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Agostino Bea bíboros kérésünkre szíves volt megengedni, hogy a folyó
iratunk jelen számának élén olvasható tanulmányát, amelyet eredetileg a Mi
lánóban megjelenő La Rivista del elero Italiano közölt. magyar fordításban
közreadjuk. A nagynevű szerző tudvalevően legfőbb vezetője a zsinattal kap
csolatban megszervezett Keresztény Egység Titkárságának, s irányadó szerepet
vitt annak a zsinati nyilatkozatnak létrehozásában is, amelyet ebben a tanul
mányában tárgyal. A fordítás Doromby Károly rnunkája,

Többeknek. - Folytatásos kisregényünk szerzője Franc;:is Jammes francia
költő és író, 1868-ban született és 1938-ban halt meg. A francia szimbolizmus
kiemelkedő alakja volt. Gyermeki báj és a természet csodáinak mélyen ka
tolikus átélése jellemzi műveit. A Vígilia 1958. évi novemberi számában Tót
falusy István: Egy költő útja Rousseautól Szent Ferencíg címmel írt nagyobb
tanulmányt Francis Jammesról. Magyarul válogatott verseinek gyűjteménye

és néhány kisebb prózai munkája jelent meg.

T. J. Bicske. - A spiritizmus tágabb értelemben mindenféle babonás szel
lemkultuszt jelent. A primitív vallásokban világszerte úgyszólván mindenütt
meg volt. A spiritizmus újkori formája 1847-től terjedt el Észak-Amerikából.
Ez a fajta spiritizmus főleg a halottak kultuszával foglalkozik. Lényege az,
hogy az ún. médiumok, vagyis közvetítők révén az elhunytak lelke megnyilat
kozik az élők számára. Egy évszázad alatt a spiritizmus afféle pótvallássá nőtte

ki magát. Voltak, akik tudományos elméletet igyekeztek keríteni köréje. Sze
rintük minden embernek az egész testét átható, ködszerű ún. asztrál-teste is
van, amely a halál pillanatában elválik az anyagi testtől. A spiritiszták állí
tása szerint a meghalt emberek lelke megnyilatkozhat a médiumon keresztül,
de megjelenhet az említett asztrális formájában is. A spiritiszta jelenségeket
kísérleti tudományos eszközökkel mindmáig nem sikerült igazolni. Annál több
ször derült ki viszont, hogy tudatos csalásról, vagy jóhiszemű hallucinációról
van szó, amely utóbbit a jelenlévők felzaklatott idegállapota is magyarázhat
ja. Az egyház döntése értelmében katolikusok nem vehetnek részt spiritiszta
szeánszon. Ez alól egyes esetekben tettek kivételt, amikor katolikus tudósok
vizsgálták a szóbanforgó jelenségeket, ezek a tudományos vizsgálatok azonban
mind negatív eredménnyel zárultak.

"Utolsó kenet". - Változatlanul időszerű témára hívja fel olvasónk a fi
gyelmet. Bár kétségtelen, hogy az egyházi szóhasználat ma már általában
"betegek szentségét" említi, a rosszhangzású "utolsó kenet" helyett, a hívek
nagy részének tudatában még mindig úgy szerepel ez a szentség, mint amely
bizonyos mértékig a halál előjele. Gyakorló lelkipásztorok gyakran kerülnek
szembe ezzel a problémával. Gyakran fordul elő, hogy a hozzátartozók mint
egy tapintatból nem hívják ki a súlyos beteghez a papot, nehogy az legyen
az érzése, hogy most már lemondtak róla. A valóság ezzel szemben az, hogy
a betegek szentségének szentírási alapját Jakab levelében találjuk meg, amely
szószerint így hangzik: "Beteg valaki köztetek? Hívassa az egyház papjait.
Imádkozzanak fölötte s kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó
imádság üdvére lesz a betegnek és az Úr megkönnyebbíti őt, ha pedig bűnben

van, bocsánatot nyer" (Jak. 5, 14). A modern teológiai vélemény ezzel kap
csolatban az, hogya kifejezés "üdvére lesz a betegnek" nem úgy értendő,
hogy csak a lelkének szolgál örök üdvösségére, hanem az egész, tehát a lélek
ből és testből álló embernek üdvére, ami az adott esetben, minthogy az idé
zett szentírási hely a betegekről beszél, úgy értendő, hogy az illető meggyő-



gyul. Számára ugyanis az üdvöt elsősorban a gyógyulás jelenti. Természetesen
ebből nem következik az, hogy a betegek szentsége valami csodálatos gyógy
szer, amitől a beteg mindenképpen egészséges lesz. Csak azt jelenti, - mint
azt Johann Sailer a Theologisch-praktische Quartalschrift hasábjain kifejti, -.
hogy az egyház ennek a szeritségnek feladásával a beteg gyógyulásáért könyö
rög, azt akarja előmozdítani, amennyiben ez megegyezik Isten akaratával.
"Ha ugyanis nem a gyógyulásról. hanem a halálra történő fölkenésről lenne
szó, - írja szószerint Sailer - akkor érthetetlen lenne, hogy az egyház miért
korlátozza a szentség kiszolgáltatását kizárólag a betegekre és miért nem adja
fel azoknak, akiket bíróság ítél halálra. holott az ő haláluk sokkal biztosab
ban bekövetkezik, (hiszen előre. percre megállapttották) mint a még olyan
súlyos betege." Tény az, hogy az egyház mindig is vallotta, hogya betegek
szentségének meglehet ez a gyógyító hatása. mégis a hívők köztudatában el
terjedt, hogy itt halotti szentségről van szó, A modern hitoktatásnak és lelki
pásztorkodásnak feladata, hogya szeritség eredetét jelentő szentírási szöveg
hangsúlyozásával küzdje le a betegek szentségének fogalmához tapadt rossz
mellékízt és félelmet.

.Scuooii", - Lorenzo Scupoli, a neves aszketikus író, 1530-ban született a
délolaszországi Otrantoban és 1610-ben Nápolyban halt meg. Negyven éves
koráig mint laikus élt, akkor belépett a teatinus szerzetesekhez, Nápolyban.
Heves vérmérsékletének következtében azonban összeütközésbe került a rend
vezetőségével és 1585-ben laikus állapotba helyezték vissza. Életének utolsó
két és fél évrízedét teljes magányban töltötte és ezt az állapotot hősiesen vi
selte. Ebben az időben írta A lelki harc című munkáját. Olvasónk fennakadt
Seupoli írásának egyik szakaszán, amelyben azt fejtegeti, hogya rettegett
csapásokat, amelyektől az emberek leginkább félnek, mint amilyen a hozzá
tartozók elvesztése, háború, ragály, tűzvész stb. mint az erény gyakorlására
szolgáló alkalmakat, meg is szerethetjük. Kétségtelen, hogy a mai fül számára
riasztóan hatnak az efféle szövegezések. Ne felejtsük el azonban. hogy Lorenzo
Seupoli a reneszánsz gyermeke volt és annak a kornak jellegzetes prédiká
ciós stílusa volt ez. A döntő szempont itt a hatásos és éles szembeállítás. Az
ilyen retorikus fordulatokat csak korjelenségnek tekinthetjük. Nyilvánvaló.
hogy ugyanezt a gondolatot, vagyis az Isten akaratába való megnyugvást ma
már másképp fejezzük ki. És igaz, amit olvasónk írt, hogy a szelíd szalézi Szent
Ferenc ezeket a szavakat így nem írta volna le. Viszont az is igaz, hogy ép
pen ez a szalézi Szent Ferenc nagyon kedvelte Lorenzo Seupoli munkájat.
amelyre több ízben is hivatkozik.

Erdeklódó. - Az olasz egyházmegyék átszervezése már régebben megkez
dődött és .gyors ütemben akarják tovább folytatni. Az átszervezés végén a
jelenlegi 322 püspökség rníntegy 100-ra redukálódik (Az 1929. évi lateráni
egyezményben !u püspökséget irányoztak elő.) 1929 óta 400-['ól csökkent a mai
322-re a püspökségek száma a tényleges helyzet azonban még kedvezőbb, mínt
hogy püspöki joghatósági terület már csak 277 van. A Szeritszék ma azon fára
dozik, .hogy az egyházmegyék határát lehetőleg a tartományok határaival
egyeztesse. Északolaszországban ez a folyamat már lejátszódott. De az ún.
kispüspökségek száma még mindig elég tekintélyes Olaszországban. 34 püs
pökség van, ahol a hívők száma 30.000.onél kevesebb, 71 ahol 50.OOO-nél keve
sebb és 147 ahol 100.000-nél kevesebb.


