
S ill tudósoknak ez a megmozdulása
nemzetközi síkon is észlelhető, külö
nösen amióta az atomerő felhaszná
lásával kapcsolatban az Oppenheimer
ügy oly drámai módon felrázta a vífág
közvéleményét. S bizonyos, hogy a tu-

dósoknek ebből az öneszmélkedéséoől

és felzárkózásálból rengeteg jó szár
mazhatik az egész emberiségre. A "tu
dományos univerzalizmusról" pedig
már ma elmondhatjuk. hogy hatalmas
tényezője a világ békéjének.

A KIS ÚT
VIVODO LELKEK

Keresztény ember sokszor áll holt- nak, míken az egyéni élet másétani
ponton lelkiéletében, melyről tovalen- elégtelennek bizonyul. - Ilyenkor a
dülní sehogysem tud. Vergődik, emész- vallásos léilek Istenéhez menekül, akit
ti magát, és nem találja meg zsákut- míndenhatónak ibász, és aki - Jézus
cájábóí ill kiutat. Ezek a holrtpontok útmutatása szerint is - várja a lélek
gyakran erednek a lélektől bizonyos bizalmát és imáját, mert kilátásba he-
mértékig független valóságok kérlelhe- lyezte segítségét. Am az írnával szem-
tétlenül változtathatatlan törvényeinek ben is érvényesülnek a fent jelzett
érvényesülésétől.milyenek pl. egy be- erők és szinte vak végzetszerűséggel

tégségnek törvényszerű lezajlása, gyó- mennek el az egyéni kérések mellett.
gyíthaiatlan vagy túl lassan gyógyuló Ebből ered a lelkiéletet élő ember vál
megbetegedés esetében. De a fizikai vi- sága és holtpontra jutása.
lágban . érvényesülő természeti törvé- Hogyan Lehet ebből kíjutní ?
nyek megbonóhatatlannak látszó folya- Nagyon tanulságos lesz Prohászka
matai, a történelmi, társadalmi és gaz- önmagával való viaskodásának megfi
dasági élet folyamatai is ide tartoz- gyelése,

,,1922. ,máj. 31. Tegnapelőtt és 'tegnap megint nagyon Levert voltam, mert
nagy a szárazság és nincs eső; imádkozunk, :s az Isten mem ad. A meteorológiai
intézet pedig hirdeti, hogy ilyen maximum, olyan minimum, s hogy eső 71J?m
várható.

Régóta nagy depressziója ez a lelkemnek, de nem a 'gazdasági érdek miatt,
hanem a vallási lelkület miatt. Mi imádkozunk, s a természet ,megy a maga.
útján. Ez rendkívül lehűt és elkedvetlenít, valami Isten-távolt teremt.

Sokféleképpen akartam már ezt legyőzni: úgy hogy ,buzgón és kitartóan
imádkozom; vagy úgy, hogy ,simpliciter nem törődöm vetéssel is kenyérrel,
követve laz evangéliumot, hogy !ne 'Szorgoskodjunk, mit ,eszünk s mivel 'Tuház
kodunk. Most meg 'azt gondolom, hogy csodákat rendesenúgysem lehet 'kérni,
s az esőt adó Isten t(llán 'csodát tévő Isten, iami ellenkezik laz ,egyház (érzé
seivel. Azt a metafizikai magyarázatot pedig, hogy Isten laz o örökkévalóságá
banimáinkat is látva .s lazokat ,számbavéve rendezte 'bea világ folyását, nem
nagyon izlelem és kedvelem. Igy mondom, arra is gondoltam, hogy a. szüksé
gesen fizikailag lefolyó dolgokért talán egyáltalán nem ,kell imádkozni, azokat
fogadni kell, illetőLeg elviselni. Azonban ezúton az egész fizika 'valahogy ki
van véve a 'nagy Isten (szeretetének s a ,küzdő OS ,szenvedő ember érzéseinek
szférájából.

Mindent összevetve iazt látom, ;hogy lU szív imádkozni kényszerül. Tegye
azt, imádkozzék és fohászkodjék, kérje rCLZ Urat. De a fizikai lefolyást !ne akarja
érzései s igényei szerint eligazítani. Az egy darab világ, melynek törvényei
vannak.

Kizárni azonban la jó Isten intézkedéseit még a fizikában .sem kell. A há
rom babiloni ifjú 'mondása /Világit nekünk: Isten a :tűz ura is, 's Ő parancsol
hatja, hogy égjünk; de lehetséges, hogy azt akarja, :hogy rmegégjünk; tegyen,
ahogy eneki tetszik, de mi hozzá hívek maradunk. - Mi pedig azt mmuijuk:
Isten esőt adhat, hogy vetéseink meg ne égjenek; de ha nem ad, legyen úgy,
amint akaria. ,Mi ,imádkozunk, szeretünk, bízunk; la ,szívünk virágos IS ily gon
dolkozástól mindig harmatos." (Soliloquia II. 108.)

Az első, ami sokakat meglephet. de séget, hogy az felhőtlen égen való szár
egy!ben vigasztalhat is, hogy Prohasz- nyalás az isteni kegyelem sugárözöné
kának voltak ilyen vívódásai. Egyesek ben. És ha vannak is kereszsjeí a nagy
úgy iképzelik el ugyanis az éIletszent- léleknek, azok inkább külsö szerivedé-
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sek, de azokat belülről míndíg él hit
ereje könnyíti vagy legalább is vilá
gitja meg.

A hit valóban segít ezekben a dol
gokban, de nem olyan Iégíesen, mint
sokan gondolják, hanem küzdelmesen,
sőt gyötrelmesen. Szent Pál nem győzi

eléggé hangoztatni, hogy e földön "hit
ben járunk és nem szemlélödésben"
(II. Kor. 5, 7), és hogy "üdvözülésün!k
ugyanis reménybeli" (Róm. 8, 24).
Ugyanakkor, arnikor ezeket Ieszögezi,
a lélek hangulatára is utal, és ez az uta
lás cseppet' sem szárnyalásról tesz ta
núságot, A Római levél kijelentésénél
ugyanis ezt olvassuk: "Sőt... mi is,
kik magunkban hordjuk a Lélek zsen
géit: mi magunk is sóhajtozunk ben
sőnkben." (u. o. 23 v.) A Korintusi le
vélben pedig ilyesmiről ír a fentiekkel
kapcsolatban, hogy: "sóhajtozunk ...
fohászkodunk a teher miatt." (II. Kor.
5, 2-4,) A sóhajtozás és fohászkodás
a vbelsőleg önmagával vitázó és vias
kodó lélek állapotait jelzi.

Abba talán még belenyugodnánk.
hogy hitünkért küszködní kell, de azt
már nehezen viseljük el, hogy lelki
életünk későbbi. sőt sokszor végző sza
kaszában kell sötét gondolatokkal har
colni. Restellkedve és félve tesznek
vallomást hitetlenkedő gondolataikról
és belső nyugtalanságaikról önmagu
kat erős hítűeknek tartó lelkek. - Ez
a második szempont. amit észre l-:eU
vennünk Prohászkánál. E naplórészle
tet halála előtt öt évvel írta és ép
pen akkor, amikor két halluatatlan mű

vének, az Élő vizek f01'rásainak és az
Élet Kenyerének magasröptű, misztí
kai mélységű és színte az elragadtatás
ig feszülő gondolatvilágát hordozta
magában.

Ami feltűnék - ez a harmadik moz
zanat - az, hogy ez :a vívódásos ál
lapot nemcsak átfutó hangulat. Hiszen
kifejezései mást mondanak: "Régóta
nagy depressziója ez lelkemnek" 
írja, és hogy "sokfélekép akartam már
ezt legyőzni". Ha még Prohászka sem
tudott máról-holnapra végezni a lelkét
megülő küzdelmekkel, nyilván nem
vigasztalan és 'reménytelen a mi lel
künk állapota sem, ha elnyúlík 
sokszor hosszú időre - bensőnk le
csendesítése. És azon sem kell megle
pödnünk, ha közben-közben lángoló
hitédménycink vagy lendülő imáink
volnának, - és ezek ellenére vissza
visszatérnek ezek a lelket lenyomó és
Isten-távolt jelentő küzdelrnei. Nem-

csak Prohászka, de a paradicsomba el
ragadtatott Szent Pál is tesz - a Vul
gáta fordítása szerínt - ilyen kijelen
tést: "módfelett megterneltettünk,
erőnkön felül, úgy, hogy még életün
ket is megurituk. Sőt bennünk ma
gunkban is a halál válasza (kivánása")
volt." (II. Kor. 1, 8.) Nem csodálatos
tehát az, ha meleg lsten-közelségeik
mellett vagy után; az Isten-távolság
hűvös állapota telepszik lelkünkre,
melytől - szinte - életünk értelme
s törekvéseink célja homályba borulni
látszik. Csak át kell küzdení magun
kat rajtuk De hogyan?

És ez a negyedik tanulnivalónk a
nagy tanítómestertől. A nagy gondol
kodó próbál birkózní a f'eladabtal. Hol
naiv ráhagyatkozás, hol teológiai okos
kodás, hol a bölcselkedő ész önmagá
val való párbeszédei próbálják a' zsák
utcán a nyílást megtalálni, rníg végre
is f'elnyflik látása annak észrevevésé
re, hogya fizika és €·gyáltalán a lel
ken kivüli világ kérlelhetetlen törvé
nyességű folyamatai mögött is észre
veszi az Istent.

Eszreveszi az Istent nem úgy,
mintha eddig IDem tudta volna, hogy
ott van, hiszen olvasta elégszer az
evangéliumban, hogy az Isten hajunk
szálat is számontartja, és még a ha
szontalan veréb sem esik le tudta nél
kül - de észreveszi a hit szemével,
mely több az értelmi tudomásulvétel
nél, valami életszerű, sorsszerű meg
állapodása a lőleknek. Ez nem más,
mint a kegyelem uralomrajutása, kiér
Ielődése a sz ívben, mely értést, érzést
és aikaratot egyoefonva alakul ki
hosszú és imádságos küzdelmeik után.
Tehát nem csupán okoskodással lehet
ezt elérni, míndenáron megnyugtató
magyarázatkereséssel megszerezní.
Prohászka erre rá is mutat fennebbi
naplórészlete utáni megjegyzésében:
"Ez megint azt mutatja, hogy a lélek
vágyai, Igényei, pl. arra, hogy le ne
hűljön szeretete :s hogy meg me fo
gyatkozzék hite, nem találnak elégsé
ges magyarázatot a tudományban, sem
a teológiában, sem a fizikában; ... ha
nem okos eligazodással és tapintattal
míndenáron a felsőbb szférára legyen
gondunk, hogy az el ne csenevesze
sedjék." Okos eltgazodást és tapínta
tot ajánl. Az okos eligazodás a tudo
mányos és teológiai gondolkodást je
lenti, vagvis probléméínknak a tudo
mány elvein való megforgatását. De ez
egyedül Illem elég, És a ma vívódó lel-
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kek talán itt tévesz.tiJk el legtöbbször
a dolgot: csak ésszel, csak okoskodás
sal almrjáik megoldani bensejük vM
ságát, Tapintat is kell hozzá, a regard
d'infini, a végtelen tisztelete, mely
tartja Istent olyan nagynak, hogy joga
legyen mínket számunkra érthetetlen,
és sokszor fájón érthetetlen dolgok elé
állítaní.

És itt lép elénk Prohászkában a bib-

NAPLÓ

líás ember. Nem az okoskodásban, de
a babiloni ifjak példájában talál meg
nyugvást. A mai ember vívódásai sem
csendesülnek el másként, mert "ami
megíratott, okulásunkra íratott meg,
hogy reménységünk legyen az Irások
ból merített béketűrés és vigasztalás
által" mondja Szent Pál apostol.
(Róm. 15, 4.)

Belon Gellért

AZ I. NEMZETKÖZI LITURGIKUS PASZTORÁLIS KONGRESSZUS.
(Assisi, 1956. IX. 18-21.) A Vigilia hasábjain az 50-es évektől kezdve többször
olvashattunk a különböző liturgikus találkozókról és megbeszélésekről.Az 1951
es maria-laachi ikonferenciáról 1953. májusi, az 1952-es odilíenburgi és az 1953
as Iuganói megbeszélésről 1954. augusztusi, valamírrt az 1954-es louvaini talál
kozóról 1955. márciusi számunkban adtunk hírt.

Most pedig szeretnénk vázlatosan beszámolni az Assisiben 1956. szep
tember 18-21. között tartott I. nemzetközi liturgikus pasztorális kongresszus
ról, mely 22-én Rómában b. e. XII. Pius pápa beszédével zárult be. A kongrész
szuson résztvevő 5 bíboros, közel 100 érsek és püspök, valamint 1500 világi és
szerzetespap, apáca és laikus közül bizonnyal kevesen gondoltak arra, hogy
amiJkor az alaptérnáról, a pasztorális és Iiturgíkus megújulásról XII. Pius pápa
sága alatt tárgyall.itak, Öszentsége művét valóban összefoglalták, mert a Szerit
atya két esztendővel később, 1958. október 9-én bekövetkezett hirtelen halála
végérvényesen pontot tett működésére. Az 1956. őszétől XII. Pius haláláig el
telt két év rníndössze a megkezdett reformok szerves kiegészítése terén hozott
néhány Intézkedést, Így pl. a megújított nagyhét rendjével kapcsolatos ujabb
rendelkezések (1957. II. 1.) és a szentségí böjt véglegesnek tekinthető rende
zése (SacTam communionem motu proprio, 1957. III. 19.).

A kongresszus célja az volt, hogy a hierarchia vezetőivel együtt a szak
értük XII. Pius pápa pasztorális és liturgikus jeillegű rendelkezéseit összefog
lalják és az ezekben kitűzött feladatot: a hívek tudatos és tevékeny bekap
csolását a szertartásokba és ezekből a szertartásokból az életszentség bőséges

forrásaiinak fakasztását minél maradéktalanabbul valósítsák meg. A kongresz
szus munkájában tevekenyeri résztvettek a francia, német, olasz és svájci Iitur
gikus intézeteik is.

A megnyitó előadást a kongresszus elnöke, Cicognani kardinális, a Rítus
kongregáció prefektusa tartotta XII. Pius pápa pasztorális és bíturgükus meg
újító rnunkájáról, A Mediator Dei (1947. XI. 20.) encik'lí'kát a bíboros a liturgia
magna chartájának nevezi, mert ebben XII. Pius a szerit liturgiának az őt

megillető helyet és jogot követeli az Egyházban, s egyben rámutat arra, hogy
mennyire fontos a liturgia az Egyház pasztorációs működésében. A liturgiában
két elem vegyül össze, a változhatatlan isteni és a változó emberi, mely utóbbi
az idők, a körűlmények és a lelkek szükségletethez alkalmazbató és alakűtható,

Századunk Iiturgikus reformja Szent X. Pius pápával indult meg és XII. Pius
rnunkássága által egyre inkább közeledik az igazi cél felé: a hívek bensőséges

bekapcsolása felé Jézus Kcisztus titokzatos testébe. Cicognani bíboros óv az
ún. liturgikus eretnekségektől:az archeologizmustól, a romanticizmustól. a leg
főbb egyházi hatalom semmibevevésétől és a latin nyelv Iebecsülésétől a nép
nyelv fokozott előtérbe hozásával.

Jungmann innsbrucki jezsuita professzor a pasztorációnak mint a Iiturgia
fejlődés kulcsának problémáit feszegette. A Iiturgiafejlődés irányvonalát a pasz
toráció, azaz a hívek tevékeny részvételének a szüdcségessége szabta meg, ami
csak akkor lehetséges, ha olyan a llturgikus nyelv, amit a hívek ismernek. A
l.íturgia ugyanis először a látható társaság kultusza, melyben a hiveknek tevé
kenyeri részt kell vennlök és nem lehetnek csak néma szernűélők, A liturgia
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