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TöBBEKNEK. - AmiJnt az 'VIárIható .vallt, olvasódnJk kÖ«'éból s2lépszá~al
érlteztek Ihozzászólások jalIluári smmunJk naplócikk&ez, amely a "katolikUE:
papnóIk" problémájával foglalk07J01Jt. Bál' a CIiklkíró ezt nemhangsúlyozta külön,
most utólagszeret.lnénk mégis m~l.apdtand, !hogy a kas ismertetés közlésével
semmilképpen sem volt szándéik~, ihogy a kérdésről vitát provokáljunk
Lapunlk: feladatának teIkdniti, hogy olvaSóinkat la világ-katoJ.ic:i.zm'l.\S életének
J:DJiMen fontOsaillb és-érdekesebb eseményéről tájékoztassa, és ebbe a feladat
kö1'lbe ta1'itomtt Josepha There8Í4 Münch érdekes clik:kének ismertetése. MÜincl1
állásfoglalása a Christlicher Sonnta,g olvasói körében ihasoruóképpen nagy víssz
hangot váltott ikd és IIIliJnt az a lap reflexiójálból megá11apítlható, ők is ugyanazt
tapasztalták, amit má, Nevezetesen, hogy egyforma számmal oszlottak meg a
nóik: papsága ellen és a lI1ők papsága rnellett állásttóglaló vélemények. Hozzáte
hetjük még, hogy német Iaptársaméc tapasztalata szerínt a férfi hozzászólók
egytől-egyigaz elutasító álláspontot foglaltá!k el. Mint érdekességet említi meg
viszont a Christlicher Sonntag, Ihogy Looseti majnafrankfurtí dogmatika tanác,
egy tudományos ülésen, nyugodt ihang;ú teológiai fejtegetéskeretéJben, a nők

papi hivatásának elfogadása Irányában foglalt <állást. Ugyanakkor az Osservatore
Romano egyQk novemoerí számában a Iegvtlágosabban és leghatározottabban
leszögezte: az egylház ma semmillyen forrnában sem foglalkozik azzal a gondo
lattal, hogy nőket pappá szemteljen. Gyakorlatilag tehát a kérdés m.a mínden
képpen tárgytalan, Ami persze nem zárja Jci azt - a Christlicher Sonntag vé
leménye szeránt ....:. hogy a kérdést teol~gö.ali szempontból továobvízsgáljáx. Ez
azonban rnár a teológiai szakkliadJványok feladata. Éppen ezért elnézést kell
kérnünk olvasóínktól, akik e:biben a tárgyban írtak nekünk és akilkneik hozzá
szólását - éppen a fentemlített okok miatt - nem .köZiÖlihetjük.,

ÉpíTÉSZ. - Olvasóink azt kérdezte, vaíen nem ítéltük-e meg túlzó és In
dokolatlan optimizmussal Le Corbusiernek, a múI.t évben eIhúnyi vi1á<~

építésznek viszonyát a hitlhez. Hds4eD a neves m.űvészt általában szabadgondol
kodóként és nem hívőként tartottálk számon. És az a tény, hogy megépítette
a Renehamp-í kegykápolnát és a domonkosok La Tourette-irendházát, önma
gában még semrndt sem mond, mert ezeket a munkákat egyszeru élPJJtészi fel
adatként is felfogadhatta. Ezzel kapcsolatban nagyon érdekes és figyelemre
rnéltó amit P. Vincent de Couesnongle dominilkánus atya írt az építészrtől szóló
visszaemlékezésekben. A páter' mindenekelőtt megáll~ftja, hogy a vallás kér
désében fígyelmesebbnek, és mint keresztényeknek, Igazságosabbaknak kell len
nünk a nagy művész belső vflágával szemben.' Gyak,ran kérdezték meg tőlem

- ,írja Couesnongle - mi volt Le Corbuster magatartása a vallás tekintetében.
Erre a kérdésre egy olyan férfiúnak szavaival válaszoLhatdk, akinek tudnia kel
lett mi az igazság. És ő azt mondta: Le Coebusíer sokkalihívőbb volt, mint
ahogy mondta, és mínt ahogy maga is gondolta. Sokakat meglepett maga
tartása a La Tourette-i kolostor felszentelése alkalmából mondott mísén,
Szavai a legmélyebb megrendültségről tanúskodtak, Am mondta: "Ez az ün
nepélyes mise ma reggel, ez a nagyszeru 'dolog, ami megjeleníti, játékká változ
tatja át azt, amit a kínaiak a legmagasabbnak és legalacsonyabbnak neveznek,
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az eget és a földet' és az embereket... és hozZa. ez a testszerű épület, amely
8r,nytl.m élő és annyira telve van 1linomság,gal . .. míndennek összetalálkozása a

nap nagyöröme volt számomra és talán még sokkal több is annál ..." Mikor
Ccuesnongle elsőízben ',látogatta meg öt párizsi műterméoen kíteregette előtte

a kolostorrtervrajzait és elgondolkozva ezt mondta: "Ha tudná, mennyí szeretet
rejtőzík ebben a munkában!" Még valami volt, ami a pátert Le Corbusderben
meglepte: a, cMszkredpja, 'amikor munkájában a hit titkait kellett kifejezésre
juttatnia. Ez ·a diszkréció tapintaton és mélységes tiszteleten alapult. A tisztelet
érzésével és szinte áhítatos tartással állt meg a templom lépcsői előtt. Darabos
beszédmódján ismételten elmondta a domonkos atyának, mennyíre csodálja élet
módjukat. Halála előtt egy üjaob, ezúttal plébánia templom megrendelésére
várt. Azok számára, aMk esetleg aglgályokat, vagy fenntartásokat éreznének Le
Corbusier egyházművészetével kapcsolatban, Couesnongle atya azt tanácsolja,
hogy anagy müvész által alkotott műveket ne statdkusan nézzék, hanem figyel
jenek arra, hogy mozgás közben míként tárulnak fel a nagyszerű méretek és
arányok. Magunkba kell szívnunk a kolostor-templom atmoszféráját, élni, léle
gezni kell benne, hogy teHsmerjtik a szépséget, am~lyet a zseni teremtett szá-.
munkra.

:E:desapa. - Nevelési kérdésben !kérdezi véleményünket olvasónk. Ha nem
is osztjuk mindenben véleményét, amit a felnövő új generációról mond, azt
szerintünk is helyesen látja meg, hogy az ifjúság egyre fokozottabb mértékben
a realírásokat i,glényli. Úgy akarja megismerni és meg is érteni a világot, arnilyen
az valójában. Ennek megfelelőerr a nevelésnek széles körben figyelemmel kell
lennie erre az igényre. A tárgyiasség követeli meg, hogy a nevelő minden te
kintetben elkötelezett legyen a világ változásaival kapesolatban. A tudományok
gyors fejlődése kényszeríti arra, hogy az új ismeretekkel lépést tartson. Ez:
persze a múltbelínél sokkal nagyobb követelményt állít fel a nevelővel szem
ben. De nem térhetünk 'lci előle, rnert napjainikban a nevelő nem amnyira az
eredetiségével, mínt inkább a realitásokhoz fűződő őszinte kapcsolatával tud
elsősoriban hatni. Ez vonatkozik a vallásos nevelésre is. Sőt itt talán még na
gyobb a jelentősége, rnert nem egyszerű 'közlésröl van szó, hanem egy szemé
lyes döntés átadásáról. Ugyanakiker éppen az említett tárgyiasság- követel! meg,
hogy a nevelő, a fiatalok előtt, .ne keveredjék abba a gyanúba, hogy valamilyen,
véleményt rájuk akar erőszakolni. Messzemenően tiszteletben kell tartania az
őt hallgató belső szabadságát. Az, hogya fiatalokat ma a teohníkaí tudás job
ban érdekli, és elsősorban az ilyen természetű ismeretekre vágynaik, egyáltalán
nem tragikus. Meg is kell adni mínden lehetőséget, hogy ezeket az ismereteket
elsajátíthassák, ugyanakkor mánduntalan fel kell hívnia figyelmct ana, hogy
az élet mely törvényei teszik lehetövé, hogy ezzel a techníkával éljünk és hogy
a technika legfőbb célja mégiscsak az, hogy a minél tökéletesebb emberi együtt~

élést szolgálja,


