
Haza és nagyvilág

Uraim,
Mindig érdeklődéssel várjuk kiváló folyóiratukat. a Vigi
liát. Tudomásul vettük közlésüket, és tökéletesen megért
jük. hogya felemelkedett postai költségek miatt kétha
vonként küldik el számaikat.
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A LÁTÓHATÁR cimü kulturális tallózó 1982. áprilisi
számában kőzli Képes Géza Hajótörött cimü versét,
amely februári lapunkban látott napvilágot. Ugyanebben
a számban olvasható munkatársunk, Bálint B. András
Szeretetre szidettűnk cimü irása, amelyet eredetileg az Új
FORRÁS cimü irodalmi folyóirat idei első számában a
szerelemről-szeretetről inditott vitában publikált.

Az ATHENAEUM HUNGARICUM ET ORBIS cimü
brüsszeli magyar kulturális tájékoztató 1982. évi 4. számá
ban átvette Mézes Flóriánnak a Vigiliában megjelent Gon
dolkodó magyarok cimű irását, valamint Bálint B. András
nak a Magyar Műhely cimü párizsi folyóirat budapesti be
mutatkozásáról irott tudósítását az Élet és Irodalomból.

A NEW HUNGARIAN QUARTERLY - Budapesten
megjelenő angol nyelvü negyedéves folyóirat - 87.. őszi

száma közli Forgács Rezsőnek Pilinszky Jánossal folyta
tott beszélgetését, melyet a Vigilia 1981. decemberi számá
ból vett át.

A folyóirat idei első

M E, R L E G számának középpont
jában ezúttal Anton

~~~~~~~~~~~~ Hiinggi bázeli püspök,
a liturgia professzora válaszol a Mérleg munkatársának
kérdéseire. Kifejti, hogy a római katolikus liturgia hajdan
sokkal gazdagabb volt, mint most, amikor a keresztény
közösség tagjai csak a vasárnapi szentmiseáldozatra gyül
nek össze. Holott - a Zsinat tanitása szerint - például a
ma kevésbé vonzó igeistentiszteleteken és az egyes szentsé
gek kiszolgáltatásakor is velünk van Krisztus.

Pierre Moitel, a francia közoktatásban működő lel
készség országos párizsi titkára azt fejtegeti tanulmányá
ban, mi változott meg Franciaországban a katekézis gya
korlatában? A katekézist a korra jellemző kulturális és
társadalmi környezetbe állítva részletesen elemzi azt a
tényt, hogy az elvilágiasodással párhuzamosan mind szű

kebb térre szorul a közösségi élet, s mind kevesebb lehető

ség nyilik az ember és ember közötti termékeny eszmecse
rére. Némiképpen hasonló, ugyancsak negatív jelenségek
re a hazai gyakorlatban is felfigyelhetünk. Évek óta visz
szatérő panasza a tanároknak és nevelőknek, hogya gyer
mekek szókincse egyre szegényesebb, közben - hogy az el
durvulás keserű jeleiről ne is szóljunk! - az iskolai okta
tásban eluralkodó irásbeli feladatok és számonkérések
eredményeképpen nincs is igényük választékosan, szépen

beszélni. Már csak ezért is megszivlelendő tapasztalatokat
szerezhetünk Moitel tanulmányából, aki hangsúlyozza a
hitoktató szerepét : olyan közeget teremthet, melyben a fi
atalok szívesen szólalnak meg, s megszokják, hogy gondo
lataikat pallérozottan, ízlésesen fejezzék ki.

S Z O Ig a, Ia t A szociológusok mind
többet cikkeznek a csa

lád válságáról. Napvilágot láttak olyan jóslatok is, ame
Iyek szerint az ezredforduló körül az emberiség az együtt
élés új formáit keresi majd. Világszerte komoly nehézsége
ket jelent a hagyományosnak mondható családmodell
megőrzése. hiszen az idejük zömét hajdan otthon töltő

családanyák ma a társadalom megbecsült dolgozó tagjai.
A megnővekedett ismeretanyag ugyanakkor szűkségessé

tette, hogy a gyerekek több időt töltsenek az iskolában, s
ott maradjanak szabad idejük egy részében is. a meglehe
tősen gyarló család pótló napköziben. A változott körül
mények között az ember mind több akadállyal találja
szemben magát családi életében is, olyan egyéni és kollek
tív problémákkal, amelyek óhatatlanul kihatással vannak
nemcsak amikroközösségek struktúrájára, hanem azok
imaéletére is. Ezzel a megoldásra váró kérdéskörrel igye
kezett szembenézni a Szolgálat 53. számának neves szer
zőgárdája. Igaza van A modern élet hajszájáról cimü tanul
mány írójának, Zichy Aladárnak, hogy az életben az em
ber két alapvető szerepe, a felelősségvállalás és az alkotás
összefonódik. Ám ugyanakkor annak is tanúi lehetünk.
hogya robbanásszerüen fejlődő lehetőségek megerősitet

ték az ember alkotásvágyát, s így a hajdani egyensúly ma
felborulni látszik. A sokszor emlegetett rohanó korban
idegcsillapitókkal igyekszünk nyugtatni magunkat, és ki
csit talán - a lelkiismeretünket is. Holott - mint a tanul
mányban kifejti a szerző - nem idegcsillapítókra van szük
ségünk. hanem "hathatós stratégiára". Hadd idézzük szó
szerint e fejtegetések összefoglalását, a modern katolikus
élet summájának szánt végső következtetéseket : "A haj
sza sosem lesz teljesen mellőzhető; és nem is feltétlenül
mellőzendő. Az élet folyik, a feladat inkább a folyam lehe
tőségek szerint nyugodtabb mederbe való terelése. A val
lás ebben segít. A katolikus vallás speciálisan egy olyan
második dimenziót ajánl (ez a vallás lényege eo ipso).
amelyben nincsen hajsza. Ezen túlmenően az emberi élet
ről olyan felfogást közvetít, egy olyan rendszert bocsát a
rendelkezésünkre (erény tan), amelynek követése rendbe
teszi zavargó életünket. Végül pedig az egyházi évben egy
sokoldalú szerep színészeivé válunk. Olyan ösztönzésnek
vagyunk kitéve, amely az eltévedt és elfáradt gyalogosból
céltudatos és erejével okosan. gazdálkodó vándort vará
zsol."

Ennek a bensőséges "stratégiának" legfontosabb erőt

adó eleme a felnőtt ember rendszeres imaélete. Belon Gel
Iért A felnőtt ember imája cirnű tanulmányában ezt a tuda
tosan megvalósítható, az ima fogalmait és szavait átélő és
értelmező imádságos életet elemzi. Hol kezdődik ez a "fel
nőtt ima?" - veti fel a kérdést, és így válaszol: "A gondol
kodás ott kezdődik, amikor megállni kényszerülünk a
dolgok előtt. Az ima nyelvére lefordítva ez körülbelül' azt
jelenti, amit Nagy Szent Teréz a belső imának mond és
sürget. Akkor kezdődikel a felnőtt ima, amikor a külsősé

gekhez és formalizmushoz szokott ember észreveszi a vilá
gon végigvonul ó kegyelmi adottságokat és belekapcsoló
dik. Jelenlétüket megsejti. erősugárzásukat fölfogja és lel
kének hajtóerőivé teszi."


