Tájékozódás
Mindenki tudja, tudományos értékük tekintetében
müyen erősen vitathatók s
éppen szoctológíaí hitelükben mennyíre ingatagok az
ún. iskolai szocíológtaí fölmérések; hiszen itt már a
kérdések puszta föltevésében benne van a manípuláció lehetősége; a kérdezett pedig sokszor érdekből,
ígyekvésből, félelemből, egyéb okokból eleve azt válaszolj a, amiről
fölteszi, hogy tetszeni fOil
a (bármilyen anonim) kérdezőnek. De
mindezek tudatában sem hagyhatjuk figyelmen kívül a Népszabadság március 4-i számának vasárnapi mellékletében Mennyből az ember
címmel megjelent írást. Ez
végül is a rendszeresebb
valláskritika
fontossá~át
hangsúlyozza. "Nem karnpányok kellenek - írja. Csupán észrevenni, hogy
nem a hitoktatási statisztika az egyetlen mérce; az
oktatást ken minden ízében
korszerübbé, vitát vállalóbbá, vallási dogmákat carolóbbá tenni."
Ami a vitát illeti, nekünk
az a nézetünk és tapasztalatunk, hogy a hit kérdéseiben a meggvözés útja
egészen másutt van, mint a
vitákban; ami pedig - eilY
tépésset tovább - a me~
gyllzést illeti: szerintünk
nem az a fontos. hof(y
egyik fél a másikat minden
áron meg akarja "vőzni a
maga fölfo~ásának az igazáról, hanem az, hogy míndenki a maga nézetében
mélyüljön el minél alaposabban és minél ..emberIbben" (amikor ls múlhatatlanul rá kell eszmélnie a
becsületesen vallott másik
nézet tiszteletére).
l1:ppen ezért nem árt, ha
az esetleges ellenérzéseket
félretéve higgadtan és a saját beísö kritikánk igényével olvassuk ezt a cikket és
az ehhez hasonlókat, Vajon

a mi hitoktatásunk (a szó
legtágabb, nemcsak iskolai értelmében véve) elég
"tudományos"-e? Elég világosan végiggondoljuk-e és
elég meggyőzően tudjuk-e
kifejteni, S ami sokkal fontosabb; képviselni igazságainkat? Nincsenek-e elmélet
és
gyakorlat között
olyan
hézagok,
amelyek
eleve alkalmasak rá, hogy
kihívják ellenünk a kritikát? Elég mély-e és elég
mai-e az a belső meggyőző
dés (s eléggé métvítík-e,
eléggé modernné teszik-e,
akiknek a tanítás a föladatuk) , amelyből helytállásunknak táplálkoznia kell?
Mert a hivő embernek Itt
és ma (és alighanem míndenütt)

elsősorban

benső

meggyőződéséből
fakadó
tetteivel kell bizonyítania
vallása igazságát, "élhetiíségét".
Hiszen
Aczél
György is nyomósan figyelmeztet rá a Rinascitának
adott, és a Kritika 1973 2.
számában közölt interjújában (melyet különös hangsúllyal ajánlunk minden olvasónk, egyáltalán mínden
hívő figyelmébe)
világunkat csak közös munkával építhetjük föl, nagy céljainkat csak együttműködve
valósíthatjuk meg. A közös
munka természetesen nem
zárja ki a mind árnyaltabb,
mind emberibb "alapállású" (és mind kölcsönösebb
hasznúl
párbeszédet.
Pe
hogy mí. katolikusok, valóban tudtunk ..beszélgetni",
ahhoz meg kell tanulnunk
a párbeszéd nyelvét és elemi Iltemszabálvaít, meg kell
ismernünk partnerünk gondolkodását,
kIfejezésrendszerét. s<5t élmény- és fapasztalat-világát is (a párbeszéd udvariassági szabályainak megfelelöen is, de
a keresztény szeretet sürgetésére is); mert különben
aligha tudjuk itt és ma
"korszerűen bertrütatni hi-

tünket".

Hogyan élünk ma? Mlképp élhetnénk még méltobban az ember igaz értékeihez? - Ezekre a kér-

désekre is igyekszik válaszolni a Látóhatár márciusi számának "Gazdaság társadalom
életforma"
címmel összeállított szemelvény-sorozata.
Különösell
érdekes az a tanulmány,
amely a napjainkban jelentkező "pernullámról", illetve az e mögött rejlő indítékokról, gazdasági és lelki motivációkról szól.
A
Világosság
márciusi
számának ..Krónika" rovatában tanulmányt olvaahatunK a rn asrvar katolikus alsópanság llilB-ban és ts-ben
létesített
demokratikus
szervezeti formáj áról, a Papi Tanácsról, amely a Giessweín Sándor kezdeményezte - és az akkori püspöki kar által hevesen ellenzett
Pax-Egyesület
egyenes folytatása voR. A
Pani Tanács - amint Szalay Mátyás írta az Egyházi KözlönYben - ..az eleven életbe akar bekancso-'
lódnl, szív akar lenni". A
rövid életű demokratikus
szervezetnek ezt a hailYománvát és célkitűzps,<t ma
is élő valóságnak vállalhatjuk.
11:s végül e~v nagvon s7én
és igaz írás; Kov,lcs 'Pétf'ré
a nemrég elhúnvt Kondor
Béláról Az utolsó íkonrestő címmel a Kortárs márciusi számában.
Fe'híviuk a fi!,!velmet a
Gondolat Kiadó két klltetére: Martin Luther King
műveíből
an válogatást a
Nem haIlll'athattarn c. kiadvány, mely a neves amerikai keresztény nap és közéleti személviség életével
és tevékenységével ismertet meg. Henri Perruchot
Cézanne élete c. könyve a
nagy francia festő világát
mutatja
be
tudományos
szakavatottsággal és élvezetes író eszközökkel.
A
Magvető
kiadásában
megjelent Csoóri SándorKósa Ferenc Forradás c. kökötete, rnely a szerzöpár
három irodalmi filmforgatókönyvét (Itélet, Nincs idő,
Forradás) tartalmazza.

Az olaszországi CSEO ducumentazione (Bologna) 1972, decemberi számában leközölte Schram Ferenc Sirató énekek és Mária-siratók című cikkét, mely a Vigilia 1972. évi 10. (októberi) számában jelent meg.
A német katolikusok Berlinben (NDK) megjelenő lapja, a Begegnung 1973. evi
1. (januári) száma egy teljes oldalt szentelt a Vigilia 1972. novemberi száma ismertetésének, amely Karl Rahner munkásságával foglalkozott.

