
Nem arról van szó, hogy a püspöki
cenzúra kifogásolás né1kűJ engedjen
mindent szabadjára. az a kívánság vi
szont föltétlenül jogos, hogy tudomá
nyos közleményele iránt a püspöki cen
zúra nagylelkű és türelmes legyen,
(viszont az eddiginél sokkal szígorúbb
az áliámborságí termékek irányában),
mert hiszen nem szabad, hogy fékezze
a szükséges teológiai vitákat. Ám ép
pen ezért annak is át kell mermie a
köztudatba, hogy csupán az "Impri
matur" ténylegesen nem nyújtja még
semmiféle egyértelmű biztosítékát a
kifejezett nézet tárgyi megbízhatósá
gának. Ebből folyik, hogy a teológus
nak nemcsak joga, de olykor köteles
rege is lehet kétségbe vonni egy má
sik teológus véleményének ortodoxíá
ját, függetlenül attól, hogy ez a véle
mény püspöki engedéllyel került nyil
vánosságra. Ne feledjük, hogy a püs-
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pöki cenzúra azért voLt kénytelen a
múltban annyírá aggályoskodóan el
járni, mert elterjedt az a hamis fel
fogás, hogy rnindaz "j,gaMitű", ami
megkapta tőle az engedélyt.

Pillanatig segO'l1doljuk azonban 
fejezi be Rahner -, hogy a ma fel
merülő kérdéseket tisztán tudományos
párbeszédben anélkül tisztázthatnák a
különböző teológiai irányzatok, hogy
magának a tanítóhívatalnak is ne kel
lene tekintélyileg beavatkoznta. Az
egyháznak ugyanis megvan a közös
hitvallása, amelyet védeni tartozik.
Arró! pedig, hogy mí a "feladha1'1lt
lan" és rní nem, végső fokon a taní
tóhivatal dönt, nem pedig a teológu
sok. A hit és az egyház ugyanis nem
a teológusok retortaiban készül, ha
nem az apostoli igehirdetés hordozza
azokat abban a küldetésben, amelyet
az egyházi hívatal, a püspökök kaptak.

Karácsonyi ajándékokat keresve döbbentem rá igazában, hogy milyen
'OOgy gond napjainkban a könyvkedvelő gyermek. KüZönösen, ha a regényt
szereti. Alig találni már olyan írást, amely nem zavarja meg a fejWdő lelket,
nem kavarja fel az ártatlan kedélyt. Még a magukat katolikusoknak valló irók
is előszeretettel írják le a bűnt, az élet sötét oldalát ...

A jó !könyv jó barát. A családban
annál is több: a szülő egyik leghasz
nosabb szövetségese az erkölcsi neve
lésben. Nem egyetlen célja az iroda
lomnak a nevelés, de egyik legszebb
és legfontosabb teladata. Az irodalom,
főként a jó regény segítségével a
szülő akkor is taníthat, amikor mín
dennapi munkáia míatt távol van az
otthontól, a gyermekétől. El tudja
mondaní neki a könyvekkel azt is,
amire egyébként nem elég a kifejező

készsége, szavának ereje,
Az irodalom feladatához hozzátarto

zik az is, 'hogy szőrakoztasson, üdít
sen, píhentessen, Legalább ennyire
fontos szerepe azonban az is, hogy il
lusztrálja, történetté konkretizálja azt,
amit az erkölcstan, lélektan, jog- és
még néhány más tudomány elvont té
telek, szabályok formájában ad elő.

Igényeket olt az olvasóba, célokat tűz

elébe, bizonyítja az etikai törvények
érvényét, magasztalja az eszményt, a
szépet, dokumentálja a tévedés, gyen-

geség, szenvedély káros következmé
nyeit, feltárja a szakadékokat. ahová
<!l bűn sodorja az embert. Megmutatja
az ormokat. ahová feJ kell küzdenie
magát, s a szönnyeket, amelyek élet
útján fenyegetik és benne magában
Is lappanganak.

A jó regény életismeretet ad, életre
nevel. Minél teljesebben tükröződik

benne az élet, annál inkáJbb. Az egy
oldalúság, a túlzás az irodalomban,
legyen az akármilyen irányú és színű

- meghamisítja az életet. Akár tisz
tán feketének, akár tisztán fehérnek,
akár kétségbeejtőnek. akár komolyta
Jannak rajzolja a világot - hazudik.
S akár a tövist, akár a rózsát hazudja
el - méreggé válhat a szellem, külö
nösen a tapasztalatlan lélek számára.
Ebből a nézőpontból kell rnegftél

nünk az úgynevezett "fehér" irodal
mat is. A regényt még nem teszi er
kölesössé. ha "fehér", ha az ír-ó elke
riil!i a kényes, nehéz problémákat, el
hazudja a bűnt, a tragédiát, az embert



ártatlan alngyahlak festi. Ahogyan ha
zugság, ha valaki "r.ea1i.2lmus" círnén
csupa szörnyet zúdít olvasói nyakába,
az életet kietlen pokolnak rajzolja,
ugyanígy hamisítás a ,,fehér" iroda
lom is. S ugyanolyan veszedelmes.
Mint mínden egyoldalú táplálék 
skorbutot okoz. Szellemi skorbutot. A
gyengeséget neveli, amely dideregve
menekül az életben elkerülhetetlen
küzdelem elől abba a világba, amitől

Vörösmarty úgy félti "Merengő"-jét;

az ábrándozásba, amely kancsalul fes
tett egekbe néz.

Az illem, a finomság, a jó ízlés az
írót is kötelezi, a triviális, obszcén
szavak, jelellletek halmozása - olcsó
sikerekre pályázó álírodalom, Aliro
dalom azonban a "rózsaszínű" és "fe
hér" regény is. Hazudik az is. Az er
kölcs körét leszűkíti a hatodik paran
csólatra. A tízoarancsolat többi részé
ről nincs mondanívaló]a, az nem is
létezik számára. Az erkölcsöt össze
téveszti a problémáUansággal, a tisz
taságot a tapasztalatlsnsággal, az ár
tatlanságot az infantilizmussal.

Magatartása látszatra tetszetős, fedd
hetetlen. Nem vét a jó ízlés ellen.
Csak éppen azok dicséretére és elis
merésére pályázik, akik a fiatal lel
ket úgy akarják megóvni a bukástól,
hogy eltitkolják előtte a szakadékokat
és a ragadozókat, amelyek az élebben
- és benne magában ott leskelődnek.

Mínél több jó olvasmányt, igaz és
őszinte könyvet kell a gyermek, a ser
dülő, a fiatal kezébe adni, nem pedig
csak ilyen, vagy amolyan színű, fő

ként nem csak problémamentes iro
dalmat. Olyat is olvastatni 'kell ve
lük, ami pusztán csak szórakoztatja
őket, de olyat is, amely többet ad, az
életet tükrözi, s hűen adja, a rosszat
I'OSSmak, az életet és az embert Ll jó
és a rossz elegyének, szétválaszthatat
lan szővevényének ábrázolja.

Jó könyvet adni a fiatal olvasó ke
zébe. nem könnyü, nem kényelmes
feladat. Hozzáértést. tudást tájéko
zottságot kíván. Nem elég arra az ál
láspontra helyezkedni, hogy: majd
kiveszem a gyermek kezéből a köny
vet, amit veszélyesnek, károsnak ta
lálok Ez kényelmesség, ami megbosz
szulja vrnagát.

Nem elég a rossz vagy annak vélt
könyvet kivenni a gyermek kezéből

- tudní kell a jót is odaadni nm. S
ez olyan feladat, amelyre készülni keLl.
A felkészülést már a házasság, a csa
ládalapítás előtt el lehet kezdeni. A
közös olvasás, az olvasottak megbe
szélére már a jegyes korban is hasz
nos dolog, de különösen az a fiataJ há
zasok, az apák és anyák számára. f,gy
már előre kiválaszthatjá.k azokat a
könyveket, amelyeket majd sorjában,
a megfelelő időben odaadnak gyerme
keik kezébe.

A legjobb megoldás, ha a család
nak saját kis könyvtára van, De ha
nincs rá hely, vagy lehetőség, a kellő

tájékozottság/ra aikkor is szert lehet
tenni. És a magyar .közkönyvtári há
lózat ma már annyira fejlett, hogy
kölcsönzés révén is odaadhatjuk
gyel'mekein.k kezébe az erkölcsi ne
velés szempontjából fontos könyveket.

A gyakorlatiasság azt kívánná, hogy
cím szerint is felsorol juk ezeket a rnű

veket. Messze meghaladná a rovat ke
reteit: vaskos könyv kerekednék <ki
egy ilyen, a szülők számára készült
irodalmi tájékoztatóból, amely meg
mondaná, melyik klassz.ikusalkútús
míkor való a fiatal olvasó kezébe,
mire nevel, mire figyelmeztet. Az
egészséges ítélőképességazoriban maga
is megtalálja a művek értékes lé
nyegét.

A családi könyvtár önmagában
azonban még nem elég. A gyermek
és a fiataJ olvasó kedvét, készséget
irányítani, fejleszteni kell. Okosan,
tapintatosan, hogy ne érezze szellemi
szabadsága korlátozásának. Kellő idő

ben kell odaadni a megfelelő könyvet,
amikor hozzánő, hozzáérik a problé
mákhoz, ahogyan érdekelni, foglalkoz
tatni kezdik a mind súlyosabb és bo
nyolultabb kérdések.

Az olvasott könyveiket meg kell be
szélni a családban. Nem vizsgáztatás,
leckemondás formájában - a "köte
lező olvasmány" eleve ellenszenvet
vált ki a fiatal olvasóban -, hanem
könnyed megjegyzések, spontán derűs

beszélgetés keretében, amelyeknek
célja az igazság közös keresése, az ol
vasott könyv értékeinek és hiányai
nak számbavétele, a fiatal szellem krí
tikai készségének fejlesztése. S ha
idáig, a jót és a rosszat megkülönböz
tetni tudó, az értéket és hiányt meg
látó kritikai készségíg eljutott a fiatal,
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nem kell többé félteni sem a sötét,
sem a fehér irodalom káros hatá
saitól.

Az olvasni szerető gyermek való
ban gond. Feladatok elé állítja a szü
lőket. Minden apát és minden anyát.
Fáradsággal járó kötelességeket ró rá
juk. E feladatok teljesítése azonban
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önmagában is sok örömet nyújt a
szülőknek. A legnagyobb öröm azon
ban, hogy sok olyan ismerettel gazda
gítja a rábízott fiatal lelkeket, ame
lyekhez azok az életben talán botlá
sok, csalódások és válságok árán jut
nának hozzá.

Sinkó Ferenc-

ERDEY FERENC t

Az elmúlt év utolsó napja földi viszonylatban pontot tett egy kimagaslóan
szép és munkás, velünk oly szoros kapcsolatban állott papi életre is: Erdey
Ferenc, a Hittudományi Akadémia professzora, a Vigilia felkért egyházi cen
zora, december 31-én elhúnyt. Keresztény türelemmel viselt, hosszú szenvedés
után, amilyen csendben és szerényen élt, olyan csendben és szerényen távozott
körünkből. Betegágyán sem hagyta el soha panasz az ajkát, őrködőn felénk
forduló figyelme és tolla, közben sem pihent. Kitárult és fogékony elme voU
a mai kor minden rendű követelményei irányában, nem csoda, hogy annyi
hasznos tanáccsal, helyes eligazítással tudott. segíteni minket és másokat. Sze
rette hivatását és szerette az embereket, de nem is akadt senki, aki őt ne
becsülte- és szerette volna. Másfél évvel ezelőtt, amikor hetvenedik szűletésnap

ját ünnepeltük, azért könyörögtünk az Úrhoz, hogy adjon neki jó egészséget.
Most azért imádkozunk, hogy jutalmazza meg Isten a mi feledhetetlen Feri
bátyánkat, ezt az igaz embert, mindazért a rengeteg jóért, amit magából árasz
tott, tanúsított és cselekedett,

SZEMBEN:E:ZÉS ÖNMAGUNKKAL. Mcstaní számunktól kezdve tetszetö
szebb külsővel jelenik meg a Vigilia. Nem a lényeget érintő változás, de mé
gis ösztönzés arra, hogy kissé befelé is tekintve foglalkozzunk azokkal a gon
dolatokkal, amelyeket ez az újabb esztendő vethet fel előttünk.

A legfontosabb, úgyis mondhatnám "egzisztenciális" kérdés számunkra
nyilván az, hogy mit várhatunk a közeli jövőtől. Mint katolikusok és rnint fo
lyóirat is. Szinte közhelyes megállapitás már, hogy a kommunista párt, amely
szocialista rendszerünk meghatározó és vezető ereje, az ateista világnézetet
vallja és terjeszti, éspedig abban a meggyőződésben, hogy a vallásos világnézet,
amelyet mi is képviselünk, a gazdasági alap és a társadalmi szerkezet átala
kulása nyomán előbb-utóbb a múlt emléke lesz. Mi, katolikusok, de egyéb ke
resztény hívők s általában más teisták is, tagadjuk ennek. bekövetkezését, mi
több, meg vagyunk győződve arról, hogy az evangélium hirdette igazságok és
értékek valójában csak ezután teljesednek ki. Ellentét ez köztünk és a. marxis
ták között? Bizonnyal az, s hozzá olyan ellentét, amelyet semmiféle érvelés
sem oldhat föl. Egyedül a történeti fejlődés igazolhatja majd akár az egyik,
akár a másik álláspontot. aligha még a mi életünkben, de talán még az uno
káink életében sem. Am éppen ez a körülmény teszi lehetövé számunkra, hogy
a szocíalista rendszert őszintén elfogadva. annak keretébe cselekvően bele
illeszkedve együtt tudjunk és akarjunk munkálkodni marxista honfitársaink
kal rníndabban, ami hazánk és népünk anyagi és szellemi javát előbbre viszi.
Ami előttünk is célként lebeg, ennek a megújhodott társadalomnak nyugodt és
biztos haladása, hozzáfűzve ugyanakkor, hogy mí az ilyen haladás szempont-
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