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MÉRLEG
Elmúlt évi 4. száma nem véletlenül közl1
vezető helyen azt a beszélgetést, metvet szer
kesztöje Oswald von Nell-Breuninggal, a ki
lencvenedik évét betöltött kitűnő katolikus
társadalomtudóssal folytatott. Nell-Breuning
azok közé a kevesek közé tartozik, akik az
elméletet igyekeztek összeegyeztetni a modern
Világ realitásával, s rendkivül kritikusan-ön
krJtikusan szemlélték az egyház szociális ál
lásfoglalásaít, Ez a friss, elfogulatlan szem
léletmód, a változó világ égető társadalmi
problémái iránt való nyitottság kilencve
nedik életévén túl is jellemzi a tudós pro
fesszort. Amikor a beszélgetés során visz
BZatekint például az ötvenéves Quadragesimo
Annóra, elmondja, hogy "az enciklika taní
tása maradandóan érvényes". de más társa
dalmi körülmények között, új fogalmi értel
mezés szerínt, "A közvélemény például úgy
gondolja - mondja a többi között -, hogy
az enciklika elutasítja a szoctalízmust, Ez
teljes tévedés. Az enciklika leirt egyfajta szo
eíalízrnust, és ezt utasítja el. Bizonyos, hogy
az enciklika nyelvezete félreérthető... Alap
jában véve a következőket mondja: ma az
Iparilag fejlett országokban kapitalista osz
tálytársadalomban élünk. Ezzel nem értünk
egyet, és ezért kiutat keresünk. Úgy véljük
- és ez világosan benne van az encikliká
ban -, hogy ez csak harc által lehetséges.
Puszta észérvekkel semmit sem érünk elott,
ahol hatalmas érdekek játszanak szerepet."
A következökben Nell-Breuning áttekinti a
Quadragesimo Anno óta született hivatalo8
egyházi megnyilatkozásokat, meiveie a 8Zo
elálls kérdésekkel fOglalkoznak, s állást fog
lal például a Mater et Magistra és a n. va
llkáni zsinat ilyen jellegl1 nyllatkozataival
kapcSOlatban. ffiányosnak és felületesnek
mondía, amit a zsinat a ..beleszólás" (ezen
azt érti, hogy a vállalatvezető megbízatását
rn1ndenkor két oldalról, tehát munkatársai
oldaláról is kapja, következésképp nekik is
felelősséggel tartozik) kérdésében mondott,
mert "a 2500 püspök közül, akik szavaztak,
legjobb esetben 20-an tudták, hogy miről

van szó", Végezetül II. János Pál pápa szo
elálls megnyilatkozásait elemzi a professzor,
ugyancsak a modern világ akusztikájában
vizsgálva ezeket, pontosan megkülönböztetve
• papság és az egyház részvételét a felszaba
dlt6-szocialista mozgalmakoan,

E hallatlanul időszerl1 és érdekes beszélge
tés mellett további fontos tanulmányok és
ismertetések sorát tartalmazza a lapszám "a
keresztény család feladatairól a mai világ
ban", azaz az 5. Püspöki Szinódus tanács
kozásának anyagáról. A több szerzö tollából
született írások különféle nézeteket, álláspon
tokat fejeznek ki, 8 igyekeznek szélesebb ki
fejtését adni a színödusí atyák üzenetének,
mely annak idején több kritikát váltott ki a
vítágsajtóban. Külön felhívjuk a figyelmet
Richard Egenter tanulmányának kivonatos is
mertetésére, mely a modern keresztény
szexuális etika izgalmas taglalása.

Ezúttal is igen gazdag a Mérleg információs
anyaga. Beszámolót közöl a 32. Frankfurti
Nemzetközi Könyvvásárról, melyen B6OOO új
könyv volt látható. Talán a hazai irodalmi
viták szempontjából is érdekes és tanulságos
lehet a F'ranlcfurter Allgemeine Zeitung idé
zett megállapítása: "Szembetűnik, hogy az 01
vasók tartósan és erősen igénylik a törté
nelmi-politikai összefüggések bemutatását, a
világnézeti és filozófiai kérdések tisztázását,
az élet elemi kérdéseiben való eligazítást, a
honnan és a hová kérdésének megválaszo
lását"• Azaz: a szépírodalorn világszerte az
ismeretterjesztés mögé szorult.

KULFOLDI MAGYAR KONYVEK

Béky Gellért: Isten tükrei; Japánok; Japán
mozaíkok, A három vékony füzet a japán
életforma, életmód európai szemnek szekat
lan, de a lélek számára megtermékenyítő

életképeit sorakoztatja föl. A szerző évtize
dek óta él a Távol-Keleten, s egyre rnélyeb
ben hatol bele annak gondolkodásmódjába,
jelenébe és hagyományaiba. Munkája nem
könnyu, de nehézségeiről is utolérhetetlen
kedvességget és bájjal számol be. Érezhetően

megszerette a japán mentalitást, azt a halk
ságot, szerénységet és életböícsssséget, mely
sok vonatkozásban példája lehet az európai
civilizációnak is. TUlajdonképpen nem mond
el semmi jelentőset, semmi szenzácíósat, Az
ottani élet mindennapjairól, a szokásokröl tá
jékoztat, s egy-egy jellemző jelenethez fűzi

reflexióit. Majdnem míndegyík jegyzetének az
a tanulsága, hogy meg kell teremtenünk a
lélek csendjét, csak igy tudjuk kifejleszteni
és kifejteni önértékeínket, legjobb adottsága
inkat. Nem írói remeklések ezek, mégis ki
vétel nélkül minden szava izgalmas, tanulsá
gos, olykor egyenesen lebJlincselő. Különösen
időszerűvé teszi a szerzönek az a kísérlete,
hogy a hagyományos teológiai gondolkodást
egy egészen másfajta szemléletteí azonosítva,
a keresztény élet új lehetőségeit találja meg,
S adja tovább mint követendő példát. Aki
ezeket az elmélkedéseket és történeteket vé
gtgcívassa, bizonyára felfrissülve fordul az
evangéliumok felé.
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Vikár György könyve, Az ifjúkor válsága!
• serdülőkorban és a felnőttkor küszöbén
jelentkező súlyos pszichológiai buktatókat
tárja fel, amelynek tulajdonképpen a nor
mális emberi fejlődés ellentmondásáinak szo
katlan kíéíezöd ésel s amelyeknek a lélektani
rugókori túl megvannak a maguk családi,
társadalmi és kulturális vonatkozásai, ösz
szerüggéseí a fiatalok általános közérzetével.
Tanulságosak többek közt a psztcníáter-szer
zönek az öngyilkosságról írott sorai: "Fi
nom megfigyelések azt mutatják, hogy az
öngyilkosságot közvétlenül megelőzi egy dep
resszív színezetű tünetegyüttes, amelyet Rin
gel »preszuícídahs sztndrornának« nevezett el.
Ennek három fő összetevőjét emeli ki: a
gondolatkör beszűkülése a negativ élmények
re; a kíte.é gátolt, önmaga ellen irányított
agresszió, amely az emberi kapcsolatok el
szegényedése miatt sem talál kiutat; s vé
gül fantáziálás az öngyilkosságról - ezek
ben a képzelett játékokban az egyén regre
diál arra a gyermeki színire, amikor a halál
még nem tüník véglegesnek, visszafordítha
tattannak. Ugyancsak világszerte észlelik,
hogy a legtöbb öngyilkos a tett elkövetése
előtt még egy utolsó kísérletet tesz, hogy
valakihez forduljon, valami yen emberi kap
csolatot találjon. Ezt nevezik »segétykí áltás
nak«, Fontos, hogy ez nálunk is köztudottá
váljon. Hazánk ugyanis abban a szomorú
dicsőségben részesült, hogy a gyermekkori
és ifjúkori öngyítkosságok terén vezető he
lyet foglal el a világstatisztikában." (Gondo
lat Kiadó, 1980)

René Zazzo a neves francia gyermekpszi
chológus, Henri Wallon életét és müvét
elemzi Pszichológia és marxizmus címü mun
kájában (Mérei Ferenc szakavatott fordítá
sa). Nem tudni pontosan, hogy Wallon tu
dományos és világnézetl felfogása vitathatat
lanul marxista , materialista-e - ő maga so
hasem érezte szükségét annak, hogy mar
xistának vallja meggyőződését -, az azon
ban kétségtelen, hogy a marxista dialektikAt
igyekezett mínt módszert alkalmazni pszí
enotögusí tevékenységében és elméleti mun
káiban. A kötet legérdekesebb fejezetei azok,
amelyek Henri Walion és Jean Plaget tu
dományos és világnézeti vitáIt dolgozzák fel.
Utószóként kapcsolódik a monográríához a
kolléga, vitapartner és jó barát, Jean Piaget
tisztelgő írása, amely tapintatosan összege
zi véleménykülönbségeiket és kölcsönös ér
deklődésük számottevő témáit. (Gondolat Ki
adó, 1980)
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Szegedy-Maszák Mih;íly: Világkép és stnus.
Az új Irodalomtudományi iskola egyik leg
tehetsé-jesebb. teljes elméleti fegyverzetében
jelentkező tagjának tanulmányai elsősorban

a XIX. és XX. századi magyar Irodalom
szer-teágazó jelenségeit segítik megérteni és
sokszor új szempontok alapján értelmezni.
Megejtő a szerzö világirodalmi Ismeretanya
ga, szempontjainak újszerűsége, szökírnon
dása és összefoglaló készsége. A Magvető

K'adó méltán népszerű "Elvek és utak" so
rozatának értékes nyeresége e könyv, mely
alighanem további termékeny eszmecserék
kiindulópontja lesz (Magvető Kiad6, 11180).

•
A SZENT ISTVAN TARSULAT
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Júl1us: Találkoz2S Istennel, 3. kötet (Elmél
kedések mindennapra ; Cserháti József pé
csi püspök összeá lIítása)

Augusztus: Előd István: VallAs és egyhú

MAGYAR KURIR

A Magyar Kurír a Katolikus Püs
pöki Kar félhivatalos hírügynök
ségi értesítője. rnelv néhány oldal
terjedelemben. kőnvornatos eljárás
sal jelenik meg. Főszerkesztője:

Dr. Goiák János.

A lap elsősorban a magyar egy
házi élet jelentős és aktuális ese
ményeiről tudósít. de mindazokról
az érdekes külföldi hírekről ls be
számol, amelyek vallási életünket
érin cik. s a hazai teológiai és egy
házpolitikai változásokra is hatás
sal lehetnek. Célja. hOl'(Y informál
ja a közvéleményt mindarról, ami
ez irányú tájékozódásunkat seaít
heti.

A Magyar Kurírra csak az elő

fizetők tarthatnak igényt, a posta
nem terjeszti.

Előfizetés bejelentése: Magyar
Kurír, 1364. Budapest. Postafiók 41.
- Díja: egy évre: 390,- Ft, fél
évre: 195,- Ft, negyedévre: 97,50 Ft.


