
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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nőnapokat biológiai alapossággal ki
számíthatjuk és minden dolgozóra
kiterjedő érvénnyel munkatörvénv
könyvekbe foglalhatj uk, de a szer
vezet enélkül is jelzi és követeli
a maga iratlan jogát. A szellemi
töltekezés szükségét azonban nem "jelzi
és nem kényszeríti ki testi fáradtság
vagy rosszullét. Az egyénileg ráfordí
tandó napok vagy órák ritmusát nem
is lehet általános szabályban kimon
dani. Mégis létfontosságú, rnert elem
bertelednénk nélküle.

Úgy látjuk - Teilhard de Char
din törvényszerűnekis találja -, hogy
az emberiség fejlődése az "eltársadal
rnasodás" (szocializáció) irányában 'ha
lad. Nem volna egészséges azonban a
fejlődés, sőt nem is érdemelné meg
a haladás nevet, ha a folyamat
egyszersmind az "elszemélytelene
dés" (deperszonalizáció) fokozódásá
val járna. A világrészek köztí repü
Iőforgalom, az autó, a telefon, a rádió
és a televízió, általában a gépek-dik
tálta hajszolt életritmus tagadhatatla
nul magával hozza az elszemélytelene
dés kísértését. Egy ilyen korban foko
zottan létfontosságú szükséglet időt

biztositani, hogy énünk önmagára ta
lálhasson, tervet készítsen és értelmet
keressen életének. Önmaga elvesztésé
velfízeü mega modern ember azokat
a látszat-előnyöket, amelyekért a tu
datosodás ünnepi, csendes óráit elcse
réli.

Kétségtelen azonban, hogy az em
ber csak társadalomban lesz igazán
azzá, ami. Gondolkodása, beszéde cse
lekvés módja, meggyőződése, érzelmi
élete csak eleven emberi közösségben
bontakozik ki. Embervoltunknak ezt az
alkati alapsajátságát a Megváltó maga
is tekintetbe vette. Egyházat alapított,
vagyis emberi közösséget. hogy a ter
mészetes egyéniségalakulás módjára
társas kölcsönnatásokoan bontakozhas
sék ki bennünk a természetfölötti vi
lágszemlélet és az Isten gyermekeihez
méltó cselekvésmód. A legelemibb és
legnélkülözhetetlenebb "társadalom"
azonban a család. Altala verünk gyö
keret a világban, nélküle a lélek is ott
hontalan és talajtalan. Ami a meleg
ház a kényes növénynek, az a család
az.eenbert egyéniségnek: hiányát mín
denképpen megsinyli, minél fiatalabb,
annál inkább. A társadalmi munka
megosztás mai fokán az emberiség
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jelentős része, főleg várcshelyt, már
nem csn.ládl<::l)z;:")sségbc:1 keresi kcnyc
rét. A munkahét Jolynmán a család
m:3.1' alig talál m:lg:ir::l E körülményck
közt az ü:,n:::pna:}uk Ll';;lbb értelmet és
fontosságot nyernek mint idő és lehe
tőség a családi egybetartozás ápolá
sára.

Szellemi emberlétünk teljességéhez
végül, betetőzésképpen az istenviszony
is hozzátartozrk. A vallásos ember Is
tenben találja meg az élet végső értel
mét. A vallások története sokfajta ál
dozatról tud, amelyek koronkint egy
más helyébe léptek, az időáldozatot

azonban míndmáíg változatlanul meg
követeli az egészséges istenviszony
ápolása. Az ünnepnap tehát elsősorban

az Isten napja. A kereszténységben
rnínt terrnészetfölöbtí vallásban egyút
tal az egyház .napja is: az áldozati ol
tár körül kialakuló eleven és cselekvő

természetfölött! egybetartozásé testvé
reinkkel, lsten népének többi tagjaival.
Nem mindegy tehát, hogy rnílyen
szentmisét hallgatunk rendszeresen; és
nem dk nélkül sürgette és tette lehe
tővé a második vatlkáni zsinat az anya
nyelven .mondható közösségi liturgiát.

Az eddig elmondottakat egybefog
lalva megállapíthatjuk, hogy az ünnep
természetszerű értelme az Istennel
találkozás, 'lelkünk művelése, testünk
pihentetése és a családi egybetartozás
ápolása. Ehhez járul magasabb, termé
szetfölötti síkon a szerit közösségbe
tartozás élményének ébrentartása is.
Szomcrú dolog, ha az eltelt hét vissza
maradó, elvégezétlen munkafeladatai
(rnosás, takarítás, ruhajavítás) vasár
napra szorulnak, és lehetetlenné teszik,
hogy ez a nap teljesértelmű embervol
tunk szelgálatára álThasson. Az ünnep
szemtelés enkölcstana azonban koránt
sem rnerül ki a szabályszerű rnísehall
gatásban és a köznapi munkák szüne
teltetésében. Boldog, aki az ünnep mín
den szükséges rnozzanatának helyt tud
adni vasárnapi időbeosztásában. Az
élet művészetéhez 'tartozik továbbá,
hogy az ünnep tartalmának mozzana
taít kenő egyensúlyban tartsuk, egyi
iket a másikkal agyon ne üssük S ha
olykor az egyik rnozzanatot egy má
sik kedvéént fel is úldozhatjuk, általá
nossághan mégis ügyelnünk kell, hogy
ne ugyanaz az érték húzza a rövideb
bet rninden egyes alkalommal.

Néha megengedhetjük magunknak,
hogy az élet fűszere, a társas szórako-
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zás, például a tánc miatt, amely az
éjszakába nyúlik, hétvégi pihenésünk
szükséges ideje eltelódjék a szellemi
foglalatosság rovására. Másszor a ter
mészetjárás kedvéért lemondhatunk
egy-egy családi együttlétről vagy a kö
zösségi hturgiáról, és a legrövidebb
mise hallgatása után kirándulással
tölthetjük az egész napot. A rokoni
összetartozás ápolásáért olykor nél
külöznünk kell kedves könyveink
társaságát, sőt egy-egy ritka, fon
tos esetben akár még a szentmisét
is bűn nélkül elmulaszthaltjuk míatta.
Erkölcsi hiba azonban a rendszeres
hétvégi éjszakázás, ha míatta vasárna
punk mínden lényeges tartalma a
szombatestí mulatság kiheverése lesz,
bár misehallgatásra még jut benne idő.

Erkölcsi hiba a rendszeres nagy-kirán
dulás, amely az otthoni együttlét utol
só esélyét is meghiúsítja, növekvő

meghasonlást szül a család tagjai kö
zött, és a nyomában járó fáradsággal
ismételten megrontja a hétfői munka-

NAPLÓ

teljesítmény értékét is. Erkölcsi hiba
újra meg 'Újra vasárnapi látogatások
és társas együttlétek felszínességébe
fojtani az önművelésre való csendes
órákat. Erkölcs! hiba néma résztvevők

előtt lepergő klsmlsékkel letudni va
sárnapi kötelességünket, és szokássze
rűen megfosztani magunkat a közös
ségi áldozatbemutatás élményétől 
nem is beszélve a szentbeszédhallgatás
ehmulasztásáról, amely papírforma sze
rínt nem bűn ugyan, mégis súlyos kö
telességmulasztás olyanoknál, akik a
hitben járatlanok, és magukat egyéb
alkalmas módon, például értékes ke
resztény olvasmánnyal nem· művelik.

Arra kell tehát törekednünk, hogy
minél több teljesértékű vasárnapunk
legyen, teljesitve Jézus szavai szerint
"minda~t, ami méltányos" (Máté 3, 15).
Igy nemcsak megadjuk "Istennek, ami
az Istené" (Márk 12, 17), hanem bir
tokunkba vesszük míndazt is, amihez
embervoltunk méltóságánál fogva jo
gunk van. Medvigy Mihály

KATOLIKUS KERESZTÉNYEK BERLINI KONFERENCIAJA. Az idei év
március 22-én immár másodszor gyűltek össze Berlinben, a Német Demokra
tikus Köztársaság fővárosában, katolíkus keresztények, ezúttal 18 államból,
hogya tartós béke elvi alapjairól és gyakorlati követelményeiről tanácskozza
nak. Az első ilyen összejövetel tudvalevően 1964 novemberében folyt le, amikor
is azok a nemzeeközt békével kapcsolatos kévdések kerültek szőnyegre, ame
lyekben a második vatikáni zsinat állásfoglalását várta a világ. A mostaní
újabb konferencián, amelyen a magyar küldöttség tagjaként e sorok írója is
részt vett, a kitűzött téma ekként hangzott: "összefogás minden. jóindulatú
emberrel a feszültségek feloldásának és a biztonság megteremtésének politi
kájáért Európában."

A három napon át tartó megbeszélések eredményeként elfogadott záró ha
tározat, amely a "Berlini üzenet" nevet kapta, a következők!ben jelöli meg az
európai biztonság követelményeit:

1. megakadályozása annak, hogy a magfegyvereik tovább terjedjenek, aká.r
az együttrendelkezést jog formájában is;

2. atommentes övezetek létesítése kontinensünlk!Ön, niintelső lépés az
atomfegyverektőlmentes Európához:

3. mindkét német állam Iernondása atomfegyverek előállftásáról, birtok
lásáról és alkalmazásáról;

4. megállapodások a fegyverkezés további növelésének megáll ításáról,
ennek ellenőrzéséről. és a fokozatos leszerelésről;

5. {I jelenlegi európai államhatárck, különösen az Odera-Neisse határ meg
nem változtatható voltának elismerése;

6. fl militartzmus és a gyűlölséget szító propaganda leküzdése bármiféle
formában jelentkezzék ez. '

A Pacem in terris körlevélnekazt a megállapítását idézve, hogy "az álla
mok kölcsönös viszonyai éppúgy, mint az egyes embereké, nem a fegyverek
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