
szolgálat
Szép évforduló hoz érkezett laptársunk : ezúttal jelent meg
ötvenedik száma. Ebből az alkalomból szeretettel kö
szöntjük valamennyi munkatársát, s további eredményes
munkát kivánunk nekik, Bevezetőjében a nemrégiben el
hunyt Marosi László szerk esztőre emlékezik, kinek neve
és tevékenysége összeforrt a lap történetéve!. Az ünnepi
szám érdekes, magas színvonalú tanulmányok sor ..ival kö
zeliti meg azt a fon tos kérdést: M i az egyház szerepe a
modern világban? Hogyan lehetünk még tevékenyebb
tagjai egy házk özségü nk nek "

Alszeghy Zoltán Példabeszéd? Helves. de milvcn ? cirnű

rövid írásában a sokat emlegetett és vitatott dialógus uj
modelljét rajzolja föl, melynek az a lényege, hogy kétarcú
és kétirányú. A felelős. önmaga tetteit a hit nagykorúságá
val végrehajtó keresztény személviségnek hangsúlyoznia
kell az lsten Szavába vetett bizalmát, mert ez a Szó a vi
lágnak is eröt adó, segít ö forrása lehet. S hangsúlyoznia

kell a világ iránt érzett tiszteletét is, mert a világ is magá
ban hordozza az igaz lehetőségeket és a jó adottságait.
András Imre a jövő egyházközségéröl szól "parabolá"-já
ban. Ez még csak virtuálisan létezik, kezdeményei azon
ban sok helyütt fellelhetök. Fontos gondolata, hogya jö
vőben az eddigieknél nagyobb lesz a plébános személyisé

gének szerepe. illetve az a készsége, hajlandó-e híveivel
"beszélgetö közösség"-et teremteni.

Béky Gellért Japán ból irt beszámolója rendkivül izgal
mas, szinte novellaszerű írás. Ő már a gyakorlattal szem
besitheti azokat a gondolatokat. melyeket a lap elméleti
cikkei fejtenek ki, hiszen missziós tevékenysége során
sokszor volt alkalma szembesülni hitetlen vagy más esz
mei alapon álló k özösségekkcl és egyénekkel. s munkája

során tapasztalhatta. vajon életképes-e olyan helyen is a
vallásos gondolat, ahol annak nincs, vagy alig van hagyo
mánya. A lap többi irása közül hadd emeljük ki Ther Pé
tcr Teilhard Kriszt usa cimű tanulmanyát. A szerző Sao
Pauló-i s ebből a tényből arra következtethetünk, hogy la
punk munkatársa, Rezek Román immár utánpótlását is
felnevelte.

A folyóirat 1981-ben megjelent számainak anyagából
rnindenekelőtt Szennay András pannonhalmi főapát A:
egvház újraéled a k ii:iisségekhen cirnű tanulmányát kell ki
emelnünk előadásként a 23. Magyar Pax Romana
Kongresszuson Assisiben hangzott el ,melyet párhuza
mosan a Vigilia 1981. juniusi száma közölt.

A 2. számban olvashattuk Szentmártoni Mihály Vak vá
gányok és távlatok a személviség k ialakitásában című esz
széjét. melyben a szerzö a nagykorú, öntudatos, önmaga
felelősségére és rendeltetésére ráébredt keresztény ember
személyiségmodelljét rajzolja meg, összhangot teremtve a
modern lélektani kutatások eredményeive!. Különösen
fontosnak tartja azt a folyamatot, melynek során a szemé
lyiség kiiktat önazonosságából minden "nem-ego" jelen-

séget. Csak c folyamat végeredményeként alakulhat ki a
felelős, a döntéseinek következményeit vállaló ember. Öt
ilyen .Jantázia-meghatúrozót" sorol fel, melyekre a sza
badsúg minden kockázatát vállaló lénynek "nem"-et kell

rnondania. Mivel ezek a lelki élet kibontakoztatásának is
gátló tényezői, érdemes öket a szerző fejtegetéseinek
alapján összefoglaln unk. Szentmártoni Mihály szerint
nemet kell mondanunk: I. a bennünk élő szülőrc, azaz:
ha hiteles keresztény életet akarunk élni, nem menekülhe
tünk a felelősség alól az ilyen és hasonló kitételekkel : "Így
tanítottak rá a szülcim, tehát így helyes"; 2. Nemet kell

mondanunk gyermekeinkre. ha azokban önmagunk meg
valósulását szeretnénk látni; .'. Az abszolutizált társada
lomra, II hagyományokra, mert ,.az ember nem az. akinek
masok mondják. hanem amit maga vél magáról"; 4. Le
kell épitenünk "infantilis függőségünket"és önsajnálatun

kal: és végül 5. nemet kell mondanunk a gyerekes isten
képre, mely szerint lsten csak büntet és jutalmaz. A
.nagykorú" istenképhez ugyanis hozzá tartozik, hogy el
keseredésünket és kiábrándultságunkat is rá merjük bízni,

"még akkor is, ha úgy gondoljuk, ezáltal talán megsebez
zük Öt".

A Katolikus Szemle tavaly megjelent számai jelenté
keny tan ulmanyokat tartalmaznak a vallásos néprajz
(Tüskés Gábor: Népi vallásosság és reológia), az ősszeha

sonlitó vallástörténet (Fáj Attila: Allegória/a királvok
nak), a művészettörténet (Szabo Ferenc: Csontvárv. a
.mugúnyos eédrus") és az irodalomtörténet (Szitha Ilona:
Tű: Tamás úi versesk onvvev köréből. Tovább folyik a lap
ban a nemzeti öntudatról kezdeményezett vita, melynek
néhány tanulsága elsősorhan a "nyelvében él a nemzet"
iga7ságának új szempontok kai való gazdagítása ha/ai
vonatkozáshan is jelentős.

MÉRLEG
19MI évi 3. számában a román származású vallástörté
nészt, Mircca Eliadét mutatja be a folyóirat. Korunk
egyik legnagyobb hatásu tudósának első igazán jelenté
keny tanulmánya harminc évvel ezelőttjelent meg, s első

sorban az összehasonlító vallástörténet-tudomány fejlő

désének adott termékeny impulzusokat. Mircea Eliadét a
különféle vallások rokon vonásai foglalkoztatják. Az
egyes jelenségek elemzése során igyekezett összehasonlító
rnódszerrel élni, mert hite szerint az egyoldalúan pszicho
lógiai, nyelvtörténeti vagy ideológiai nézőpont nem elég
séges ezek magyarázatául. Műveiben azóta is ilyen jellegű

feldolgozási móddal próbálkozott, s egyre tudatosodott
benne az a felismerés, hogya "szent" és a "profán" közöt
ti határok nem vonhatók meg egyértelmű pontossággal,
az utóbbi is .xzentté" lehet, ha túlmutat önmagán s a léte
zés virtuális tartományában gyökerezik. Mircea Eliade re

gényeket is ir, s tanulmányaihoz hasonlóan azt a gondola
tot fejtegeti lapjaikon. hogya mai ember megfeledkezett a
lét lényegéről. Menek ülésének egyetlen utja lehet: ha újra

felfedezi a létezés szakrális jelleget.
Az újabb gondolattörténeti k utatások során egyre in

kább az érdeklődés előterébe kerűl a múlt században élt

filozófus, Rosmini-Serbati, aki a keresztény perszonaliz
mus egyik jeles képviselője volt. Úgynevezett "Negyven
tézisv-ét a Szent Officium elítélte, két rnunkáját pedig in-
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dexre tette. A Mérleg munkatársa Francois Evainnel be
szélgetve igyekszik választ találni e határozat gyökereire.
Evain, aki a Rosmini-életmű kritikai kiadása munkálatai
nak egyik részvevője, részletesen beszámol a munkálatok
előrehaladásáról.Rosmini annak idején - részben a fran
cia enciklopédisták műveinek ellenhatásául - meg akarta
írni a nagy keresztény enciklopédiát, felÖlelve benne a tu
domány minden területét. Átfogó látásmóddal igyekezett
választ találni a napjainkban is időszerű és fontos kérdés
re: hol jelölhetjük ki az ember helyét a világegyetemben.
Az emberre orientált gondolkodásmódjának számos meg
felelőjét találjuk a keresztény filozófiákban. s már csak
ezek előzményeinek felkutatásában is fontos szerep vár a
kritikai kiadásra. A tudósok azt remélik, hogy a Szent Of
ficium elítélő határozata - mely csak posztumusz műveire

vonatkozott - az eredeti szövegek helyreállítása után tisz
tázhatóvá tehető.

POSSONYI LÁSZLÓ ARANYDIPLOMÁS

A Vigilia egyik alapitója, sokáig főszerkesztője, majd ro
vatvezetője, az Új Ember nyugalmazott főmunkatársaöt
ven évvel ezelőtt szerzett diplomát a budapesti Közgazda
ságtudományi Egyetemen.

Ebből az alkalomból az 1981. szeptember I2-én megtar
tottegyetemi tanácsülésen (évnyitón) Csizmadia Ernő rek
tor kezéből átvette az egyetem által kiállított aranydiplo
mát. Ehhez gratulált, tolmácsolva az Állami Egyházügyi
Hivatal elnökének, Miklós Imre államtitkárnak jókiván
ságait, Bugár Péter, a Katolikus Főosztály vezetője.

A Vigilia szerkesztősége bensőséges házi ünnepségen kö
szöntötte az aranydiplomás Possonyi Lászlót.

ELHUNYT PFEIFER JÁNOS

1981. október 21-én, életének 72.és papságának 48. évében
a budapesti Széher úti kórházban, súlyos betegség követ
keztében elhunyt Pfeifer János c. apát, a Római Katolikus
Hittudományi Akadémia társadalomtudományi tanszéké
nek ny. professzora. Lelki üdvéért Gál Ferenc professzor,
a Hittudományi Akadémia dékánja mondott engesztelő

szentmisét november 6-án az Egyetemi templomban. Szü
lőfalujában, Zalakaroson temették el.

Lapunknak tett utolsó ígérete szerint folytatta volna a
pápai enciklikák szociális tanitásainak ismertetését. Az el
múlt nyáron még a Laborem exercens méltatásán dolgo
zott, amikor a betegség ágynak döntötte. Úgy emlékezünk
vissza rá, mint aki lelkipásztori és tudományos munkássá
gát egyaránt a keresztény közösség javára kamatoztatta.
Nem feledjük atyai közvetlenségét, barátságos egyéniséget,
amely - ha szerkesztőségünket meglátogatta - valameny
nyiünket megörvendeztetett. Egy hitelesen keresztény em
berrel, egy igaz pap-tanítóval lettűnk szegényebbek.
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BOROSS GÉZA református lelkipásztor

GICZY GYÖRGY az Új Ember munkatársa. 1979. má
jusi számunkbanjelent meg "A zsidó »Törvénye-tisztelet"
cimű irása.

HAFENSCHER KÁROLY evangélikus lelkész

KOMLÓS ATTILA református lelkipásztor, újságiró, a
Reformátusok Lapja felelős szerkesztő helyettese, a Re
formátus Zsinati Iroda Tájékoztatási Osztályának veze
tője.

MA KA Y GUSZTÁV ny. vezetőtanár. c. egyetemi do
cens. "Korszerűtlen gondolatok a líráról" (1976. május),
és "Várkonyi Nándor »pergő éveie" (1977. október) cím
mel írt tanulmányt a Vigiliába.

POMOGÁTS BÉLA irodalomtörténész, kritikus. leg
utóbb kiadott jelentős munkái: Sorsát keresó irodalom
(tanulmányok, 1979), A tárgyias költészet/ól a mitologiz
musig (A népi lira irányzatai a két világháború között,
1981). Lapunkba 1970 májusában "Mindenség és költé
szet. Juhász Ferenc újabb verseiről" és 1981 januárjában
.Csillagtoronyban. Jékely Zoltán ifjúkori költészetéhez"
eimmel irt tanulmányt.

Itt hivjuk fel olvasóink és az érdeklődök figyeimét arra,
hogy lapunk régebbi számai a Vigilia Kiadóhivatalában
megvásárolhatók.


