
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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ban éppen úgy, mint a római, gorog,
vagy távolkeleti kulturákban, Érthe
tő, hogya pogány környezetből ki
emelt zsidó népet az Isten kinyilat
koztatása óvja a századokon keresz
tül megszokottá vált babonáktóL S
hogy ez mennyire kemény és keserű

feladat volt Mózes számára, aki nem
álmokon keresztül, de profétikus ki
jelentéseken át kapta az egész embe
riség számára az örök igazságokat, azt
Mózes IV, könyvének 4-8. verse fe
jezi ki a legvilágosabban. Testvérei,
Aron és Mária háborognak ellene,
mert úgymond: "Vajon csak Mózes
által szólott az Úr? nem szólott-e ha
sonlóképpen nekünk is?" A választ
maga az Isten adja meg; "Mondá ne
kik: Halljátok beszédemet: Ha ki az
Úr prófétája lesz közöttetek. látomás
ban jelenek meg annak, vagy álmá
ban szólok neki, és világosan és nem
rejtélyek s példaképek által látja az
Urat. Miért nem féltek tehát rágal
mazni szolgámat; Mózest ?"

A szentírás így a leghatározottab
ban megkülönbözteti a profétikus lá
tást az álmoktóL Nem tagadja az ál
mok természetfeletti Iehetőségét, de az
álmok útján történő isteni közléseket
a "szemtől szembeni" és "világos" ki
nyilatkoztatás értékének messze alá
helyezi. Az álmoknak is lehet jelen
tőségük, de mindég "rejtélyesek" és
..példabeszéd"-szerűek.

A szentírás alapján, a szent hagyo
mányban lefektetett bölcseség és a
kétezredéves tapasztalat nyomán az
egyház azt tanítja, hogy az álomban
isteni kijelentést látni megfelelő ala
pos ok és külső bizonyítékok nélkül
nem szabad. Maga az álomfejtés pedig
ősrégi, de indokolatlan babona. (Al
moskönyvek.)

Kérdés természetesen, hogya "meg
felelö alapos ok" és .Jcülső bizonyí
ték" kérdésében hogyan tehetünk szert
józan ítéletre? Az egyházdoktorok
egybehangzó itélete szerint minden
természetfelettinek tűnő jelenségnél 
és ide kell sorolnunk az álombeli· jő
vendőlátást, távoli események megér
zését. elhunytak megjelenését stb. 
elsősorban a jelenség természetes okát
kell keresni és ha a legalaposabb ku
tatás után sem találunk az általunk
ismert fizikai világ törvényei között
kielégítő magyarázatot, akkor van jo
gunk különleges természetfeletti be
avatkozásra gondolni. Az alapos ok és
külső bizonyíték az álmok kérdésében
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is ugyanaz, mint bármilyen más ke
gyelmi ajándék megítélésénél. Az igaz
hit, az erkölcsi élet feddhetetlensége,
a körülmények Isten méltóságát nem
sértő - tehát például nem komikus
- volta azok az ismertetőjelek, amik
re figyelemmel kell lennünk.

A mai modern pszichológia ismerete
is igen fontos az álmok' jelentőségé

nek megísmcrésónél. Felületesen úgy
itélhetnénk, hogya mélylélektan min
den vallásos élményt "kimagyaráz" és
mindent természetes okra vezet visz
sza. (Hisztéria, skízof'rénja, bizonyos
irányokban túlingerlékeny idegrend
szer, gyermekkori elfelejtett élmények.
környezethatás stb.) Bizonyos, hogy a
"modern álomfejtés" freudi túlzásai
rniatt egyházi körök joggal bizalmat
lanok, de ma már egyházilag is elis
mert a mélylélektan szerepe, és a te
ológusok hálásak azért, hogy újabb
eszközzel rendelkezhetnek az ilyen:l'é
le, sokszor rendkívül komplikált kér
désekben. A hamis misztikára és min
dennemű babonára a modern tudo
mány valóban halálos csapásokat mér,
de az igazi misztíkának és az evangé-

"Iiumi elmélyült komoly vallásosság
nak ez csak hasznáL

Jelen pszichológiai tudásunk alap
ján mi minden magyarázata lehet egy
egy - látszólag a jövőt feltáró 
álomnak? Cikkünk keretét rnessze
meghaladná ennek valamelyes tagla
lása. Csak egyetlen példát hozok fel
arra, hogya természetes okok kere
sésében mennyire óvatosnak kell len
nünk.

Freud az "Almok magyarázata" CÍ
mű könyvének 1919-es kiadásában
jegyzetet írt Poetzi osztrák orvos kí
sérletéről. Poetzl készített egy általa
"tachitoscop"-nak nevezett kísérleti
eszközt. Ez lényege szerint laterna
magika volt olyan megoldással, hogy
csak a másodperc rendkívül kicsi tört
részéig villantotta fel a képet. A né
zők egyáltalában nem tudták a rész
leteket megfigyelni pontosan, mégis le
kellett rajzolniok összbenyomásukat.
Következő reggel rajzet kellett készí
teni álmukróL Poetzi így teljes bizo
nyossággal tudta igazolni, hogy az ál
mokban azok a részletek jelentek meg,
amelyeket a kísérleti személyek raci
onális tudata nem vett észre. Poetz1
kísérlete egy ideig szinte feledésbe
merült, míg Oharles Fisher - az
"American Psichoanalí tic Association"
tagja - modernebb módszerekkeí to-



vább nem folytatta a kísérleteket és
be nem bizonyította, hogy az emberek
valóságban sokkal, de sokkal többet
látnak, hallanak és tapasztalnak, mint
amennyit tudatos ébrenlétükben fel
fognak. s az álmok [órésze éppen eb
ből a tudatosan fel nem dolgozott
"nyersanyagból" adódik.

Bármennyire is érdekes lenne az
ilyen irányú kísérletek jelen állásáról
írnunk, szorítkozzunk csak ennyire,
hogy levonhassuk a következtetést:
nagyon sok álom olyan valóságokat
jelenít meg, amiket tulajdonképpen
nagyon jól tudunk, de a felfogás má
sodpercében az altudatba süllyedtek,
valamiképpen összefüggenek velünk
vagy szeretteinkkel és álomban kiszí
nezetten bukkannak fel újra. Ösi és
elcsépelt példája ennek az elveszett

NAPLÓ
•

végrendelet, amikor is az elhunyt
megjelenik valaki álmában és meg
mondja, hogy az annyira keresett ok
mány hol van. Az ilyen álmot az em
ber hajlandó csodának nevezni, bár
gondosabb vizsgálat után rendszerint
kiderül, hogy az álmodó tudta, hogy
hol van a végrendelet, látta, hogy az
elhunyt annakidején hová tette, de
tudatosan nem figyelt rá.

Mégegyszer .hangsúiyozorn, hogy a
természetfeletti álmok lehetőséget és
jelentőségét egyáltalában nem akarom
kétségbevonni, vagy jelentőségüket a
gondviselés terveiben lekicsinyelni. De
éppen ebben a dologban - különösen
ha nagy fontosságú kérdésekről van
szó - a katolikus józanság és reali
tás nagyon is tartózkodásra kötelez.

Eglis István

VOX HUMANA. Ezen az augusztusi délelőttön is íróasztalomnál ültem s
rt uarmmctokos hősér; elől behúzódram munkám árnyékába, mikor a kertből

fcII.angzott keresztfiam alig hároméves fiacskajának a hangja.
- Tessék lejönni, mindjárt bekapcsoljuk a televíziót ! Az új Gagarint

mutatják.
Oszintén bevallorn. nem szeretem a televíziót. Mintha szardiniás dobozba

z.unák a tengert: olyan benne az élet, a színpad, még a film is. De ennek a
gyermekhangon elhangzott meghívásnak mégsem tudok ellenállni. A kis Péter
izgalma reám is átragadt. Már hogyisne, hiszen Péterke tavasz óta űrhajós

akar lenni, egy kimustrált éjjeliszekrénybe kuporodik, abbari repül a világ
űrbe. Bennem még a Nap után vágyakozó f'auszti sorok zengenek vissza a
múlt emlékeiből: "A földről fel miért nem szárnyalhatok - utána, ő utána
egyre I - Lábam alatt örök esti fény - hullna a csendesült világra, - száll
nál gyúlt ormokon és alvó völgy ölén, - s ezüst patak hol ömlik arany árra."

De Péterkének egészen természetes, hogy nem a költészet és a mese szár
nyán repül, rncrt hiszen ő is űrhajós lesz, ha megnő, mint ahogy mi, annak
idején mindenáron szerneteskocsísok, vagy mozdonyvezetők akartunk lenni.
Pí lótaság ? Nem, ez nekünk még nem jutott eszünkbe, pedig emlékszem még
arra a délutánra, amikor anyám felvitt minket a Gellérthegyre és ott vártuk
órákhosszat Bécsből Bleriot-t, a La Manche átrepülöjét, de hiába meresztget
tük szemeinket a napnyugati égre, csak nem érkezett meg. Ez a repülése si
kertelen maradt s mi csalódottan bandukoltunk haza a hegyről.

Fél évszázada már ennek s ma nemcsak Bleríot-n, nem csupán az első

óceán-repülésen vagyunk túl, pedig hát Líndbergh útja sem volt gyerekjáték
éi maga idejében, hanem hónapok múltak el az első űrutazás óta - április
12-én történt, jól megjegyeztem - amely világszerte csodálatot keltett a Kelet
és első ürutasa, az ifjú Gagarin iránt. Ma már a második űrutazásori is túl
vagyunk és az Intervizió többé-kevésbé sikeres közvetitése révén milliók Te
hetnek részt új űrhajósunknak, German Sztyepanovics Tyitovnak fogadtatásári.
Ott állhatunk Moszkva légi kikötőjében, a vnukovoi repülőtéren. láthatjuk a
hős apját. a német nyelvtanárt. anyját és feleségét, ezt a bájos és rokonszenves
fiatalasszonyt, akinek neve oly dallamosan zeng vissza az orosz regényekből:

Tamara. Nos, a kis Tamara asszony ott áll a fogadóbizottság nagytekintélyű

tagjai. a miníszterck. a diplomaták és a szovjet hadsereg marsalljai közt.
Hruscsov oldalán, csupa hatalmasság és híresség mellctt. akiket néhány hete
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