
ESZMÉK ÉS TÉNYEK
Annyi sok sajtótermék után, ame

lyek a politikai propaganda szándéká-
~ val tárgyalták a szocialista országok-o

ban működő egyházak és az itt élő

vallásos dolgozók helyzetét. az idén
egy olyan könyv is megjelent Páris
ban a katolikus Spes kiadásában,
amelyről megállapítható, hogy objek
tív képet igyekszik nyújtani a nyugati
olvasóknak. A könyv címe: A keresz
,ténység Kelet-Európában, szerzője a
Magyarországról elszármazott Thomas
Schreiber, Találunk benne egész sor
észrevételt, amelyről mi magunk is el
gondolkodhatunk. I'

Már bevezetőben leszögezi például
Schreiber: "Még ha a kommunisták
nem is vittek volna fontos szerepet
1944-45-ben a Kelet országainak fel
szabadításában, és a demokratikus re
formok művét nem-kommunista bal
oldali pártok irányítják, ezek is ter
mészetszerűen tértek volna rá az ál
lam Iaícízálására, a közoktatás mo
dernízálására és szekularizál~sára." Ez
a folyamat "szükségszerű és elenged
hetetlen" volt - hangoztatja a szer
ző, majd felveti a kérdést: ,,8 ha a
hatalom gyakorlói talán .tapintatosab
ban' jártak volna el, vajon elejét vet
ték volna-e az egyházak heves reak
ciójának ?" Mindjárt felel is rá: "Ez
kétségesnek látszik."
Később ezeket írja: "A háború előt

ti totalitárius rendszerek: Horthyé Ma
gyarországon, az ezredeseké Lengyel
országban, a diktátor-királyoké Romá
niában, Bulgáriában és Jugoszláviában
- számíthattak az egyházak támoga
tására abban a törekvésükben. hogy
fenntartsák az adott társadalmi ren
det és leküzdjék a ,lázadás' szellemet."

Az utóbbi tény - úgy vélem - any
nyira nyilvánvaló, s a feljebb idézett
feltevés annyira hihető, hogy fölös
leges lenne közelebbről foglalkozni ve
Jük. Nem kell marxistának lennünk
ahhoz, :hogymeglássuk azokat a sú
lyos szocíológiaí mozzanatokat, ame
lyek itt --i. olykor erkölcsi elvek elle
nére s nem ritkán önellentmondó for
mákban - szinte meghatározó módon
közrejátszottak. Azóta viszont sokmin
den történt. Gyökeres változások men
tek végbe az állam, a társadalom, a
gazdaság struktúrájában, a javak ter
melésében és a nemzeti jövedelem el
osztásában. A változások nyomán meg
szűntek azok a szociológiai mozzana-
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tok is, amelyek a régi rend, a kapi
talista s részben még feudális rend
mellé állították a keresztény egyháza
kat, s kiváltképpen a katolikus egyhá
zat. Magától értetődik: nem azt állí
tom én ezzel, hogy a változások csupa
jót hoztak az egyházak számára. Ilyen
állítás már azért is képtelenség lenne,
mert hiszen a szocialista rendre való
áttérést kivívó. a szocialista berendez
kedést megalapozó és irányítóan fej
lesztő marxista élcsapat világnézete, a
történelmi és dialektikus materializ
mus, mereven szemben álla végső

dolgok keresztény felfogásával, ame
lyet az egyházak képviselni és hirdet
ni tartoznak. Hogy emiatt támadnak
az egyházak és hívek számára nehéz
ségek, s adódhatnak lelkiismereti kon
fliktusok is, senki sem tagadja. Az
azonban máris teljes mértékben- be
igazolódott, hogya nehézségek elhárí
tásának. a konfliktusok megoldásának
útja csakis a békés koegzísztencia be
csületes elfogadásán át. a kölcsönös bi
zalom légkörében található meg. Ör
vendetes jelenség. hogy a kívülről

szernlélődő Thomas Schrelber is
ugyanígy vélekedik: "Ami kívánatos,
a. jobb kölcsönös megértés a két nagy
élő erő között Kelet-Európában; a hu
manista szocializmus és a vallásos
gondolat között."

Ennek a "jobb kölcsönös megértés
nek" feltételeit vizsgálva jut el azután'
Schrel ber ehhez a következtetéshez:
"Maga részéről az állam megkövetel
heti a keresztényektől és első helyén az
egyháziaktól az alkotmány tisztelet
ben tartását." ,

Az alkotmány ..tiszteletben tartása"
azon ban nemcsak magának az alkot
mánynak elvi tiszteletben tartását je
lenti. Tiszteletben kell tartani az al
kotmány érvényesítésére hivatott le
gitim szervek törvényes és törvényi
intézkedéseit is. 8 magától értetődően

kizárja az alkotmány tiszteletben tar
tása mind az alkotmány szövegének,
mind a legitim szervek intézkedései
nek egyoldalú, szubjektív interpretá
lását. Következik ebből, hogy amikor
a gyakorlati élet vet fel kérdéseket,
amelyek szabatosabb tiszt.ázásra szo
rulnak, akkor sem az egyéni véleke
dések, hanem a szövegek magyarázá
sára és az intézkedések kiegészítésére
illetékes tényezők állásfoglalása az
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irányadó. Az állam és a katolikus egy
ház viszonyával kapcsolatban azért
volt szükség nálunk arra a megálla
podásra, amely az államhatalom kép
viselői és a püspöki kar között 1950.
augusztus 29-én jött létre. Ennek a
megállapodásnak, amellyel folyóira
tunkban tavaly a tizedik évforduló al
kalmából Hamvas Endre csanádi püs
pök- részletesen foglalkozott, lényeges
pontja volt annak határozott kinyil
vánítása, hogya püspökök "nem en
gedik meg a hívők vallásos érzületé
nek, valamint a katolikus egyháznak
államellenes, valamint politikai célok
ra való felhasználását".

Ésszerűen és erkölcsi kötelezettség
ként következett ebből a megállapo
dásból, hogy miután az egyházi hierar
chia állásfoglalása a papság jövőben

megkívánt magatartását illetően véget
vetett minden kétértelműségnek vagy
ingadozásnak, most már minden egy
házi személy ennek a megállapodás
nak szellemében jár el és nyilatkozik
meg alárendeltjei és hívei -felé. Jog
gal várhatta el ezt az államhatalom
is, s ugyanakkor - meggyőződéssel

mondhatiuk - ezt várta el a hívek
óriási többsége is. S pillanatig sem
vitás. hogy ez egyezett volna meg az
ország javán munkálkodó vallásos dol
gozók és az egyház eminens érdekei
vel. Annál sajnálatosabb, hogy még a
zökkenők elkerülhetetlenségének be
számításával sem egészen így történt.
Annak ellenére, hogya megállapodás
.minden szempontból józan és helyes
aktusnak. maga az egyház számára is
megnyugtató és termékeny fejlemény
nek bizonyult, annak ellenére, hogy
mindkét oldal itélkezésre hivatott té
nyezőí ismételten megelégedéssel és
reményteljesen nyilatkoztak az állam
és az egyház viszonyának kedvező ala
kulásáról, sőt a legutóbbi években
egyenesen a "jó viszony" kifejezést
használhatták mindezek ellenére
éppen a közelmúlt hónapokban vilá
gosodtak meg olyan jelenségek, ame
lyek okkal és joggal törnöríthetők a
"reakció", pontosabban az "egyházi re
akció" fogalma alá.

A Havass Géza és társai ellen le
folytatott büntetőperben napfényre
kerültek ennek a reakciónak olyan
szélsőséges formái is, amelyek tudato
san folytatott állam- és társadalom
ellenes tevékenységnek minősülnek.

Akadtak a papság körében - ha nem
is nagy számban, de mégis akadtak -,
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akik tíz évvel a megállapodás után
sem az építő tényezőt rnérlegelték ab
ban, hanem ahelyett, hogy konstruk
tív módon papi murikájuk előnyére,

egyházuk és híveik javára éltek volna
a megállapodás nyújtotta lehetőségek

kel, folyvást csak a réseket keresték s
ezek kihasználásával olyan cselekede
tekre ragadtatták magukat, amelyek
az államhatalom tételes törvényeibe
ütköztek. A bírósági tárgyaláson be
igazolódott, hogy egyesek illegitim
szervezkedéseket hoztak létre külön
böző fedőcímeken. Voltak, akik az en
gedélyezett minístráns-oktatást hasz
nálták fel a fiatalok olyan politikai
célzatú befolyásolására, amit a szocí
alista államhatalom nem nézhetett
közömbösen, Mások ugyanilyen célzat
tal ifjúsági összejövetelek és társas ki
rándulások olyan formáját teremtet
ték meg, amely már önmagában is tör
vényes tilalom alá esik. Vagy ami még
súlyosabb: külföldi vallásos mozgal
mak, mint a "Mária-Iégió", lernintázá
sának ürügyén nemcsak politikai ter
vezgetésekbe bocsátkoztak. de akció
csoportokat is helyeztek készenlétbe,
jóllehet ezek a külföldi vallásos moz
galmak csak úgyegyszerűen semmi
képpen sem ültethetők át a szocialista
társadalom merőben más viszonyai
közé, a politikai tervezgetesek és szer
vezkedések pedig, amennyiben való
ban vallásos mozgalmakról van szó,
még ott külföldön sem tartozhattak a
feladatok közé, S hogy mindezekkel
a vétkesek maguk is tisztában voltak,
mutatja a szigorú titkosság, amely mö
gé rejtőztek. Ha azután idevesszük
még a Iegyverrejtegctést és a kémke
dést, amire szintén adódott példa, ak
kor eléggé teljes is a kép, amelynél
Iehangolóbbat és nyugtalanítóbbat
már alig képzelhetünk.

A bűncselekmények konzekvenciáit
a kirótt büntetések formájában levon
ta a bíróság. Az utolsó szó jogán el
mondott vallomásaikban vállalták ma
guk a vádlottak is, akiknek nevei köz
tudomásúak. Maga a per ezzel le· is
zárult, de nem tekinthetjük elintézett
nek vagy éppen befejezettnek az
egész egyházi reakció ügyét.' Hiszen
már ennek a pernek is voltak olyan
szereplői, akik ellen csak magas ko
ruk és betegségük miatt nem emeltek
vádat. Nem kerültek továbbá bíróság
elé azok a személyek sem, akiknek
magatartásából és megnyilatkozásai
ból az utóbb elitéltek egyetértésre és



oizta: Ú helyeslésre következtethettek.
Olyan tények ezek, amelyeknek meg
fontolása, méginkább pedig tanulsága
ik leszűrése alól egyházunk egyetlen
gondolkodó híve, főleg pedig egyetlen
papja sem mentheti fel magát. Erre
figyelmeztetett nyomatékosan már
maga a püspöki kar is, amikor az idei
év márciusában a papsághoz intézett
kórlevelében kijelentette: "Nem en
gedhető meg, hogy felelőtlen elemek
a katolikus egyházat - bármilyen for
mában is - államellenes politikai cé
lokra használják fel. A püspökl, kar
nyomatékosan rámutat arra, !\ogy
azok az egyházi személyek, akik nem
elsődleges hivatásukat, a lelkek krísz
tusi szelgálatát teljesítik, hanem' a
Magyar Népköztársaság törvényeibe
ütköző államellenes szervezkedést kez
deményeztek vagy kezdeményeznek.
illetve abban tudatosan résztvettek
vagy résztvesznek, bárhol is működ

jenek, bűnös tevékenységükkel a ka
tolikus egyház kárára cselekszenek.
Sajnálatos, hogy az érintett személyek
többsége az államhatalom részéről

több alkalommal tapasztalt türelem
és amnesztiák ellenére ujból okot
adott arra, hogy itélet alá kerüljön.
Az egyházmegyék ordináriusainak el
tökélt szándéka, hogy a jövőben ha
tározottan fognak fellépni azon egy
házi személyekkel és alkalmazottak
kal szemben. akik az állam és a kato
Iikus egyház törvényeit megszegve. hi
vatásukkal visszaélnek."

Fölösleges kiemelni. hogya mi egy
házunkon belül minden konkrét köz
benyúlás és fegyelmi intézkedés joga
és feladata az ordináriusokat illeti.
Ugyanígy bizonyos azonban az is, hogy
az állam és az egyház között létrejött
megállapodás előírásainak végrehajtá
sa. és a megállapodás szellemének ér
vényesítése nemcsak a püspöki karon,
hanem a papságon is múlrk, sőt gya
korlatilag inkább az utóbbin. Nem
csodálkozhatunk tehát azon, hogy
amióta a vázolt események az egyhá
zi reakció kérdését előtérbe hozták.
mí valamennyien elsősorban magától
a papságtól és természetesen a főpap

ságtól is várjuk a soraiban mutatko
zó reakció leküzdését, mindazoknak a
reakciós jelenségeknek rnegszünteté
sét, amelyek elvétve nyiltan is, de
rendszerint burkoltan a népi demok
rácia államrendjének aláásására és a
szocíalízmus építésének akadályozá
sára irányulnak.

Végtére is lássuk meg világosan,
hogy minden ilyen reakciós magatar
tás, megnyilatkozás és ténykedés,
amely vallási mezbe öltözik és papi
szerepkörhöz vagy funkcióhoz társul,
elsősorban egyházunknak. kihatásal
ban azonban népünknek és hazánknak
érdekeit és értékeit is veszélyezteti. S
mínthogy itt valóban nagy értékekről

van szó, egyházunk minden előrete

kintő és értelmesen gondolkodó tag
jának - mondanom sem kell: első

sorban a papságnak - lelkiismereti
kötelessége odahatní, hogy minél tel
jesebben realizálódjék az állam és az
egyház megállapodásának szelleme s
ilyen módon tovább szilárduljon az ál
lam és az egyház jó viszonya. Mert,
hogy e téren vannak teendőink, ahhoz
a lezajlott per is igen komoly adato
kat szolgáltatott,

Miként az Új Ember oly világosan
kifejtette szepternber 3-i számában, az
egyházi reakció fogalma ma már az
eligazodáshoz elegendő pontossággal
meghatározható. "Nem reakciós az a
pap - szőgezte le az Új Ember -,
aki egész héten készült szeritbeszé
dére. aki a hívek tömegét vonzza át
élt és átgondolt igehirdetésével, aki a
hitet őrzi és táplálja. Ellenben reak
ciós az, aki a dolgok könnyebb végét
fogja, szeritbeszédét rögtönzi, s igehir
detésébe olyan mellékszólamokat ve
gyít úgy, hogya hallgatóság inkább
ellenséges politikai hangoltsággal.
semmint hitében megerősödve távozik
a szentbeszédről, Nem reakciós az a
pap, aki teljes tudással készül a kate
kézisre és a hittanórákra, hogy lekös
se az ifjúság érdeklődését egyházunk
szent tanítása iránt; aki vállalja a dél
előtti és esti szentrnisék emberi áldo
zatát, hogya rábízott hívek megfelelő

alkalmat 'találjanak szentmise hallga
tásra. Ellenben reakciós az a pap, aki
a hittanórákra csak tessék-lássék ké
szül s alig leplezett ellenséges meg
jegyzésekkel csinál hangulatot a hit
tanra járó ifjúság körében; a templo
mi katekézis-órákat lealacsonyítónak
tekinti s azzal áltatja magát, hogy ne·
ki az egyesületesdi és a cserkészesdi
való; az esti szentmisékre. pedig azért
nem vállalkozik, mert ha évszázadok
óta jó volt a híveknek a reggeli és
délelőtti szentrnise hallgatás,minek
akkor most nekik más szent alkalom.
Reakciós az a pap vagy vallásos em
ber, aki nyilt vagy leplezett háborús
akarattal tagadja azt, hogya béke
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ügye olyan óriási és hatalmas nemzet
közi ügy, amellyel százmilliók sorsa áll
vagy bukik, él vagy hal, s amelyben
minden igaz ember :helye világnézeti
és vallási különbség nélkül a békehar
cosok oldalán van... Reakciós az a
pap vagy vallásos ember, aki nem
óhajtja tudomásul venni, hogy neki
magyarrá születése révén Isten ren
delte úgy, hogy itt és most kell kato
likusnak lennie, teljes odaadással
résztvéve a szocialista társadalmi és
gazdasági rend építésében." ,

Nagy tekintélyű és igen komoly egy
házi személviség mondta nekem a mí
nap, hogy itt az ideje, amikor a mi ré
szünkről is helyénvaló lenne az őszin

te és egyenes önbírálat. Mert ha bizo
nyos is - tette hozzá -, hogy papja
inknak és a katolikus híveknek ha
talmas többsége megtalálta a helyét a
népi demokráciában, híve és szószóló
ja a békés koegzisztenciának, s a vi
lágnézeti fenntartások rnellett is kész
ségesen együtt rnűködík a szocializmus
előbbrevitelében - vannak jelensé
gek, amelyektől saját felismeréseink
és ahol szükséges, egymás meggyőzése

alapján önerőnkből kellene szabadul
nunk, és nem megvárnunk. amíg kí
vülállók vagy éppen az állami felsőbb

ség mutat rá azokra. S utalt itt a re
akciónak azokra a háttérben maradó
megnyilvánulásaira, amelyek kívülről

nehezen észlelhetők, de megvannak.
hatnak, a megállapodást veszélyezte
tik, az igazi papi munka eredményes
ségét rontják és mind az egyháznak,
mind az államnak ártanak.

Aki vallásos ember, csupán eiért
még nem reakciós; a pap sem reakci
ós csupán azért, mert lelkiismeretesen
és szorgalmasan végzi papi teendőit 
állapították meg nem egyszer álla
munk vezetői, mint ahogy alkotmá
nyunk is kimondja és biztosítja a val
Jásszabadságot. S bár jól ismerem a
marxizmus érveit, nekem éppen el
lentétes a meggyőződésem, az neveze
tesen, hogy aki valóban katolikus mó
don gondolkodik és aki valóban jó
papja egyházának, nem is lehet reak-
ciós. .

Sarkalatos tételünk. hogy az egyház
nak nem az a küldetése, hogy politi
kai és gazdasági rendszereket eszel
jen ki, hanem hogy hívei számára,
akiknek lelki javát és másvilági üd
vösségét szolgálja, erkölcsi értékmé-
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rőket állítson fel, amelyeket az idők

követelményeinek megfelelően újbó!
és újból megvilágít. Nekünk pedig.
akik az egyház tagjainak valljuk ma
gunkat, az a társadalmi feladatunk,
hogy ezeknek az erkölcsi értékmérők
nek korszeru alkalmazásával pusztán
evilági szempontból is hasznos és ér
tékes magatartást tanúsítsunk. A mi
hazánkban tehát az egyház egyetlen
papja sem kötelezheti el magát az el
múlt politikai-gazdasági rendszer. így
a kapitalizmus mellett sem. Semmi, de
semmi vallási indok arra, hogy men
tení akarjuk a kapitalizmus süllyedő

hajóját. S ha a kapitalista országok
ban vannak is katolikus vezetők, akík
másképpen vélekednek, mi, akik már
kivülről és higgadtan tudjuk szemtél
ni az ottani dolgokat, nagyon is tisz
tán látjuk azok könyörtelen árnyéka
it. Mert ne feledjük, hogy nem a mun
ka mint ilyen, nem is egymagában a
szorgalom és az eredményesség, ha
nem az erőfeszítések értelme és célja
dönt a rnunka méltóságáról és erköl
csi mínőségéről. Nem vitás tehát, hogy
hozzánk is az a társadalom áll a leg
közelebb, amelyben a születés arisz
tokráciája után a pénz arisztokrácia
ját is a munka és az alkotás arisz
tokráciája váltja fel. Ha tehát a most
önállósuló és y.j életet kezdő afrikai
országokban előrelátó bennszülött egy
házi személyek, így Blomjous mwan
zai püspök is oly bátran meghirdették.
hogyakatolicizmusról le keH hánta
ni a lényegéhez nem tartozá nyugati
kapitalista vonásokat, akkor a legke
vesebb, amit a mi papjainknak is meg
kell tenniök, hogy hozzáigazítják cse
lekedeteiketés megnyilatkozásaikat a
mi szocialista valóságunk felismert és
könnyen felismerhető értékeihez.

Mert hogy csak azt a tényt említ
sem, amelyre imént utaltam, az alkotó
munkának, a javak termelésének és
elosztásának a multbelinél sokkal ma
gasabb erkölcsi szemlélete tört utat
magának. S ha sokaknak, akik ennek
a magasabb erkölcsi szemléletnek ki
alakításán Iáradoztak és fáradoznak,
a mieinkkel nem azonosak kiinduló
tételeik és más természetű érvek lel
kesítik is őket, meggyőződéssel állít
hatom, hogy ennek az új szemleletnek.
amely meghatározza társadalmi ren
dünket, megvannak a rnélységesen
keresztény gyökerei is. Nekünk tehát
külön kötelességünk az, amit én a mi
sajátos "keresztényi" hozzájárulásunk-



nak neveznék. Az a cselekvési készség
és magatartás ez, amely az értelmi be
látáson felül vallásunk legfőbb pa
rancsából. a szerétetből kifolyóan is
vállalja a nemzet valamennyi tagjára
legjobb képességei szerint háruló fel
adatokat. Másként kifejezve: saját ta
nitásunkból következik, hogy nem
csak a nemzetközi és a belső béke
fenntartását célzó, de .az általános jó
létet és a szociális igazságosságot szol
gáló erőfeszítésekből is maximális
mértékig kivegyük részünket.

*
"Harmóniába lépni a történésekkel"

- ezt a kívánaimat tűzte már Schiller
a maga kortársai elé. Ma is ugyanezt
kívánhatjuk önmagunktól és mások
tól, egyházunktól és papjaitól. S nyil
vánvaló, hogy ez szöges ellentétben
van bármiféle reakcióval. "Értsük
meg - ezek Jacques Maritain :szavai
-, hogy egy nagy történeti kor likvi
dálásának vagyunk tanúi", s ugyanak
kor értsük meg azt is, amit Sartre a
legnagyobb "angazsáltságnak" mond:
hogy akár keresztények vagyunk,
akár nem, egy konkrét történeti idő

nek ugyanazon fejleményeiben oszto
zunk. A' mi ügyünk az is, ami a má
soké; nem különíthetjük el magunkat
a többitől.

A marxista világnézettel szemben

A KIS ÚT
-

mí kritikusan viselkedünk, s ezt rnó
dunkban is van kifejezésre juttatni.
Kritikánkban azonban tartsuk szem
előtt, hogy államunk kormányzata
nem azt kívánja az egyháziaktól és a
hívektől, hogy hitbeli meggyőződé

süket feladják. Hitoktatásban, szószék
1'91 és sajtóban mi szabadon és zavar
talanul hlrdethetjük katolikus világ
nézetünket. Magatartásunkat és gesz
tióinkat éppen ezért mindenkor a kö
zös humanisztikus előfeltevések alap
ján az őszinte tolerancia szellemének
kell áthatnia. Gyakorlatilag pedig
mindenkor a pozitivum kidornborítá
sán kell fáradoznunk, ami annyit je
lent, hogy törekedjünk a belső koeg
zisztenciára anélkül, hogy elmosnők

az ideológiai ellentéteket. Nemcsak
mi, a másik oldal is tisztán látja és
hirdeti, hogy a katolikus vallás és a
dialektikus materializmus kizárja
egymást. A két szemlélet nem élhet
egyszerre együtt ugyanazon emberben.
nem nyújthatja együttesen azt, amit
becsületes világnézetnek nevezhet
nénk, csupán konjunkturális alkal
mazkodást fejezne ki. Az emberek
azonban a végső dolgokra vonatkozó
eltérő nézeteik ellenére is együttesen
munkálkodhatnak az őket közösen
érintő dolgokban, s kell is, hogy mun
kálkodjanak.

Gyermekkorom óta előfordulnak olyan álmaim, amik később egészen pon
tosan valóra válnak. Néha nem. Legtöbben kinevetnek, s magam is úgy érzem,
babonás lennék, ha a magam vagy szeretteim életének alakulásában - vagy
kialakításában - az álmokra hallgatnék. De egyszer valakivel komoly ,jót te
hettem volna, ha rábeszélem, hogy mire vigyázzon, mert amit álomban lát
tam, hónapok múlva valóban bekövetkezett. Szeretném tehát tudni, hogy mi a
katolikus felfogás az álmokkal kapcsolatban? Lehetséges-e, hogy az Isten
ilyen úton küld figyelmeztetést, a gondviselés felhasználja-e az álmokat?

Arra a kérdésre, hogya gondviselés
feLhasználja-e az álmokat, nekünk, hí
vő keresztényeknek, igennel kell vá
laszolnunk, de nagyon nagy fenntar
tással. Világnézetünkből folyik, hogy
hiba lenne minden további nélkül az
összes álmokat káprázatnak tartani és
csak természetes módon magyarázni,
tehát eleve kizárni a természetfeletti
álom lehetőségét. Am éppen így hiba
lenne, ha megelőzően elmulasztanók
az álmok természetes magyarázatának
gondos kipuhatolását.

Az egyház véleménye az álmokról
- magától értetődően - a szentírás
és szent hagyomány álláspontja. A ki
nyilatkoztatás általában óvást emel az
álmok babonás hite ellen. (lzaiás, 29,
7 - Préd. 5, 2. 6:Jób 29, 8 stb.) A pri
mitív ember és a pogányok általában
az álomban felsőbb hatalmak meg
nyilvánulását, látták, éppen homályos
sejtelrnességük miatt. Maga a .,kál
deus" szó is annyit jelent, mint "álom
fejtő". A pogány vallási gyakorlatok
tele vannak álomfejtéssel,' Egyiptom-
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