E két tanúskodást a IV.
század ösadventjéröl csak együtt le
het értékelni. Az elsőt Poitiers püspö
kének. S z e n t H i I a r i u s n a k
(+ 366) egy elveszett művéből írta
ki a bodeni tó sztqet-monostorának,
Reichenaunak apátja. Bema. a hires
kőzépkori liturgikus:

"Mikor a franciáknál jártam. hasz
nosan kiirtam magamnak Szent Hila
rius Liber officiorum-ából ezt a szö
veget: Amíként az evangéliumban az a
bízonyos családapa háromszoros jöve
tellel látogatta meg a terméketlen fü
gefát. akként Szent Édesanyánk. az
Eqyház a Megváltó ~Ijövetelét eszten
dőnként visszahozza és három hét
nek titokzatos idején át idézi föl."

A második ősi adat a gallikán litur
gia-terület hispániai részéből való; a
a 380-ban tartott saragossai zsinat kü
lönös rendelkezése ez, mely elrendeli.
hogy 21 napon át december l ő-ától
kezdve Epiphania napjáig senkinek
sem szabad távolmaradnia a templom
töl. E rendelkezésből világosan lát
ható. hogy az ös-adventet Epíphania
előtt három héten át ülték meg.

Hogy ez az ös-advent a keresztségre
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való előkészülés volt, a gallikán li
turgia-csoport ősi emlékei bizonyitják.
Ez az idő, Jézus keresztségére gondol
va, a keresztségre való előkészületnek

az ideje volt. Egy ősi mozarab ád
venti himnusz igy énekli meg az Úr
jövet idejét:

"Atyának Eqyszülött]e vagy,
Szüz méhe küldött el közénk,
keresztség harmatával szentclsz,
hitben mindenkit ujjászülsz."

Még a római liturgiában is megma
radt a többi mellett a Jézus kereszt
ségéről s a magunk keresztségéről való

"megemlékezés. A VII. századból szár-
mazó Galasianum egyetlen ádventi pre
fációja tanúsítja ezt:

"Nyilvánítsd ki népednek Egyszü
lötted csodálatos titkát, hogy a nem
zetek egyetemességében beteljesedjék
az, amit Igéd evangéliuma által meg
igértél és birtokolja bennünk a fíúvá
fogadás teljessége, amit az igazságról
szólö tanúskodás hirdetett."

A Húvá-foqadást, annak teljesséqét:
a plenitudo adoptíonís-t, a keresztség
ben kapjuk meg, erről az igazságról
tett tanúbizonyságot Keresztelő Szent
János. Igy érthető, hogy az egyetemes
római liturgiában az Advent előtti va
sárnapok evangéliumaiban a mai napig
megmaradt Keresztelő Szerit János
alakja. Ez semmikép sem volna ért
hetö, ha az Advent eredetileg is a ka
rácsonyra való előkészület ideje lett
volna. tökéletesen világosan azonban,
ha a Vizkereszt előtti időben ünne
pelték.

Az ös-advent ugyanis a gallikán li
turgia területén már az V. században

. elszakadt a Vizkereszt ünnepétől és
eltolödott karácsony elé. A Húsvét
ünnepét előkészitő Nagyböjtnek meg
felelőleg az Advent lett ezen új he
lyén karácsony szent Neqyvennapjá
vá. Hiszen addig az ideig. különösen
Nyugaton karácsony fénye és tekin
télye túlragyogta már az Epíphaniát s
így az előkészületi idő, az Eljövetel
ünneplése természetszerűen elébe ke
rült. Erről teljesen hiteles történeti ta
núskodás értesít; a frankok történet-
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írója T o u r s - i G e r g e I y közli,
hogy elődje. P e r p e t u II s rendelte
ezt így:

"Ez rendezte a böjtöt, és a vlgl.
líákat, hogyan kell az év leforgása
alatt ünnepelni őket..; Márton Úr ha
lála napjától (Szent Márton ünnepe:
nov. 11.) egészen az Úr születése
ünnepéig hetenként háromszor kell böj
tölni."

- A VI. századi galliai jogi forrá
sok valóban ismerik és az egész or
szágban általánossá teszik ezt a szo
kást: ezekből megtudjuk azt is. hogy
az Advent böjti napjai hétfőn. szerdán
és pénteken voltak. Igy megteremtették
a karácsony előtti szent Negyvennapot.
mert november ll-től karácsonyig ép
pen hat hét esik.

Mihelyt a karácsonyi gondolatnak
előrevetett árny-éka lett az Ürvárás
ideje, rohamosan kezdett terjedni. Kr. u.
450 körül már Ravenna tájékán ta
núskodik róla egy kb. 40 adventi
ímádsáqot tartalmazó liturgikus perga
men-tekercs. Róma maga is átvette az
Advent gondolatokban dúskálkodó ide
jét; mégpedig az V. század második
felében, mcrt Nagy Szent Leó pápa
még mit sem tud róla. Igaza van
p e t e r S i f f r i n-nek. hogy S i rn
pl i c i u s pápa (471--483) idején
történhetett ez. A régi. VIII. századi
római antifonáriumban ugyanis az I.
Advent-vasárnap stációs-temploma a
Szent András templom. Már pedig ezt
a templomot az emlitett pápa szen
telte föl, amikor [unius Bassus egy
kori consul gyönyörű auláját bazili
kává alakította át. mely a Nagyobb
Mária-bazilika (Santa Maria Maggi
ore) közelében állott. Sz ívesen tettek
új liturgikus szokások római stációja
vá új, akkor emelt templomokat. A
római liturgia szöveqeíben a Galllábol
történő átvételt az igazolja. hogy leg
régibb kútföíben sok szövcqe a gal
likán liturgiából ered.

Ezért az Úrjövet gondolatvilágát
teljes gazdagságában akkor szemlelhet
jük, ha bölcséje helyén, a gallikán li
turgia-területen vizsgáljuk. Megtalál
juk itt bőven a r o r a t e fi o ti v II -



m o t: a Krlsztus elötti emberiségre
való emlékezést. A mozarab liturgia
például igy szöl erről:

"Az Úrnak és Megváltónknak el
jövetelét mínden időben illik örömmel
emlékezetünkbe venni; de különösen
rnost, ez évenként visszatérő napokon,
kell ünnepélyes imádsággal ünnepel
nünk. Hiszen az ősatyák és a prófé
ták jövendöléseikkel öt hirdették elő

re és most üdvösségünkre ez már rég
óta beteljesedett."

Az Advent gondolatvilágának má
sik ősi eleme a z a n g y a I i ü d
v ö z I e t (Euanqelísmos, Adnuntiatio)
motivuma, hiszen ez a meqtestesülés
nek világtörténelmi szerit pillanata volt.
Még az ó-egyházban, az efezusi zsi
nat (431) előtti időben az ökereszté
nyek a karácsony előtti vasárnapon
ünnepelték az egyetlen Mária-ünnepet,
melynek tárgya az angyali üdvözlet
volt. Ez a gondolat azután dúsan el
burjánzott az egész Advent liturgikus
szöveqeíben. Egy qallikán liturgikus
szöveg ekként ünnepeli ezt a törté
neti tényt:

"A régi szűznek (Évának] bűnét

az út és sértetlen Szűz. Mária engesz
telte ki. Mídön az angyal köszönté őt,

a Szeritlélek beárnyékolta s igy rnéltö
lőn megszülni azt, ki saját akaratából
tette, hogy mindenek világra jőjjenek.

E Szűz csodálta testének sértetlensé
gét és méhének termékenyséqét: s ör
vendezett, hogy szülö]ét szülhetí meg."

Az angyali üdvözlet gondolata a
s z e m é I yes e g y s é g (unio
hypostatica) ünneplésévé magasodik
az ádventí liturgiában. A rnozarab li
turgia egy áldozati éneke igy fejezi ezt
ki:

"Valóban méltó és meqtísztelö,
Urunk, Jézus Krísztus, hogy ünnepé
lyes áhitattal újra ünnepeljük dicső

ségednek eljövetelét: mind meqtestesü
lésednek. mind születésednek míszté
riumát: és a lélek ujjongó örömével
hirdessük üdvösségünknek jeleit, rníket
oly nagy csodajelek vezettek be a vi
lágba."

Csakugyan: Jézus dicsőségének eljö
vetele, az adventus gloriae, testtévála-

sának és születésének titka. A Meg
testesülés és földrejövetel titkai egy
úttal üdvözülésünk jelei: azaz jelzik
is és eszközlik is, létrehozzák azt. Is
tenülésűnket. hogy részeseivé leszünk
az isteni természetnek, jelzi a Meg
testesülésben az Isten által fölvett, Vele
egy személyben fölfcqhatatlanul, de
valósdggal egyesült emberi természet:
az emberré lett Isten. Az Igének az
örökkévaló születés utáni új születése
- a nova nativitas - jelzi az em
beriségnek is új meqszületését, emberi
böl istenivé válását. És éppen az a
kettős-egy mísztérium hozza létre a
Meqváltást, Istenben történő új szü
Ietésünkct. Igy lesz a Meqtestesülés s
a földrejöverel [ellé s a világ kényte
len e jelben hinni, rnert az Isten nagy
erös csodákkal igazolta: szüzí foga
nással és szűzen maradó születéssel,
angyalok jelenéseivel és csodálatos
csilla gávai.

Az Advent liturgiája nem tud be
telni az örvendezéssel. hogy meqtörtént
a Meqtestcsülés. A Megtestesülés azért
jó és örvendetes az emberiségnek, mert
a Megváltásnak kezdetét jelenti. Az
Advent gondolatvilágának ezért újabb
jelentős mozzanata a s o t e r i o log i 
a i, a megváltást kidomborító gondo
lat. Megváltatunk: lehull rólunk a bűn

nyomasztó igája. Szent Agoston sze
rint a bűn büntetése az újabb bűn,

s ez annyira eltorzít minket, hogy
kegyelem nélkül nem tudunk jók lenni.
De meqváltatunk: .a gonosz lélek ki
sértésekben és csapásokban, gyülölkö
désekben és fondorlatokban reánk rnért
dühe lepattan rólunk: "Kiket méltán
sujt földre a bűnnek igája, megszabadit
Egyszülöttednek várva-várt új szüle
tése." A Megváltás csillan fel a Meg
testesülés és Születés várakozó ho
mályában. Az igazi szabadság után
való vágy hatja át az ősi liturgikus
szövegek szavait. Az örök szabadság
országa útján sóhajt fel a Gelasianum:

"A (szentmise) szent titkaiban való
részesedés által tanits minket arra,
hogy lenézzük a földi dolgokat és
szeressük az égieket és lehányván ma.
gunkról a halálthozó vágyakozás mín-
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den kötelékét. tégy bennünket az örök
szabadság országának részeseivé."

A Megváltást azonban csak akkor
nyerjük el. ha hatékony erejét minden
egyes lélekre külön alkalmazzuk: e z
a b ű n ö k t ő I val ó s z a b a d u
I á s á I t a I történik. Igy készítünk
utat a Mcqváltónak, így hordjuk le a
hegyeket és halmokat, így töltjük fel
a sziklás völqyek szakadékait. "Közel
van. Uram. eljövetelednek napja. ké
rünk tehát. míelött eljönnél. hogy mél
tók legyünk a bűnnek minden fertö
zetétől kienqesztelődni. Moss meg
előbb mínket, kérünk. Istenünk. amit
az eljövendö vizsgálatnál meqbüntet
nél, hogy mídön iqazsé qos bíróként
megjelensz, ne találj bennünk semmit
se. amit kárhoztatnál."

Ez a tisztulás a bűntől az Úrnak
a jelenben történő kegyelmi eljövetele.
mely az öröm forrását fakasztja ben
nünk ugyanezen liturgikus szöveq sze
rínt: "Derüljetek vidámsáqra, testvé
rek, mert közel van már meqváltás
tok: szivetekhen készítsetek utat neki,
hogy midön eljö, örök ajándékokban
részesültetek!"

Az Úr jelenben történő keqvelmí el
jövetele az örök eljövetelre készít elő.

Igy kapcsolódik az Advent gazdag gon
dolatvilágába ókori mélvséqekbe ka.
paszkodó gyökérszálaival az ú- vi
lágvégi eljövetele, a z e s z k a t o lo
gikus Advent. Elsősorban a
minden liturgiában megtalálható evan
géliumi szakasz hangsúlyozza ezt, mely
a világ megítélését hirdeti. Ezt a világ
végi eljövetelt hívják második eljöve
telnek (secundus adventus). A közép
kor Jézus kegyelmi eljövetelét második
ÚrjöveteInek. Jézus világvégi megér
kezését pedig harmadik eljövetelnek
vette; ezt látjuk már Guerrícus és
Szent Bernát ádventi beszédeiben. Az
utolsó itélet gondolata nagyon erősen

áthatja a gallikán tipusú liturgiákat. az
adventi gondolat bölcsőjét: "Mi. akik
hisszük. hogy már eljött az Úr és
megváltotta a világot. valljuk és hir
detjük az eljövendő itélet jövetelét s
reménykedünk benne," A Parusía, az
utolsó itélet gondolata ugyanis az ó-
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keresztény lelkületben nem a rettegés
érzelmét kelti. mint a középkorban:
(..Dies irae. dies illa... az a nap. a
harag napja.") - a keresztény ókor
felelete az Úr eljövetelére az öröm
hangja: "Akik készséges áhítattal ün
nepeljük egykori titokzatos Meqtes
tesülesed eljövetelét. add., hogy itéle
ted második eljövetelére u ljonoó lé
lekkel jussunk el hozzád.. ." A Paru
sia örömét a római Iiturqia leqszcbhen
a Gaudete vasárnap megteremtésében
domboritja ki. Az öröm oka: "Közel
van már az n-r:

A víláovéqi Orjövetelre tehát az
Ji.elvent gondolatvilágában felhangzik a
visszhang: V i q i I a t e! Virrasztani
kell. mert a bűn a sőtétséq. az éj
szaka cselekedete. Éqő Iámnást, a ke
\1Yelem állapotát kel! kezünkben hor
dozni; az aszkézis Gyakorlatai révén
lelkünk ágyékát fölövezní. "Igy kell
virrasztva ég gondosan várni a mi
Urunknak eljövetelét s mire azután
elénk zörget. ne a bűnök álmába el
merülten találion. hanem virrasztva PS

uiionqva dicséretében". mondja a bob
biói misekönyv.

Ezt a gondolatot fejezi ki egy ó~

római ádventí oratio. A virrasztó lel
kek lámpásokként tündökölve örömmel
sietnek találkozni az Isten fiával. "Akik
a Te Fiaddal. a ml Urunkkal való ta
lálkozásra sietnek. ne gátolják azokat
a földi cselekvés műveleteí. hanem a
mennyci bölcsesséqqel való müveltség
ált~! legyenek Jézus Krísztus sorstár
sai.

Az Adventnek. az ó-kereszténység e
szép ajándékának ma ls van még mon
danivalója a világ számára, Hiszen ez
a világ elvakultan és a vétek sötét
jében botorkálva, annyira érzi. hogy
szüksége volna valamilyen rneqváltás
ra: az értelrnetlenséqtől, a lélektiprás
tól, a bűn szolgaságától. Pedig az iga
zi u-. az örök Szabadító közel van.
Dominus prope est! Hozzá fohászko
dik az ókeresztény gondolatvilágot
gyönyörüen visszatükröző koraközép
kori ádventi ének. mely a XI. század
hajnalán hirdette, mennyit jelent, az



Or eljövetele a Yarak~ emberiség
nek:

"Örökkétartó üdvösség.
világnak élete.
fogyatkozást nem szenvedö,
és mindig tartó fény:
valódi megváltás nekünk!
Ki együtt éreztél
kisértő végzésén
romlásba hulló embernemzedékkel.
el nem hagyván magos lakod,
a mélybe szálltál le.
ingyen kegyelmed testet öltetett Veled.
és veszni indult földi lényeket

pokol kezéből elragadtat
a földet ujjangással töltve el.
A testi-lelki rútat hárítsd tőlünk.

Krisztusunk
s legyünk tenéked fényességes szép

lakás!
Első jövésed által szentel] meg.
s a másodikban ments meg bennünket.
ha lobbot vet majd mcsszetűző fényed
s ítélni jössz el mindenkit, ki élt.
Ó add. hogy romlatlan ruhával ékesítve
tüstént kövessük.
bárhol látunk.
lépteid nyomát!"

Radó Polikárp

A MÁSODIK KATOLIKUS PSZIHOTERÁPIAI
KONGRESSZUS

A "Psyché" c. tekintélyes francia
pszihol6giai lap beszámol a nemrég
lezajlott második katolíkus pszthotera
plai és klinikai-lélektani kongresszus
ról. A kongresszus beszédes bizonyité
ka a katolicizmus haladó s az élet és
a szellem minden problémája iránt.
fogékony voltának. Ez a fogékonyság
nem abban rejlik. hogy a dogmákon
változtasson. Ha ezt tenné. saját lé
nyegét tagadná meg. Hanem abban.
hogy megtisztítsa a rájuktapadt félre
értésektől és előítéletektől a dogmákat.
értelmüket kiteljesitse, eredeti gazdag
ságukat kíbányássza.

A kongresszuson katolíkus papok és
a modern pszichológia különböző irá
nyainak rnűvelöí gyűltek egybe. hogy
a pszichoterápia legújabb problémáit
megvitassák. A katolikus papok kép
zett pszícholóqusok voltak. a pszicho
lógusok pedig hívők. vagy a hithez
közelállök. A "Psychoanalysis chris
tiana" valósággá vált.

A kongresszus fő tárgyul "az er
kölcsi felelősség a pszihoteráplában"
súlyos és bonyolult problémáját vá
lasztotta. A katolikus psziholóqus
ugyanis. aki lelki betegekkel foglalko
zik, nehéz helyzetben van; mert vagy

olyan egyénekkel van dolga. akik er
kölcsi felelősségérzésüket elveszttették.
vagy olyanokkal, akik túlzott. beteges
büntudat áldozataI. Az sem ritka, hogy
c két véglet ugyanabban az egyénben
találkozik. hiszen aki mindent tilal
masnak érez, az könnyen elveszti mér
tékét és könnyen áthágja a szükséges
tilalmakat is. .

Ime néhánya sok kérdés közül,
amelyeket Leycester King jezsuita atya
vetett föl. Hol van a határ a nor
mális és a beteges felettes-én között?
(Felettes-érmek mondja a mélylélek
tan énünknek azt a részét. amely er
kölcsi ideáljainkat képvíseli.] Hogyan
fejlődik és alakul az erkölcsi felelős

ségérzet? Mílyen fokon és hogyan ala
kul át a felettes-én morálja valósá
gos morállá? Azoknál az eqyéneknél,
akiknél ez az átmenet nem történt
meg. milyen feltételek szükségesek ah
hoz. hogy az átalakulás rneqtörténjék?
A katolikus etika szerint amorális
követelményeket az egyén nem valÓ.
sithatja meg természetfölötti segitség
nélkül; az egyén ezen eléqtelenséqének
milyen magyarázatát tudja adni a mo
dern mélypszihológia? A klinikai ese
tekben, ahol az orvos beteges ban-



tudatú egyéneket kezel, a reális és
beteges bűntudat kérdése bonyolultan
keveredik egymással; mi a teendő ilyen
kor? Mennyiben kell a pszihoterápiát
űző orvosnak etikus nonnákkal törőd

nie? Az abnormitás mennyiben törli el,
vagy csökkenti az erkölcsi felelősséget?

Hogyan győzhetjük meg a rosszul tá
jékozott katolikusokat arról, hogy a
pszihoterápia az erkölcsi felelősséget

nem eltörölni, hanem éppen ellenkező

leg teljessé és valóban szabaddá akar
ja tenni?

LavalI atya, a Bombay-i egyetem
pszichológiai-tanára az aggályokról ,0;-

tekézett. Az aggály nemcsak vallási
probléma, hanem a kényszerneurózis
nak is tünete. Ezért kivánatos, hogy
a katolikus pap a mélypszícholóqíában
is legyen tájékozott. Különbséqet tud
jon tenni a rossz lelkiismeret és az
aggályosság között. Ha olyanokkal ta
lálkozik, akik el nem követelt, val)Y
már föloldozott bűnöket gyónnak. tud
ja mit kell tennie. Nem rníntha a pap
feladata lenne a betegnek az aggályok
tói való meqszabaditása, Erre a leg
ritkább esetben vállalkozhat. Feladata
inkább a tünet felismerése és a beteg
nek a szakemberhez való utasítása.
Igo Caruso osztrák pszíhoanalitíkus
ugyancsak a beteges bűntudat ploblé
máját elemzi. Rámutat, hogy a kény
szerneurozist az "ES" az "ősvalami"
(vagyis énünknek az a része, amely
az ösztönöket képviseli) és a felet
tes-én erkölcsi ideáljai, illetve tilálmai
közötti konfliktus okozza. Az ösvala
mi lefojtott ösztönei ugyanis levezető

szelepet keresnek; ez a levezető szelep
a kényszerneurozis. Innen erednek a
beteges bűntudat, a félelem és a kény
szerképzetek. A pszihoanalitíkus fel
adata ilyenkor az, hogy az elfojtott
ösztönöket és az ösztönök nyomában
járó bűntudatot napvilágra hozza és
a beteg "én" különböző részeit kibé
kítse, egymással harmóniába állítsa.
Ezáltal és csakis ezáltal válik a beteg
szabaddá és erkölcsileg valóban fele
lős egyénné.

Maryse Choisy francia pszichoana
litikus Freud elemzési médszerét is-
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mertetí. Majd azt a 1.,iedelmet cáfolja,
mintha az analitikus befolyásolná a
beteget, saját egyéniségét kényszeritené
rá a betegre. A szabad asszocíácíök
módszere nem kényszerít. hanem fel
szabadi t, azaz rávezeti a beteget.
hogy megtalálja igazi énjét. A kezelés
folyamán ezért nem szerepeinek erköl
csi elvek, mert elriasztanák a betecet.
Ezeket a gyógyulás után az etikailag
teljes értékűvé vált embernél szoktuk
szorqalmazni,

Más a helyzet az Adier-féle analí
zisben. Ez - mint Oliver Brachfeld
írja - elsősorban morális pszíholó
qía, mert a közösséqhez való alkal
mazkodásra próbálja nevelni a bete
get. Adler pszihológiájának középpont
jában a Mínderwertíqke.tsqelühl áll, a
kisebbrendűségi érzés. Ez az oka rnin
den neurozisnak s ezt a kisebbrendű

ségi érzést a közösséqi érzéssel kell
ellensúlyozni. Ad!er kevésbbé hisz az
egyén meqhatározottsáqában, mint
Freud; ö inkább hangsúlyozza az
egyén erkölcsi autonómiáját. Oltver
Brachfeld szerínt ez a körülmény is
közelebb hozza lélektanát a katoliciz
mushoz.

A kongresszuson a pszihoterápía fi
zikai módszerei is szóbakerültek: pél
dául az elektromos sokk és az elektro
mos narkózis, mclyekkel újabban szép
eredményeket értek el. A pszíhoterápía
módszerei ugyanis ma rendkivül sok
félék. Ilyenek a ritkabban használatos
hipnózis és á szuggesztio, azután Freud.
Adler és Jung elemző módszereí, to
vábbá a közösségi nevelő mödszerek
(például gyermekeknél a [átékterápia] ,
végül a fizikai és a fiziológiai mödsze
rek: különböző (cardíazol vagy in
zulin) ínjekcíók, elektromos narkózis
és újabban a lobotomia [aqyoperá
ció},

Arra nincs helyünk, hogy a kong
resszuson főlmerült valamennyi preb
lémát és vitát ísmertessűk, de egy
merész kisérletre még szerétnénk rá
mutatni. Dempsey atya az eredeti bűnt

a pszíhoanalizís szemszöqéböl boncol-



ja és azt a régi. (már Philonnál. majd
Alex. Szent Kelernennél és Szent Ago~
tonnál szereplö) de dogmatikailag tel
jesen valószínűtlen nézetet képviseli.
amely szerint a tilalom, amelyet az

első emberpár átháqott, a sexuális ti
lalom lett volna, a tudás fája pedig
a sexuális élmények ismeretét jelen
tette volna.

Kosztolányi Adám

A KERESZTÉNY ÉS AZ ÉLET

Ez év tavaszától kezdve a Vigilia
több száma foglalkozott a modern lel
kipásztorkodás kérdéseivel. azzal, mít
vár a mai hívő lelkipásztorától. mi
az. amit a szeritbeszédekben hallani
akar. milyen problémákra vár vá
laszt és eligazítást. Bizonyára nem ér
dektelen. ha e sorozathoz most hoz
záfűzzük Míchel Riquet atya. a pa
risi Notre-dame székesegyház hires
hitszónoka egyik könyvalakban meg
jelent beszédsorozatának ismertetését.
Címe: ..Le chrétien face il la vie";
a keresztény ember és az élet.

Riquet atya kivételes tehetségét a
háború elött csak kerületének hivei
és közvetlen előljárói ismerték. A há
ború alatt azonban a német meg
szállók is tudomást szeréztek meg nem
alkuvó jelleméröl, jelentős és megin
gathatatlan keresztény meggyőződésé

ről. Dachauba, majd Mauthausenba
került s 1945 tavaszán tért vissza Pá
risba. Ekkor bizta meg Suhard bíbo
ros a Notre-Dame székesegyház nagy
böjti konferenciáinak megtartásával.
Már az első beszédsorozat nagy töme
get vonzott és mind témájának, rnind
elmondásának korszerűséqével megra
gadta a hivők érdeklődését. Azóta év
ről-évre megtartott konferenciáinak
nemcsak Párizsban és Franciaország
ban. de külföldön is komoly vissz
hangja van. Biztos kézzel választja ki
a leqaktuálisabb, legégetőbb problémá
kat: ..A keresztények feladata a ro
mok között", ..A keresztény szcretet",
..A keresztények és az államhatalom".
..A keresztények magatartása a pénz
zel szemben". .Keresztényséq és athe
izmus". és igy tovább. Olyan problé
makörök, rneiyck szinte hiánytalanul

felölelik a modern keresztény ember
összes kétségeit és válságait.
Évről-évre tartott konferenciái könyv

ben is sorra megjelennek; ezek leg
frisebbike "A keresztény és az élet".

Bevezetőül hangsúlyozza az élet fon
tosságát: nála értékesebb földi javunk
nincsen; ezért mindennél fontosabb,
hogy életünkről s az életben való he
lyes magatartásnnkról eliqazítást kap
junk. Zavart kelt azonban a modem
ember lelkében. hogy más utasítást
kap az Evangéliumból és mást a bíolo
gusoktól. A bíolöqía valóban alapve
Wen fontos tudomány és hála rend
kivüli Iejlödésének, ma már a cseké
Iyebb iskolai képzettséggel rendelke
zők is többet tudnak az emberiség és
az ember életének eredetéről. fejlődé

séről és müködéséröl, mint elmult idők

nagy tudósai. Evezredek tapoqatözásaí,
tévedései és kutatásaí után ma már
pontosan ismerjük az élet feltételeit.
formáit és elemeit, sőt egyes merész
gondolkodók már azon töprengenek.
hogyan lehetne a belső kiválasztási
mirigyek működésének kémiai befolyá
solásával az ember külsö megjelenését,
vérrnérsékletét s ezen keresztül jelle
mét is tetszés szerint váltóztatní és
formálni. Alacsonyabb rendű élőlé

nyeknél, leqyeknél, birkáknál. sőt te
heneknél a biológia valóban sok min
dent elért: megkétszerezheti a szüle
tendö állatok számát, selymesebbé te
heti a gyapjút. zstrosabbá. bőségesebbé

a tejet. ellenállóbbá a szarvezetet a hi
deg ellen és igy tovább. Az ember
azonban. 48 chromosomájával, sokkal
bonyolultabb szervezet, semhogyeféle
kisérletekre alkalmas lehetne. De még
ha sikerülne is bizonyos változásokat
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előidézni rajta vagy benne. nem sok
remény van rá - mondja Riquet atya.
- hogy ezzel akár értelmesebbé. akár
boldogabbá tehessék.

Részletesen foglalkozik ezután a fej
lődéselméleti kérdésekkel. Utal ami.
hogy sok-sok ezer év óta az emberi
test nem mutat lényeges változásokat.
Franciaországban például a Dordogne
folyó vidékén ma is élnek emberek.
akiknek testalkata. koponyájának naqy
sáqa és alakja szinte teljesen meg
egyezik a húszezer esztendős Cro
magnói ember csontvázával.

Az emberi test ezek szerint réges
régen elérte legtökéletesebb formáját.
Ami változott és fejlődött. az a tech
nika, a müvészetek, a kultúra, a la
kásvíszonyok, a tudományok. s leq
főképpen az emberi társadalom szer
vezete. Mindez pedig az emberi szel
lemtől függ. Tehát nem a test válto
zik, hanem a szellem változtatja a vi
lágot.

Míg a méhek, hangyák. hödok haj
szálnyi pontossággal megmaradnak év
ezredek óta bevalt mödszereik szintjén
s ezen mit sem változtatnak. az ember
fáradhatatlanul újít ja. változtatja, töké
letesítí módszereit, lebontja, amit épí
tett, hogy jobbat alkosson helyette. E
szüntelen, tudatos felfelé törekvésével
emelkedik a többi élőlény fölé. Nem
csontszerkezetének vagy izomzatának
tökéletesítésével, hanern csakis szelle
mi, erkölcsi és értelmi képességeinek
növelésével érhet el haladást.

A tudomány pontos, finom eszkö
zökkel figyeli és tárja fel az életet: a
tudományosan vizsgált mag és az egyes
ember által élt élet között megbontha
tatlan folytonosság van ugyan, még
sem azonosak a róluk alkotott képek
és nem azonos érzékszervekkel néz
zük őket. Az egyiket míkroszköppal,
a másikat lelkiismeretünkkel figyeljük.
Létünk e két arculatáról való tudo
másunknak felbonthatatlan egységgé
kell válnia, ennek első feltétele azon
ban az, hogy kölcsönös értéküket el
ismerjük. A középkor még jól ismerte
és meg is valósította vallás és tudo-
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mány e színtézísét. Albertus Magnus.
Aquinói Szent Tamás, Roger Bacon
természetesnek találták, hogy átvegyék
a pogány racíonalísták, például egy
Aristoteles tanításainak sok részletét és
ezeket beépitsék a kereszténység élő

testébe.
Az Egyház az elmúlt hatvan-nyolc

van év alatt számtalanszor kifejtette
álláspontját: helyesel minden olyan em
beri eröfeszítést, mely a világ és az
élet alaposabb megismeréséhez és az
emberi élet szebbé. könnyebbé tételé
hez vezet. Elismeri a tudomány teljes
szabadságát munkarnódszereinek és
munkaelveinek megválasztását illetőleg.

Ugyanakkor azonban gondosan ügyel
arra, nehogy az isteni tanítással szem
ben érzett ellenséges indulatból súlyos
tévedésekre alapoaza rendszereit. vagy
kilépve saját területéről a hit területére
kalendozzék. Pasteur ezt így foqalmaz
ta meg: "Téves az a szellem, mely a
vallást bele akarja vinni a tudomány
ba, még tévesebb azonban az, amikor
a tudományt akarják azonositani a val.
Iással csupán azért, mert ez a szellem
lekötötte magát a tudományos médsze
resség tiszteletbentartására." Vagy.
amint Claude Bernard irta: "Az. élet
jelenségekben ugyanúgy. mint bármely
más természeti jelenségben kétféle oko
zati rendet találunk: egyfelől a teremtő

okot, mely törvényeivel irányitja az
életet s amely megfigyeléseink számára
hozzáférhetetlen (úgyis mondhatnánk:
nem figyelhető meg a tudomány ki
sérleti mödszereível ); másfelől az élet
jelenségeket végrehajtó okot, mely
mindig fiziko-kémiai természetű és tel
jes egészében a kísérletező megfigye
léseinek hatáskörébe esik." Az Egy
ház tiszteli a kísérletező tudomány" tel
jes szabadságát mindaddig, míq a ki
sérleti tárgynak: az embernek szemé
lyes szabadsága. méltósáqa és testi ép
sége nincs veszélyeztetve.

A biológia hatásköre, módszereínél
és tárgyánál fogva az akár szabad
szemmel, akár méröeszközökkel meg
figyelhető jelenségekre korlátózódik. Itt
a biológiának ugyanolyan illetékessége
van, - mondja Riquet atya -, mint



az államnak az evilági politika ügye
inek intézésében. Az emberi személyi
ségnek jelentős része azonban kiesik
a megfigyelhetőség köréből. Éppen
ezért a legfejlettebb élettani tudás scm
adhat tökéletes felviláqos.tást arról a
világról, amelyben emberi öntudatunk
és személyiséqünk szabadsága él. Lel
kiismeretünk, értelmünk, hitünk mindig
keresett, mindig keresni és találni fog
olyan bizorryossáqokat, örömöket és
boldogságot, amelyeket csak az érzé
keinken túleső világ létezésének tudata
adhat meg. "A megfigyelésen alapuló
tudomány nem emelkedhetik túl az ér
zékekkel észlelhető valóságok határán.
Az érzékekkel felfogható valóságok vi
lágában azonban az ember nem talál
hatja meg legfőbb boldogságát; mert
önmagát végső tökéletességével azono
sítja; márpedig senki nem találhatja
meg tökéletesedését nálánál alacso
nyabb rendűben. Ezért nem érhető el
az emberi szellem végső tökéletessége
máshol, mint olyan valóságban és
olyan valóság által. amely őt magát
túlhaladja és irányítja", - mondotta
Aquinói Szerit Tamás. Ezt a bennün.
ket túlhaladó és irányító valóságot a
tudós érzi is munkája közben. Mentől

mcsszebbre és mentöl mélyebbre ha ..
tol az anyagi világ titkainak feltára
sában, annál erősebben érzi szüksé
qét, hogy elismerje egy láthatatlan
rendező erő, cselekvő és irányító bel
ső célszerüséq [elenlétét,

Míért kellene hát ellenségesen szem
benállania Evangéliumnak és tudo
mánynak? Valaki azt válaszolhatna.
hogy e két világ összhangja lehetet
len, mert spiritualizmus és materializ
mus nem társulhatnak. Míchel Riquet
itt finom és szellemes elemzessel vezet
rá e két fogalom helyes értelmezésére,
majd arra mutat rá, mily messzire ju
tott a világ Le Dantcc, Loeb, Heckel
felfogásától. akik még azt hitték, szük
kalodába zárhatják az élő világot.
Azóta a demokritosí változhatatlan
atomból parányi naprend.szcr lett,
amely teljesséqqel kiesik a merev de
terminizmus korlátai közül. A világot
és az élet jelenségeit a newtoni mecha-

níka szigorúan zárt törvényei közé
szorító deterrninizmusra elkövetkezett
az "indeterminizmus"; ez jóval szeré
nyebb, megelégszik a valószínüséqek
kel. Ha az anyagról való tudomásunk
mai foka nem bizonyit ja is közvetle
nül a lélek létezését, mindenesetre meg
mutatja tapasztalásunk és megismeré
sünk határait. Kirlönösen pedig meg
mutatja, mennyire lehetetlen a tudós
számára úgy megfigyelni a jelensége•.
ket, hogy a meqfiqyelés ténye által
azokat ne befolyásolja.

Az új tudományos eljárások átjárták
a biolóqíát is. Néhány évtizeddel ez
előtt a tudósok még úgy vélték. hogy az
életjelenségek néhány egyszerű mecha
nikus törvény által irányitott fiziko
kémiai folyamatra vezethetők vissza,
ma már viszont ráeszméltek a túlzott
egyszerüsitésnek a tarthatatlansáqára.
Utalnak arra, hogy mind élet, mind az
atom jelenségeinek megértéséhez lát
szólag ellentmondó, de egymást ki
egészítő fogalmakhoz kell folyamod
nunk: a hullámhoz és az atomhoz a
fizikai lényeg, a fiziko-kémiai mecha
nizmushoz és az életelvhez (az élő

anyag rendező elvéhez) az élő anyag
lényegének magyarázatánál.

Az anyag: valósáq, a jelenségek nél
külözhetetlen eleme. Föltétlenül igényli
azonban kiegészitőjét: a szellemet, mely
ismeri, kormányozza, alakot, egyen
súlyt ad számára és mozgatja.

Míg az egyes állatfajták ösztöneik
és ösztönmegnyilvánulásaik változatlan,
szük keretei között maradnak, az em
ber állandóan változtatja életformáját.
munkamódszereit. Termő talajt vará
zsol a homokpuszták helyére. A víz
erejével óriási enerqiaműveket tart rnű

ködesben. Az atomfizika elvontságaira
képes. Bölcseleti rendszereket dolgoz
ki. Míndezt a szellemi tevékenységet
pusztán fiziko-kémiai elemekkel ma
gyarázni annyi, mint magyarázat nél
kül hagyni. A testet alkotó kémiai
anyagok mcliett, illetve azok fölött
kell lennie egy irányitó erőnek, mely
szabályozza a kémiai változásokat é:~

mcqszabja a sejt működését, hogy Ie
hetövé váljék a legbonyolultabb élő
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szervezet ídalakulása. Ez a láthatatlan,
megfoghatatlan erő: a lélek. Ez a lé
lek azonban - hangsúlyozza Riquet
atya - szoros egységben él a test
tel, az anyaggal. A lélek és szellem
megnyilatkozásának eszköze a test. Az
agy sérülése, a kiválasztási mirigyek
működésí egyensúlyának felbomlása sú
Iyosan meqzavarhatja, sőt akadályoz
hatja a lélek és szellem megnyilat
kozásait, az akarati és értelmi képes
segeket, s végzetesen befolyasolhat]a él

kedélyt. Viszont megforditva: lehetnek
az emberi test zavarainak lelki okai
is. Freud óta az orvosok és laikusok
tudják, hogya bánat, az elfojtott lelki
sérülés visszahat a szervezet mukö
désére.

A keresztény ember eqészséqéröl
szölva Riquet atya kifejti. hogy az
ember mint szellemi lény sokkal ma
gasabb színten áll, semhogy meqeié
gedhetnék az evés sel, ivással, testi vá
gyainak kielégítésével. Mint szemel y i
ség akar élni. Ehhez pedig a testi
élet kifogástalan feltételei éppúgy hoz
zátartoznak, mint az erkö1csiek és szel
lemiek. Csak ezeknek az összhangja ad
hatja meg teljes eqészséqét. Éppen
ezért az Eqyház szívesen látja a test
gyakorlást és szörakozást: ugyanakkor

azonban elvárja a rnértékletesséqet es
az erények gyakorlását.

Bátran hozzányúl a beszédsorozat a
keresztény házasság, szerelem és gyer
mekáldás kérdéseihez is. hogy éppen
ott nyujthasson megfelelő eliqazitást,
ahol sok keresztény tanácstalanul egy
helyben topog vagy botladozva keresi
a helyes utat. A ne ölj problémájáról
szólva gyilkosoknak bélyegzi mindazo
kat, akik embertársaik jólétével nem
törődnek, emberhez nem méltó körül
mények közé kényszerttik őket, hogy
ezzel maguknak előnyőket vagy gaz
dagságot szerezhessenek, akik elhanya
golják a gyermekek testi és lelkí javát,
legfőképpen pedig azokat, akik a mo
dern háború szörnyüséqeít akarnák rá
szabaditani az emberiségre.

Riquet atya szentbeszédeínek színvo
nala annyira magas, hogy bizonyos
fokú képzettséget tételez fel hallga
tóitól. A paptól is alapos tudományos
elmélyedést, rengeteg olvasást és ta
nulást kíván, amit a sok pasztorációs
munkával megterhelt lelkipásztorok
nem tudnak mindiq teljesíteni. Ezek a
konferenciák mégis például szelqalhat
nak arra, hogyan lehet a mai hívő lelki
és értelmi szükséqleteít kíeléqítení.

Halász Alexandra


