
Haza és nagyvilág

~~~~~~§':§':~~~~ Az olvasói kívánesi

"X1 E' R L E 'G ság is magyarázza,
l " .~ hogy alap ez évi első
~~~~~~~~~~~~ kitűnő .. számából
először egy rendkívül objektív és higgadt ismertetesre
hivjuk fel a figyelmet: Hans Küng Ewiges Leben? (Örök
élet?) című munkáját recenzeálja a névtelen s a jelek
szerint kitűnően felkészült szerző. Küng munkáját
rendkívüli várakozás előzte meg, Akik annak idején
nagy örömüket lelték abban, hogya Hittani Kongregá
ció 1979-ben megvonta tőle az egyházi tanítási megbí
zatást, most a távolodás jeiét szimatolták abban, hogy
a könyv címe után kérdőjelet tett. (Küng jelenleg öku
menikus teoh?giát ad e,lő a tübingeni egyetemen, s az
úgynevezett Ökumenikus Kutatóintézet igazgatója.)

Mint a könyv címe is jelzi, Küng professzor a végső

kérdésekkel foglalkozik, s azt mutatja be .. mégpedig
mindenféle szenzációs fordulatot remélő várakozással
szemben: belülről! -, miért hisznek a keresztények az
örök életben. A modern eszkatológiák vonzáskörében
maradva bevonja fejtegetéseibe az orvostudományt, a
pszichológiát és a modern társadalomfilozófiát is.
Amint a Mérleg méltatása írja, nehéz kérdésekkel talál
ta szemközt magát, melyeket olykor kissé egyénien
értelmez. Érdeme, hogy e végső kérdéseket, melyekkel
annyit vívódik a mai bőlcselet, s amelyek a modern
ember létének is egzisztenciális kérdései, életközelbe
hozza. "Az Ewiges Leben? jó bevezető egy új .- még sok
ponton tisztázandó - eszkatológiához:.. Ez az új
könyv is gondolatébresztő, választásra késztető, ha
valaki egyáltalán értelmet akar adni életének és a törté
nelemnek _.olvashatjuk a cikkben. _.De ezt az értelmet
végső soron nem önmagarn adom, hanem kapom Isten
kegyelme által. Az az opció .. ésszerű dőntés .. amelyről
Küng gyakran beszél, nem fideista, vagy tőbbé-kevésbé

voluntarista ugrás, hanem a meghalt és feltámadt
Krisztus Lelkének műve: ő adja az örök élet biztos
reményét."

1962 őszén nyílt meg a II. vatikáni zsinat. Ebből az
alkalomból -- mintegy az azóta eltelt húsz év fejlődésé

nek és útkeresésének mérlegét is megvonandó- két
tanulmányt is átvett a Mérleg, amelyekben a zsinat két
teológiai tanácsadója, Yves Congar és Karl Rahner a
Zsinat utáni egyház belső és külső életét, életvitelét
meghatározó kérdésekkel foglalkoznak. Yves Congar
a Choisir-nek nyilatkozott, Rahner tanulmánya pedig
a Rheinische MerkurlChrist und Welt 1982. október 8-i
számában jelent meg. Congar nyilatkozatának legérde
kesebb részében azt fejtegeti, hogy a papságnak és
általában a papi életformának manapság tapasztalható
válságát részben az okozza, "hogy a zsinat félúton
megállt, bizonyos problémákat nem gondoltunk át
eléggé. Így történt a kollegialitással és a helyi egyházak
helyzetével". Ezzel együtt annak a meggyőződésének

ad hangot, hogy az egyháztörténet .Jegevangéliumibb
pillanatait éljük". Az európai gondolkodás krízisének
szakaszában megnőtt a jelentősége azoknak amorális
és etikai elveknek, melyeket az egyház küldetése szerint
őriz és továbbad. A Zsinat végeredményben a hit ügyét
védelmezte, s épp ezzel tett felmérhetetlenül sokat a
mai világért.

no

Rahner egyetlen zsinati tétel köré csoportositja mon
danivalóját: minden jó szándékú ember szívében mű

ködik lsten kegyelme. A Zsinatnak ez a tanitása ala
pozza meg az élet minden területén hivők és nem hivők

együttműködését és kölcsönös szerétetét.
Gerhard Lohfink, az újszövetségi szemirástudo

mány professzora A húsvéti események lefolyása és az
ősegyház kezdetei címü tanulmányában a legmoder
nebb kutatási eredményekre támaszkodva vázolja föl
a Krisztus halála utáni, napok történetét.

s Z O Ig a' I a t A folyóirat h~svéti,
57, szama Akiké a Ja'

vő címmel jelent meg. Égetően időszerű kérdéssel, a
fiatalokhoz való viszonyunkkal és a fiatalság isten ké
pével foglalkozik, mégpedig pedagógiai szempontból is
kifejezetten ügyes, tanulságos felépitésben. Talán mon-

, danunk sem kell, hogy az egymás után következő ta
nulmányokat és vallomásokat elsősorban azok figyel
mébe ajánljuk, akik rendszeres pasztorációs munkájuk
során a fiatalabb korosztályokkal kapcsolatban van·
nak. Gyakori és alighanem megalapozott panasza a
papság e részének, hogy neveltetésükből és képzésük
bői hiányoznak azok a pszichológiai és pedagógiai
alapismeretek, melyek még eredményescbbé és hatéko
nyabbá tehetnék tevékenységüket. Há a rendszeres
gyakorlati munka során szerzett ismereteket nem pó
tolhatja is, de a gyakorlati, a mindennapi hitoktatás
ban kitűnő fogódzó kat adhat Rácz Imre Keresáfiata
lok círnű tanulmánya; a szerző a fiatalok beilleszkedé
séről és társadalmi helykereséséről rajzol hiteles és el
gondolkodtató képet. A többi kőzött arról is, hogya
mai fiatalok nem nagyon tisztelik a tekintélyeket, őntu
datosak. s ítélkezésűkben hajlamosak a végletesség re.
Ugyanakkor kezdik felfedezni a hit életalakító erejét és
hatását. I

Érdekes és tanulságos Teleki Béla gyakorló lelki
pásztor Fiatalok és Jézus Krisztus című írása, amelyben
ezer fiatal válaszaiból vázolja "föl, mit jelent a mai
fiatalság számára Krisztus és a kereszténység. Követ
keztetéseit nagyjából úgy foglalhatj uk össze, hogya
kisiskolások számára Jézus inkább "lsten", a pubertás
előtti korszakban lévő gyerekek már elfogadják vagy
legalábbis képesek elfogadni a valóságos Jézus Krisz
tust, aki úgy jelenik meg tudatukban, mint ,.a rosszat
legyőző hős". A serdültebbek úgy vonzódnak Jézus
hoz, mint élet- és szernléletalakító ideálképhez. S ez
azért is nagyon fontos, mert - mint jeleztük - a fiatal
ság nem nagyon tiszteli manapság a tekintélyeket, vi
szont öntudatlanul is ideálokat, fogódzókat keres, A
tanulmány legizgalmasabb részében arra a kérdésre
válaszol a szerző, hogyan vezethetjük ezeket a fiatalo
kat Krisztushoz, Igen nagy jelentőséget tulajdonit eb
ben a folyamatban a jól megszervezett és előkészített,

tartalommal megtöltött kőzös összejöveteleknek, lelki
napoknak. Karakterisztikusnak mondja a szülők val
lásos magatartását és példaadását.

Fontos a pappal való találkozás is, A pap meghitt
kapcsolata Jézussal "útmutatás lesz a fiatalnak, aki
közeledik Krisztushoz", Az ifjúságot aktívan kell be
vonni a plébániai közösség életébe. Elsősorban a litur
giában, a beteglátogatásban és a hittanórákon .. ezeket
dramatikusabban felépítve - lehetne kamatoztatni ér
deklődésüket. Jelentékeny útmutatásokat adhat sza
mukra a sajtó, mert sokan olvasnának .Krisztusról és
a hozzá vezető útról".



AZ ISENHEIMI OLTÁRRÓl
(1983. márciusi számunk)

Érdeklődessel olvastam a Vigilia márciusi szamába n
Keresztury Dezso akadémikussal készült riportot. Sze
retném Keresztury Dezső és a művészetet kedvelők

figyeImét felhívni arra, hogy az isenheimi szárnyasoltár
Golgota c. részének olajfestmény másolata látható a
Budapest rákoskeresztúri evangélikus templomban
(XVII.. Pesti út Ill.). Az oltárképet Csáki Maranyák
József készitette 1942-43-ban.

Kósa Lászlo
evangélikus lelkész

SZÖG ÉS OLAJ
Pilinszky a Vigilia kiadásában

A válogatás nem a költő szépirodalmi jellegű prózáját
mutatja be. hanem főleg vallásos elmélkedéseit. vallo
másait. bár irók, költők, zenészek, festők nevével is
gyakran találkozunk e jegyzetekben. A Szentiráson
kivül Dosztojevszkij és Simone Weil - Pilinszky ked
venc szerzőinek -- gondolatai térnek vissza leggyakrab
ban.

Azt mondhatnárn, igazi lelki olvasmány ez a gyűjte

mény, a szó legmélyebb, legtisztább jelentésében. Ha
valahol, ezekben a jegyzetekben Pilinszky feltárja
evangéliumi lelkét. és így verseinek, költői világának
hátterére is rávilágítanak. Kosztolányi örökszép újság
cikkeihez hasonlóan, ezek a cikkek is maradandó re
meklések.

A közelmúlt katolikus irodalmát is a ..kegyelem iro
dalmának" tartja. Nyilván Mauriac, Bernanos, Gra
ham Greene műveire gondol. .. Nem a szetetet ideoló
giájáról. hanem a szetetet realitásúról he-zel Pilinsz
ky... De nemcsak a szetetetről. hanem az imúdságról.
az alázatról. lstenről. Jézusról. a művcszctről stb. való
ságos kis ilorilcgiumokat allithatnánk össze. A könyv
mutatoja megkönnyíti ezt a vállalkozási. Ugyanígy
modern irókról és kőltőkről. festőkről. vagy zenészek
ről, filmrendezőkről is remekbe szabott portrékat. jel
lemzésckct találunk ezekben a rövid jegyzetekben. Pi
Iinszk yjcg vzctcit Mauriuc vagv Julien Green napló
jegyzeteihez hasonlit.in.nu. ""Ik sokkal szűkszavúbb,
mint franciu kort.uvai.

Hálásak lehetünk a VigIiIának. hogy ezzel a szcp
kötettel cgvik Iegnagynhh modcrn kóltónk evangéliu
mi tanlhúg,tétc!0vc\ nlL'gaj~úH.kko/ott bennunket.

Sct/há Ferenc SJ
Vatikáni Rádió
II)X3. május 26.

Pilinszky János válogatott prozui műveinek megjelen
tetésével olyan kötet kerűlt az olvasó aszta lára, amely
önmagában is ünnepi. Ez a gyűjtemény a későbbiekben

is magas színvonalat parancsol a Vigilia-Könyvek új
lendületet vett folyamára.

A szöveggondozás munkáját Jelenits István vállalta
magára. Egykori kedves tanárom a rá jellemző filoló
gu si precizitással. az írások lelkét és logikáját is láttatni
tudó módon sorozta rendbe a költő 1958 és 1981 kö
zött keletkezett, rövidebb lélegzetű cikkeinek. médita
cióinak javát (amit kihagyott. arról a bibliográfiai füg
gelék ad számot; névmutató és különösen hasznos mo
tívikus rnutató is járul a könyvhöz). Két beszédes záró-

jelre figyelünk föl A szerkesztés szcmpontjairol tájékoz
tató utoszavában. A prózai hagyaiékor .publícisztikú
nak" mondja jelezve. hogy bár nem elsődlegesen

szcpirodalmi természetű a kötet anyaga, de minden
esetre töhh a Pilinszky re főként az Új Embernél- s más
lapok nál is kirótt újságírói penzumok teljesítésénél:
a költő prózája Hrai motívumokat megvilágító, gondo
latrétegeket feltáró gyűjtemény. Vallomásértéke van:
.rnezitelenségi {oka".

A vallás, a katolikum ihlette-diktálta irásokat
ol vas unk -e? Igen. azokat is: a hivő ember imájának
intimitását általában az Ember sorsfohászának elemé
vé avatva; a nem hivő számára is integrálhatóan. Köl
iővcl találkozunk: a vallási és nem vallási tárgyú cik
kek ből is a filozófia és a poézis által sugárzik a vívódó
hit.

Tarján Tamás
Népszabadság

1983. május 10.

Tudtam, hogy Pilinszky rendszeresen írta ezeket a rövi
debb cikkeket, bár egyet sem olvastam belöle annak
idején, most összegyűjtve látom, hogy valóságos kin
csesbánya csiszolt, fegyelmezett prózája. Csak gratulál
ni tudok a kötet szerkesztőjének,Jelenits Istvánnak is
a kitűnő válogatásért, a szakszerű utószóért és főként

azért, hogy név- és tárgymutatót is tett a kötet végére.
A legtöbb, hasonló hazai kiadvány, s ezt minden alka
lommal sajnálattal kell megállapítanom, használhatat
lan. éppen a név- és tárgymutató hiánya miatt, viszont
a szcrk csztő bevezető tanulmánya mindig hosszasan
"mag>' :"Ul"" a kőzölt szöveget.

Czigány Lóránt
irodalomtörténész

london

A l.ATÖHATAR 19X3. áprilisi száma gazdag váloga
tást kőzól a Vigilia Kodály Zoltán centenáriuma alk al
nniból közölt cikkeiból. interjúiból.

A brűsszcli kiadású (JJ N YUGA T idei 3. száma átvette
lapunk márciusi számából Forgács Rezső beszélgetéset
Orbán Ottóval.

SZÁMUNK iRÓl

fÖlDÉNYI F. lÁSZlÓ szinháztörténész, esztéta. Itt
közölt tanulmánya részlet a közeljövőben megjelenő

Mclankolia cimű kötetéből.

KERESZTES ANDRÁS lelkipásztor, a kecskeméti
Piarista Gimnázium tanára. Tanulmánya előadásként

hangzott el a legutóbbi egri és győri kateketikai to
vábbkcpző lelkigyakorlaton.

VÉRTES lÁSZlÓ dr. osztályvezető főorvos, a Ma
gyar Gerontológiai Társaság főtitkára. Dr. Hun Nán
dor utódja és művének folytatója.

Itt hivjuk fel olvasóink és az érdeklődok figyeimét arra,
hogy lapunk régebbi szarnai a Vigilia Kiadóhivatalá
han megvásárolhatok.
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