
"kudarcct vallottak, rnert olyan esetek
ben is, amikor az egész ember volt
a követelmény, csupán az ő természet
tudományos gondolkodási sablonaikat
alkalmazták. A legnagyszerűbb tudo
mányos teljesítmények sem mente
nek fel az alól, hogy az ember min
den körűlmények között ember le
gyen.

Talán ma ember-voltunk az, amit
ÚJból meg kell tanulnunk. Meg kell
tanulni a mesterséges szakadék áthí
dalását szellem és test között önma
gunkban. Rájönni újból arra, hogy
testünk az anyagban alakot nyert szel
lem, a szellem pedig az, aminek a test
a kifejezése és mcgszólaltatója, Meg
kell tanulnunk, hogy szellemi dolgok
hoz a megfelelő eszközzel nyúljunk.
ha azt akarjuk, hogy igaz választ kap
junk.

Amilyen elhibázott dolog teológiai
bölcseleti gondolat-eszközzel termé
szettudományos problémákat boncolní,
annyira elhibázott dolog természettu
dományos gondolat-eszközzel a bib
liát kezelni. Egyébként is, ha még
olyan érdekes történeti és néprajzi
részleteket hámozunk ki belőle, kér
dés, valóban segíthet-e ez abban, hogy
az élő Istennel itt és ma találkez-
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zunk? Sok embernek lényegesen köny
nyebbé tenné az utat Istenhez, ha
azok a keresztények, akik benne való
hítüket vallják, szerétettől eltelten
csakis a szeretetnek élnének. Mert a
szerétetnek nincs szüksége bizonyítás
ra és megokolásra, núndig és min
denkí előtt hitelt érdemlő. Példa rá
XXIII. János.

Az értelem felfoghatja és felismer
heti a legfinomabb folyamatokat is,
magát az élő embert és az élő Istent
azonban egyedül a szeretet foghatja
fel és ismerheti fel. Valamely ember
leírható, megmagvarázható, ábrázol
ható - de ismerni csak akkor tanul
juk meg, amikor találkozunk vele.
Ugyanígy vagyunk Istennel. Ha hit
ben és szeretetben elfogadjuk, akkor
majd találkozunk is vele, és csak ha
találkoztunk, akkor leszünk képesek
megismerni őt. Ha pedig Isten teremt
ményének fogjuk fel magunkat, akkor
nem lehet nyomasztó érzés a csodate
vés sem. Mi emberek is rendelkezünk
a teremtett világgal törvényszerűsé

gein belül. Isten, a teremtő, nincs
kötve teremtésének törvényszerűségei

hez, ha meg akarja nyilatkoztatni ma
gát, rnert ő az, aki van és rendelke
zik teremtésével.

Legfőbb kedvtelésem, hogy szabad időmben történelmi munkákat olva
sok. Néha megrendítő leleplezésekre bukkanok bennük, becsületbe vágó köz
lésekre kifogástalannak vélt régi államférfíakról, uralkodókról, nemzetünk
nagyjairól, sőt nem egyszer egyháziakról, még pápákról is. Tovább adhatom-e
így szerzett ismereteimet? Nem csorbítom-e általa az elhúnytaknak járó köte
les megbecsülést?

Az igazságot ismernünk sohasem
bűn. A történettudomány nemes fel
adata, hogy feltárja és ismeretessé
tegye a múltat a maga igaz mívolta
szerint. Nemcsak öncélúan. az arisz
totelészd tudományeszmény szelgála
tában eleget téve az 'Örök emberi kí
váncsiságnak, hanem jelentős gyakor
lati haszonnal is. Felelősségérzetre ne
vel, midőn "hosszú tavon" mutatja
be egy-egy elhamarkodott cselekedet
roppant következményeit. Ember- és
életismeretünket gyarapítja, arnikor
rámutat a nagy tettek vagy a nagy
mulasztások rejtett, jellembeli rugóira.
Pótolja az ifjú nemzedék hiányzó po-
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Jitikai tapasztalatát, feltárva a múlt
beli sikerek vagy kudarcok olykor na
gyon is emberi okait. Igy lesz a törté
nelem a múlt puszta tanújából az
élet mestere. Nincs a tudománynak
még egy ága, amely ennyire nagyko
rúsítnatná azokat,8Jkik komolyan ta
n ulrnányozzák.

Ma leülönösen szükségünk van rá.
Zsúfoltabb és sebesebben rohanó éle
tet élünk, rnint apáink. Az emberek
érzékenyebbek, és hirtelen reagálnak;
maga a világ is gyorsabban alakul. Az
ember- és életismeret hiánya vagy a
felelőtlen cselekvés ma hamarább
megbosszulja magát. Szédítő műszaki



.Iehetőségeínk-miatt csekély mulasztá

.sok is könnyen válhatnak végzetessé.
mégpedig nemcsak a legfelső szinten,
világszerencsétlenségek és kíbogozha
tatlan nemzetközi bonyodalmak felidé
zésében, hanem az egyének életében
is. Erre utal a sok szétbornló házasság,
ellenségeskedésbe átcsapó pályatársi
kapcsolat, hibás pályaválasztás rníatt
elrontott élet és a zátonyra futó jó
szándékú próbálkozások özöne. Nap
jainkban fokozott jelentősége van te
hát a történelem népszerűsítésónek;
ha másként nem, legalább úgy, hogy
másokkal is közöljük olvasmányaink
tartaimát és tanulságát. Persze na
gyon fontos, hogy valóban értékes is
mereteket terjesszünk Sok mindent
írtak össze már a múltról, és éppen
nem rnínden érdemli meg belőle a tu
domány nevet. Életünk ideje véges,
szabad időnk még végesebb. Oktalan
fényűzés volna a múltnak avatott,
nagy ismertetői helyett történelmi
ponyvaírókra pazarolnunk érdeklődé

sünket. Olvasmányaink megválasztá
sánál tehát nem nélkülözhetjük a jól
tájékozott szakember tanácsait. Tőle

megtudhatjuk. kik azok a szerzők,

akik valóban lelkiismeretes kutató
munka eredményeit tárják elénk, még
pedig lehetőleg olvasrnányos, vagy ép
pen ihlető, rnűvészí formában.

Ne nyugtalanítson az a gyakran
hallható elv, hogy "a halottakról
vagy jót, vagy semmit"! Ha nem ár
tunk vele a még élőknek, mondjuk
csak el 'bátran róluk, amit érdemel
nek! Igy lesz a történelem az utókor
nagy nevelője. Az élőknek joguk van
jó hírükhöz, még a "veszett fejsze
riyeléhez", vagyis a tiszteletreméltóság
látszatához is. Létfontosságú kincsük
ez, és csak igen fontos okból, nagyobb
értékeik rnentésére szabad - olykor
kötelező is - lelepleznünk rejtett bű

neiket vagy gyarlóságaikat. Az üd
vözültek azonban, akik már szemtől

szemben állnak az örök igazsággal,
vagy a tisztuló lelkek, akJik az igazság
gyötrő vágyában égnek, aligha kiván
nak egyebet, mínt hogy igazat gondol
junk róluk; a kárhozottak fölött pál
cát törve pedig a ví.lágot ítélő Krisz
tus bírói székének oldalához szegődik

a történelem. Hitünk tanítása szerint
maga a Szentlélekisten iratott le a
Bibliában egy csomó meghökkentő

vagy egyenesen "botrányos" dolgot az
üdvtörténet magyjairól, például Ab-

ro.hámról, Jákobról, Dávid és Salamon
királyról, sőt még prófétáikról és apos
tolokról is. Így neveli Isten népének
történetszemléletét és erkölcsi érzékét.
De nem csak így!

A baj tudnfillik akkor kezdődik,
amikor csak a rosszat fürkészi valaki,
és botránykrónikává stlányítja a tör
ténelem népszerűsítését. A homéroszi
Therszitész szerapére vállalkozik, és
nem hajlandó elismerni még a leg
nagyobbak emberi nagyságát sem.
Rendszerint jál illik rá a német szó
lás: "Wie der Schelm ist, so denkt er"
(önnön huncutaága szerint ítél), vagy
is az önigazolás tudattalan szándéká
val élvez'i, hogy lám, mások meny
nyire hitványak, és még a világ (vagy
az egyház) nagyjai sem különbek.
Ilyen lelkület helytelen és kóros
szemlélet ragályát terjeszti még ak
kor is, ha rnindig szfnígazat mond,
mert a valóság szövetének csak a fo
nákját látja, és azt sem alkotó, ha
nem romboló módon ismerteti. Am
aki az erkölcsi nagyságot méltatni
tudja - és szokta -, az bízvást szól
hat a botrányokról is. Az igazi kegye
let nem abban nyilvánul meg, hogy
kegyes hazugságok továbbadása vagy
tűrése "gyengébbek kedvéért". A
Szentírás sem így beszél a rnúltról.

Persze olyanok is hallhatják szavu
kat, akik a régiek bűneinek hallatára
megátalkodnak a maguk bűneiben,

avagy nemzetünk nagyjainak, vagy
papoknak, főpapoknak és pápáknak
hibái miatt elrordulnak hazánktól.
illetve megvetik a papságot, a püspö
ki intézményt vagy az Apostoli Szerit
széket; esetleg még terjesztik is le
sújtó vélekedésüket. Hazudnunk ilye
nek jelenlétében sem szaoad; felelős

ségtudatunk azonban olykor hallgatást
parancsol. De nem nundig. Néha rnér
legelnünk kell, nem nagyobb-e sza
vaink erkölcsi haszna a kárnál. amely
szándékunk ellenére jár nyomukban;
Jobb, ha a jóbarát tárja fel a sebet,
mint ha ellenséges ,kéz tépi le róla a
tapaszt. A botrányok felfedése - meg
felelő szellemben - egyenesen köte
lességünk lehet. Igy adunk idejekorán
védőoltást a lelkeknek az ártószándé
kú ~eleplezések mérge ellen. Egyházi
akról aligha mondott el már valaki
annyi rosszat, mínt éppen Dante, a
katolíkus költők fejedelme. Pártos el
fogultságból olykor még derék pápá
kat is a pokolba dug, sőt a-dantei más-

768



világ mindhárom birodalma valóság
gal visszhangzik VIII. Bonifác állító
lagos bűneinek emlegetésétől. Az Iste
ni Színjáték ennek ellenére sem bot
ránkoztató írat, Az olvasó csak épül a
költő mélységes hitén, az egyház iránt
érzett lángoló szeretetén és vgyerrneki
hódolatán a pápaság krisztusi intéz
ménye, "a szent kulcsok" előtt. Arany
János igaz magyar érzését sem von
juk kétségbe, noha legendás szabad
ságharcunkról keserű szatírát írt, "A
.nagyidaí cigányok't-ban, Éppen szóki
rnondásával emelkedett nemzetünk
nagy nevelői sorába csakúgy, mint
később Ady.

Mai szólással szólva: fontosabb a
"pozitív hozzáállás". mint a rnúlt hi
báinak elkendőzése '- még az egyház
történetében is. A II. vatikáni zsinat
két pápája, XXIII. János és VI. Pál
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maga is erre ad példát. Hisszük az
egyházról, hogy belső, természetfölötti
mivolta szerint j, a szentek egyessége",
mégis be kell ismernünk, hogy külső

megnyilatkozásában sokkalta inkább
a bűnösök és bűnbánók közössége, Le
tűnőben van az a triumfalista szernlé
let, amely az egyház történetében sza
kadatlan diadalmenetet akar látni.
Inkább hajlunk Gertrud le Fort és
írótársai tragikus szemléletére. amely
szerínt az egyház történetében Krisz
tus haláltusája folytatódik. Aki tehát
tud úgy beszélni a múlt sötét árnyé
kaíról, hogy közben maga is "felveszi
keresztjét" (Máté 10, 38), és bűnbánó

lélekkel hordja a közös szégyen ter
hét: az mégiscsak "Kirá,lyi úton" jár,
és megtaruthatja embertársait, ho
gyan kell a rnúltban kalandozva Meg
váltönk nyomdokába lépnünk.

Medvigy Mihály

A HITTUDOMANYI AKADÉMIA AZ ELMÚLT TANÉVBEN. A Római
Katolikus Hittudományi Akadémia idei új tanévének megnyitó ünnepségért
élénk figyelmet keltett Félegyházy József professzor, lelépő dékán beszá
molója az elmúlt tanév eseményeiről. Tekintettel arra a kimagasló szerepre,
amelyet ez az egyetemi rangú teológiai intézetünk tölt be a hazai papneve
lésben és katolikus szellemi életünkben, olvasóink bizonyám szívesen fogad
ják a beszámolónak itt következő közérdekű részleteit.

Az 196,5/66. tanév első félévére 115 hallgató iratkozott be. Ebből papnöven
dék 53, felszentelt pap 40, 'Civil hallgató 22 volt. A második félévre beírat
kezott hallgatók száma 109. Ebből papnövendék 49, felszentelt pap 43, civil
17. Éroeffilődésük és szorgalrnuk általában 'intenzív, kollokviumaik és vízs
gáík eredményei jók voltak. A kollokviumok érdemiegyi osztályzata ezt a
statisztikát mutatja: 60% kitűnő, 20% jeles, 18% jó, 1.5% elégséges, 0.5%
elégtelen.

Köztudornású, hogya teológiai doktori oklevél megszerzése tetszőleges.

Akik doktori oklevelct kívánnak szerezní, azoknak három sztgorűatct - bac
calaureatus, Iicentíatus és laureatus - kell tenniök, továbbá a tudományos
munkálkodásba 'bevezető szemináríurní dolgozatot s végül doktori értekezést
készítenlök és megvédeniök. A rnúlt tanévben 13 baccalaureatusi szigcrlat
volt, ebből kitűnő l, jeles 6, jó 2, elégséges 4. Liccntdatusi szigorlat 12, ebből

kitűnő 4, jeles 2, jó 2, elégséges 3, egy tárgyból ismétlésre utasítva 1. Lau
reatusí szígorlat 12, elblbőlkitűnö 4, jeles 6, jó 2. Ebből következik, hogy az
Akadémia 12 növéndékét avathatták az elmúlt tanévben teológia! doktorrá.
Többen közülük olyan komoly és önálló kutatáson alapuló értekezést írtak,
ami feljogosít annak feltételezésére, hogy értékes rnüvelőí maradnak továbbra
,is a hittudománynak.

A Hittudományi Akadémia Igyekszik a külföldhöz viszonyítva is a leg
magasabb szintet tartani. Nem téveszti azonban szem elől a teológiai tudo
mányok gyakorlati célját sem, vagyis azt, hogy a hallgatók, mint leendő

papok, mindazokat az ismereteket, amelyeket elsajátítanak, fel'használhassák
lelkipásztori anunkáiukban. A tanári kar azon volt és van, hogy a hallgatók
lássák meg az emberekben a természetfölötti utáni vágyat, az erkölcsi út-
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