
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Mindezídeig csak a Velencében meg
jelenő Questitalia katolikus folyóirat
ban találtam meg annak a figyelemre
méltó "szintézisnek" teljes szövegét,
amelyet a nem-hivőkkel foglalkozó va
tikáni titkárság készített a jelenkori
ateizmus "fenomenológiájáról és preb
Iematikájáról". Szintézis ebben az
esetben azt jelenti, hogya titkárság
az ateizmusról összefüggő áttekintést
kívánt nyujtani, éspedig akként, hogy
egyrészt leír-ja az ateizmus külőnböző

megnyilvánulási formáit - ez a feno
lnenológiai vizsgálat -, másrészt rá
mutat az egyes formákat kiváltó, s a
rnögöttük meghúzódó problémákra is.
Dolgozatát a titkárság - a Questitalia
bevezető sorai szerint - tájékoztatás
nak szánta, főleg a zstnati atyák szá
mára. Egyik célja az volt ezzel, hogy
legalább körvonalai ban felvázolja an
nak a dialógusnak konkrét kérdéseit,
amelyet a katolikusok és a nem-hívők

kőzőtt szeretne megindítani, másik
célja, hogy jelezze azokat a módokat
is, ahogyan az evangéliumi üzenetet
a Iegalkalrnasabban lehetne hirdetni a
mai vi ágnak.

*
Nem kőnnyű meghatározni az ate

izmus fogalmát - állapítja meg elől

járóban a titkárság -, mert a szó ere
detét tekintve az ateizmus Isten ta
gadását jelenti, de nyilvánvalóan vo
natkozik arra a fogalomra is, amelyet
az emberek Istenről alkotnak.

Szoros értelemben az ateizmus nem
csak a teizmussal száll szembe, vagyis
azzal a felfogással, hogy Isten a világ
tól különböző, azon felülemelkedő

végtelen lény és teremtő, hanem el
lene fordul a deizmusnak és a pa n
teizmusnak is. Előbbi felfogás tudva
levően megengedi a teremtő Isten lé
tét, csak tagadja annak gondviselő te
vékenységét, a panteizmus pedig ta
gadja Isten transzcendenciáját, vagyis
különbözőségét a világtól. Tágabb ér
telemben ateizmusnak rriinősül a deiz
mus és a panteizmus is.

Rendszerint megkülönböztetnek egy
elméleti ateizmust és egy gyakorlati,
valamint egy spekulatív-gyakorlati
ateizmust. Elméleti ateizmus annak
magatartása, aki nem bocsátkozik
olyan állításba, hogy valamiféle
"transzcendens" lenne a világ fölött,
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s egyébként is azt tartja, hogy olyan
kérdés ez, amely megoldhatatlansága
miatt vita tárgya sem lehet. Ezt az el
méleti ateizmust negatívnak mondjuk,
ha egyszerűen ignorálj a Isten létezé
sét, viszont pozitivnak, ha valami mó
don tagadó itéletet foglal magában Is
ten létezésére vonatkozóan. Utóbbi
közvetlen formában és metafizikai sí
kon jelenhet meg, mint állító, vagy
dogmatikus ateizmus. Ezt az ateíz-

. must képviseli többi között Feuerbach,
Marx, Nietzsche, Sartre. Enyhébb alak
jai ennek a szkepiikus ateizmus, amely
a tapasztalati tényekre hivatkozva
mondja kétségesnek Isten létét, és az
agnosztikus ateizmus, amely elvileg
is megismerhetetlennek nyilvánítja
számunkra Isten létezését. Megemlíti
még a tájékoztató irat az ujpozitivis
ták "szemantikus" ateizmusát, akik
szerint annak a kérdésnek, vajon lé
tezik-e Isten, egyáltalán nincs semmi
értelme.

Az agnoszticizrnust illetően meg
jegyzi a' szintézis, hogy csak az ún.
"tiszta agnoszticizmus" tekinthető az
ateizmus egyik válfajának, mert álta
latossúgban is, de Istenre vonatkozó
an éppenséggel elutasítja a metafizi
kai érveléseket.' Van ugyanis olyan
agnoszticizmus is, amely csupán értel
mi úton tartja lehetetlennek Isten fel
ismerését, de megengedi annak lehe
tóségét, hogy nem-elméleti úton meg
győződésre jussunk felőle. S nyilván
valóan nem számíthat ateizmusnak az
az agnoszticizmus sem, amely nem Is
ten létének f'elismcrhetőségét, hanem
csupán annak lehetőségét tagadja,
hogy valami módon meghatározhas
suk Isten természetét.

Még ingadozóbbnak mutatkozik a
,.hitetlenség" fogalma. Altalában el
lentétét jelenti ez a hitnek, és "hitet
Ienen" szoros értelemben azt az em
bert kell értenünk, aki nem ad hitelt
semmiféle tanúskodásnak vagy az ő

tapasztalati körén túleső állításnak.
Katolikus vallási szempontból "hitet
len" szeros értelemben az, aki nem
fogad el semmiféle pozitív isteni ki
nyilatkoztatást. Világos azonban 
rögzíti le a titkárság -, hogy az ilyen
embert még nem minősíthctjük min
den további nélkül ateistának. Mint
hogy azonban a "hit" szót leggyak-
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rabban Isten létével kapcsolatban
használjuk, tágabb értelemben a "hi
tetlenség", mint bármiféle vallási
igazság elutasítása, valójában egybe
esik az elméleti vagy gyakorlati ate
izmussal.

Ebben a tágabb értelemben szerepel
a "hitetlen" kifejezés a nem-hívőkkel

foglalkozó titkárság - Secretariatus
pro non-credentibus - elnevezésében
is. Ez a megjelölés, amelynek magá
tól értetődően semmiképpen sem sza
bad lekicsinylő vagy sértő mellékzön
gét tulajdonítani, vonatkozik mind az
ateístákra, mind azokra, akiknek
nincs semmiféle vallásuk. Megjegyzi
a szintézis, hogy nem kíván itt kitérni
az Isten nélküli vallás vagy ateista
vallás kérdésére, amilyennek egyesek
a buddhizmust látják, ha természete
sen nem is annak népi formájában.
Egyébként is tisztán gyakorlati szem
pontból különböztették meg a két leg
utóbb felállított vatikáni titkárságot
-akként, hogy az egyik a nem-keresz
tény valláson lévőkkel, a másik pe
dig azokkal keresi az érintkezést, akik
semmiféle vallást sem tesznek ma
gukévá.

Az "indifferentizmus", a kőzömbös

ség fogalma sem egyazon tartalmú.
Van elméleti és van gyakorlati kő

zömbősség. Vallásiakra vonatkoztatva
az előbbi abszolut akkor, ha teljesen
közömbös előttünk, hogy valaki gya
korol-e vagy sem valami vallást. Kö
zel esik ez a deizmushoz. Relativ vi
szont a kőzömbösseg akkor, ha egyik
vallást sem tartjuk jobbnak vagy iga
zabbnak, mint a másikat. S általában
a közömbösségnek ezzel a fajtájával
találkozunk. De nem csak a relatív
közörnbösség, hanem még az abszolut
sem azonosítható az ateizmussal, ki
véve azt az esetet, ha magában fog
lalja Isten létének tagadását vagy két
ségbevonását is.

A gyakorlati hitközömbösség, ha
nem jár együtt a vallási elvek kife
jezett elvetésével, kihatásaiban és
megnyilatkozásaiban 'azonosulhat a
gyakorlati ateizmussal. Az ateizmus
ugyanis akkor csupán gyakorlati, ha
nem alapszik egyben olyan spekula
tiv-praktikus itéleten is, amely köte
lességgé teszi Isten figyelmen kívül
hagyását az emberi életben. Az ilyen
csupán gyakorlati ateista szokásszerű

en kizárólag olyan értékrendszerre
irányítja figyelmét, amelyben nincs
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szerepe Istennek. Ez a magatartás ko
rántsem jelenti az erkölcsi követel
mények elejtését - emeli ki a tit
kárság -, hiszen vannak bőven gya
korlati ateisták, akik nagyon tisztes
ségesen élnek, míg vannak ugyancsak
szép számban "hívők", akik tisztesség
telen életet folytatnak. Ami azonban
kétségkívül hiányzik a gyakorlati ate
ízmusból, az a bűn teológiai értelme
zése, vagyis az, hogya bűn megbán
tása Istennek is: másként kifejezve,
az erkölcsi rend itt különválik a val
lási rendtől.

Ezzel szemben a spekulatív-praktí
kus ateizmus már azon a spekulatív
praktikus ítéleten sarkall, hogy Istent
ki is kell zárni az emberi tevékeny
ségből. Nyilvánvaló ebből, hogy az
ateizmusnak ez a formája egy sorba
állítható a deizmussal és az elméleti
pozitívateizmussal.

Kitér a szintézis a "laicizmus", a
"laicitás", és az "antiklerikalizmus"
fogalmára is. A laicizmust - úgy
mond -, ha helyesen alkalmazzuk a
szót, az imént megvilágított spekula
tív-praktikus ateizmus egyik különle
ges formájának kell tekintenünk,
mert arra törekszik, hogy szorosan a
magánélet körére korlátozza a val
lást, s kizárja annak bármiféle kife
jeződését a közéletben, a törvényho
zásban és kiváltképpen a közoktatás
ban. Nyilvánvaló, hogy ez a laicizmus
egészen más dolog, mint az állam he
lyesen értelmezett laicitása, amely azt
igényli az államtól, hogy szociológiai
természetű ítéleteken kívül bármiféle
értékítélettől tartózkodjék a vallási
kérdésekben. Az antiklerikalizmus,
amennyiben nem párosul Iaicízmussal,
elsősorban a papság illetéktelen köz
életi befolyása ellen küzd, elutasítja a
teokrácia formáit s védi az állam Iai
citását.

Laicizmus és antiklerikalizmus,
akárcsak az indifferentizmus, önma
gukban még nem az elméleti ateizmus
megnyilvánulásai, de könnyen azonos
síkra kerülhetnek vele.

*
A jelenkori ateizmus száz arcot mu

tat - állapítja meg a titkárság -, de
azért ki lehet emelni néhány alapve
tő vonását, néhány jellegzetes szerke
zeti elemét. Ezekben a most követke
ző fejtegetésekben természetesen csak
azt az átgondolt, kulturális, bölcseleti



ateizmust vizsgálhatjuk, amely emberi
csoportok és tömegek ateizmusának
többé-kevésbé tudatosan átélt indító
okait fejezi ld.
Míndcnckclőtt és általában egyet

érthetünk abban, hogy pozitív ateiz
mussal találjuk magunkat szemben.
Pozruv ez ahban az értelemben, hogy
nem annyira Isten . nem-létéről vagy
tudomásul nem vételéről van szó, mint
sokkal inkább Isten visszautasításáról,
ami bizonvos esetekben az anti teizmus
és az Isten elleni harc formáját ölt-
heti. . ,

Ez főleg 'azzal a ténnyel függ össze,
hogy az ateizmus, legalább is az át
gondolt ateizmus, nem elsődleges kez
deti, hanem vallás-utáni, s ami a
Nyugatot illeti, kereszténység utáni
jelenség: bírálata az Istennel való vi
szonynak, éspedig abból indulva ki,
ahogyan ezt a viszonyt a vallások év
ezredek során át felfogták. Igen sok
probléma marülhet fel ezzel kapcso
latban, amely vita tárgyát képezheti.
De azt talán máris megállapíthatnók,
hogy az ateizmus, mint Isten taga
dása, jellegzetesen nyugati jelenség, a
racionalisztikus gondolkodásmód kö
vetkezménye. Éppen ezért vannak is,
akik úgy vélik, hogy az ateizmus ál
talában nem annyira Isten tagadása,
mint inkább az Istenre vonatkozó
ilyen vagy olyan állítás tagadása.

Maritain is beszél "pszeudo-ateis
tákrct", vagyis olyanokról, akik "azt
hiszik, hogy nem hisznek Istenben,
holott a valóságban tudattalanul hisz
nek benne, mert az az Isten, akinek
tagadják a létét, nem Isten, hanem
valami más". Kérdés azonban - jegy
zi meg itt iratában a titkárság -, va
jon ezek az ún. "pszeudo-ateisták",
akik az Istenről való hamis eszméket
tagadják, készek-e valóban magukévá
tenni Istennek egy más, igazabb fel
fogását?

A titkárság kijelenti: "Az Istenről

való felfogások, így a vallási felfogá
sok is, amelyeket a modern ateista
bírálat alá vesz, véthetnek túlzás vagy
hiányosság által. Véthetnek azzal,
hogy egy túlságosan emberi Istent ál
lítanak elénk, akit az emberi szük
ségletek mértékéro szabtak, éspedig
azért, hogy megfeleljen az ember biz
tonsági igényeinek. De véthetnek az
ellenkezőjével is, azzal, hogy Istent
embertelen Istenné torzítják, aki ösz
szezúzza az embert és zsarnok mód-

jara rákényszeríti akaratát. Az ilyen
felfogások szem elől vesztik Isten ví
lágfölöttiségét, rejtettségét és téved
hetetlenségét, a vallást pedig köny
nyeri lesilányítják babonává és mági
kus lelkületté."

A titkárság fel is teszi a kérdést:
"Mely pontig esett a kereszténység
közkeletű Isten-felfogása ezekbe az

. ellentétes túlzásokba ? Milyen mér
tékben felelősek a keresztények azo
kért a bírálatokért, amelyekkel az
ateisták a kereszténységet illetik ?"

A modern ateizmus másik alapvető

vonásaként emeli ki a titkárság ennek
kétségtelenül humanisztikus oldalát.
Előszeretettel utalnak utóbbira maguk
az ateisták is, amikor arról van szó,
hogy bizonyítsák vílágszernléletük po
zitív voltát. "Ami újdonság napjaink
ban - idézi A. Liégé könyvéből az
irat -, hogy az emberiség egy része
- s immár nem csupán egyesek 
az ateizmus mellett határozza el ma
gát azért, mert meggyőződése, hogy
az igazi és egyetlen probléma az em
beri egzisztenciának, az ember jelen
tésének problémája, mikor is az ér
zelmeket és elképzeléseket mind arra
kell irányítani, hogy megvalósuljön
az ember teljes kibontakozása."

Világos, hogyahumanizmusnak is
más és más értelmet kell tulaj doní
tanunk, éspedig attól függően, hogy
miként fogjuk fel az embert és mit
tartunk uralkodó mozzanatnak az em
beri valóságban. A titkárság nézete
szerint nagyjában a következő maga
tartásokat és hangsúlyokat különböz
tethetjük meg:

1. Racionalista humanizmus, amely
mindenekelőtt az emberi ész és gon
dolat autonómiája mellett kardosko
dik. Ez az autonómia vagy Isten em
berszerű és naturalisztikus felfogásá
nak kritikájában nyilvánul meg - ez
az agnosztikus irányzat -, vagy ab
ban, hogy elveti Isten misztériumát,
mint aminek elfogadása sérelmes len
ne az ész jogaira.

S a titkárság felteszi ezzel kapcso
latban a kérdést: "Vajon a keresz
tény bölcselet nem keltette-e gya,k
ran azt a benyomást, hogy túlságosan
intellektualista, elsorvasztva ekként
az .érzéket a misztérium iránt? Avagy
ellenkezően, nem szűkítette-e le az
emberi kutatás körét és [elentőségét
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azzal, hogy olyan megoldásokat kény
szerített rá a bölcseletre, amelyek ld
zárólag a hitben gyökereznek ?"

2. Szcientista humanizmus,' amely
nek álláspontja az, hogy aminek az
ember nem veheti hasznát, az nem is
létezik. Más szavakkal: ami nem szol
gál semmire, maga is semmi. Istenre
alkalmazva ezt a tételt, ha nem kísér
letezhetjük ki Isten kézzelfogható ha
tását, akkor mit kezdhetnénk vele,
mire való lenne Isten? Ez a humaniz
mus tehát egy módszertani követel
ményből tanbeli állításra siklik át. Bi
zonyos - mondja a szintézis -, hogy
Isten feltevése nem szükséges a ter
mészettudomány számára, amely ön
magában vallásilag semleges, vissza
vetni azonban Istent a tudomány ne
vében ugyanannyi, mint a modern
természettudomány bölcseleti semle
gességét metafizika-ellenes dogmatíz
mussá formálni.

A szcientista humanizmussal együtt
jelenik meg a technikai humanizmus
is, amely prometheusi szomjúsággal
és azzal az érzéssel telíti az embert,
hogy nemcsak Istentől üresnek ta
lálja a mennyeket, hanem ő maga a
világ abszolút ura.

"Itt is megkérdezhetjük - fűzi hoz
zá a titkárság -, sok esetben vajon
nem önkéntelen reakcióról van-e szó,
szemben a természet túlzott szakrali
zálásával, ami már közel járt a pan
teizmushoz, avagy, nem visszahatás
ról-e az ellen, hogy leértékeltük az
emberi kezdeményezést a kozmosz
alakításában ?"

3. Erkölcsi humanizmus, amelynek
forrása vagy a lázadás a világot át
ható rossz ellen (egy Isten, aki tehe
tetlen a rosszal szemben, vagy ami
még súlyosabb, cinkosa a rossznak,
lehet-e még Isten ?), vagy az a hatal
mi akarat, amely - mínthogy az em
bert teszi meg a saját értékei terem
tőjének - elvet minden előbbről szár
maztatott értéket, következésképpen
úgy fogja fel a vallást, mint az er
kölcsi önkormányzatról való lernon
dást, mint a bátorság hiányát. Az el
ső esetben nagyon gyakran lép elő egy
tragikus humanizmus, egy metafizikai
pesszimizmus, a második esetben vi
szont inkább derűlátó elképzelésekkel
találkozunk.

"Itt is felmerül a felelősség kérdése
abban a tekintetben, hogy helyesen
adtuk-e elő mindenkor a keresztény
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tanítást? - jegyzi meg a titkárság. 
Nem történtek-e bizonyos bemutatá
sok, amelyek semmibe látszottak ven
ni a rossznak ártásait vagy úgy állí
tották be keresztény szempontból az
erkölcsös életet, mint a passzív 'be
lenyugvást egy többé-kevésbé önké
nyes isteni akaratba T"

4. Társadalmi (gazdasági-politikai)
humanizmus: az ember, az ember gon
dolkodási módja, gondolatvilága, s an
nak a társadalomnak minősége,amely
be . tagként beletartozik, lényegesen
függvénye a különböző korok, orszá
gok és társadalmi osztályok gazdasági,
valamint szociális szerkezeteinek ;
másfelől viszont munkája által az em
ber a történet alkotója. A humaniz
musnak e válfaja szerint a vallás az
zal, hogy az ember reményeit egy ab
szolút világfölötti jövő, egy belső jel
legű üdvösség felé tereli, elvonja az
embert az evilági szociális teendőktől.

azzal pedig, hogya történetet a
transzcendenciába horgonyozza, egy
képzeletbeli lény javára idegenít! el
azt, ami az ember előjoga.

"Vajon nem történt-e meg sokszor,
hogy a kereszténység bemutatásában
túlzottan az egyéni üdvösség kérdé
sére, a túlvilágra, az evilágitól való
menekülésre helyezték a hangsúlyt,
ilyen módon ellentétbe állították az
emberi, az evilági haladást az ,örök
élettel', az anyagi értékeket a lelki
értékekkel? - veti fel a kérdést en
nél a pontnál a titkárság. - Nem hi
ányzott-e, avagy nem hiányzik-e még
ma is a szokványos prédikációkban,
vagy a vallásoktatásban a kellő törté
nelmi szemlélet és távlat ?"

Egy másik mozzanat, amit nem egy
tudományos kutató aláhúz, a jelenkori
ateizmus ösztönző, előbbre hajtó jel
lege. Ez az ateizmus - úgymond 
inkább morális választás, semmint
okoskodás eredménye, vagy a vallás
racionális érvei fölött gyakorolt kriti
ka záró következménye. Ez magyaráz
za szerintük azt az érdektelenséget is,
amely az Isten léte mellett felhozott
bizonyságok s ezeknek bírálata iránt
általában mutatkozik. Ilyen értelem
ben vélekedik Maritain, Siegmund,
Det Noce és többen mások.

"A morális választást, az emberi élet
irányának ilyen alapvető beállítását
azonban - jegyzi meg a titkárság 
nem foghatjuk fel' úgy, s nyilván az
említett szerzők sem fogják fel úgy,



rnint írracíonúlís aktust, önkényes el
határozást. Megítélésünk sacrint azt
akarják ezzel mondani, hogy ebben az
esetben nem annyira elméleti észosok
határozzák meg a magatartást, mint
sokkal inkább az a feltevés hogv a
vallási és transzcendens órtóke.; szem
ten állnak az emberi értékakkel, m;.
ért is az ember mindaddig képtelen
kibontakoztatni lényét annak teljes
ségében, amíg maga fölé emel egy is
teni rendet."

*
Ebből a rövid áttekintésből is levon

hatjuk azt a következtetést - állapít
ja meg a nem-hívőkkel foglalkozó va
tikáni titkárság -, hogy egyházunk
nem ok. nélkül tekinti a jelenkori ate
izmust úgyszólván "elsőszámú prob
lémájának". Úgy jelenik meg ez előt-

A KIS ÚT

tünk, mint "az idők jele", amely kö
telességévé teszi teológusaínknak,
hogy újból átvizsgálják azt az annyira
bonyolult cselekedetet, mint a hit ak
tusa és a valláshoz való csatlakozás.

Ugyanakkor azonban az sem kétsé
ges, hogy a szintézis egyes csoportjai
nál feltett kérdések elemzése és meg
válaszolása a katolikus gondolkodók
számára komoly és halaszthatatlan
feladatot jelent. Világos, hogy azok a
szempontok, amelyeknek a munka me
netét és irányát kell mcgszabniok,
igazában csak a nem-hívőkkel folyta
tott párbeszéd során alakulhatnak ki.
Ami egyelőre mégis a legsürgősebbnek

látszik, a kölcsönös befolyás tanulmá
nyozása és tisztázása az ateizmus el
méleti és nem-elméleti tényezői kö
zött.

Szombat esténkint rendszeresen táncolni járok, ami az éjszakába is bele
nyúlik. Vasárnap délelőtt későn kelek, amennyire csak tehetem; s az ebédig
hátralévő időt olv,asgatáss,al töltöm. Délután együtt van a család: v,agy roko
naink jönnek hozzánk, vagy mi megyünk el hozzájuk. tgy mindig esti szetit
misére járok. Öcsém viszont túristáskodással tölti a vasárnapjait. Kirándul
társaságával a hegyekbe, miután kora reggel egy csendesmisét hallgatott. Vét
kezünk-e az ünnepnapok megszentelésére vonatkozó egyházi parancsok ellen?

Nem. Becsületesen teljesítik, amit az
egyház törvénye parancsol a vasárna
pok rnegszenteléséről. Ne feledjék
azonban, hogy az ünnepnapok megülé
se nemcsak katolíkus kötelesség, ha
nem a természetes erkölcs követelmé
nye ís! Abból, hogy az egyház, tör:v~

nyelt kifogástalanul megtartottuk. még
egyáltalán, nem biztos, hogy valóban
erkölcsösen töltöttük el a vasárnapot.
A hiánytalanul katolikus külső maga
tantásnál sorvendben előbbre való,
hogy értékes, jó ernberek legyünk, mert
a természetfölötti soha sem teszi fe
leslegessé azt, ami természetes, hanem
csak kiegészíti és megszentelí. A ke
resztény erkölcstan szerínt a termé
szetes erkölcs közvetlcnebbűl az Isten
akarata, mínt merőben egyházi törvé
nyek. Az istenrendelte emberi törvény
hozók parancsai csak másodlagosak

A Teremtő akaratát a teremtett lét
adottságaiból olvashatjuk ki: elsősor

ban az ember mívoltából, de a dolgok
mívoltából is, amelyekkel az ember

kapcsolatba kerül, továbbá létfontos
ságú összefüggéseileből és természet
adta rendeltetésükből. Az ernberben
- teljes értelemben vett mívolta sre
rínt - két világ találkozik: a fizíkai,
anyagi valóság olvad benne egységbe
a nem-fíznkai, szellemi valósággal.
"Ember vagyunk, a föld s az ég fia"
(Vörösmarty). Egyéniségünknek mínd
két összetevöje létfontossággal igényli
az ünnepi alkalmakat.

Az ember teste időnként pihenőre

szorul, hogy pótolni tudja a huzamo
sabb igényibevétel következtében ki
merülő erőkészletét. Szokványos teen
dőink taposó-maimából idegzetünk ki
kapcsolódást igényel, mert leülönben
egy idő rnúlva káros hatású feszült
ség, "siress" jelentkezik Arride az em
ber nemcsak idegrendszer és nemcsak
ízomerőgép,halnem lelkület is: az igaz
ság és a szépség élményeiből, jelentős

célok kereséséből táplálja magát. Ez
szintén időt 'kíván. A "test ünnepeit",
az időről időre nélkülözhetetlen pihe-
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