
Haza és nagyvilág

, A folyóirat idei 2. számának
MERLEG legelső "Pontos jegyzet"-e ko
runk egyik legjelentősebb keresztény filozófu
sára, Jacques Maritainre emlékezik, aki az elmúlt
évben lett volna százéves. A nagy gondolkodó
már nyolcvanéves volt, amikor írásban is beszá
molt arról a földlökésszerű élményéröl :-milyen
gyakran olvashatunk erről a század nagy rnüvé
szeinek életrajzaiban és emlékezéseiben! -, amit
Szent Tamás megismerése jelentett számára. Alig
ha véletlen: hogy Maritain nevével kapcsolták
össze atomizmus reneszánszát.

Érdemes felvetni a kérdést: vajon a mai kor
számára is van időszerű mondanivalója a francia
filozófusnak? Részben erre válaszoltak azok az
előadások, melyeket 1982 decemberében Párizs
ban tartottak "Jacques Maritain és korunk" össze
foglaló címmel. Különösen érdekesek és fontosak
voltak az itt megszólalóknak azok a meglátásai,
melyeket a filozófus múvészi érzékenységével
kapcsolatbah tettek, hangsúlyozva, hogy változó
korunknak is szüksége van arra az alázatra és nyi
tottságra, mellyel Maritain a költészetet szemlélte
és elemezte. (Maritainnel kapcsolatban meg kell
jegyeznünk. hogy hazai népszerűsítéséért sokat
tett a Vigilia, tanulmányok sora elemezte legter
mékenyebb gondolatait és továbbvitel re érdemes
eszméit.)

Bár máj" majdnem negyven esztendő telt el
azóta, hogy bevégződött az emberiség legpusztí
tóbb háborúja, amely alapjaiban ingatta meg a
hagyományosnak mondott humánus értékeket,
újra meg újra felvetődik a kérdés: fellépett-e a ka
tolikus egyház a nemzetiszocializmus ellen? Ezt a

'sokféle következtetésre alkalmat adó s csak kellő

történeti távlatban, az összes iratok biztos ismere
tében megválaszolható kérdést teszi fel sajátos
nézőpontból a Mérleg munkatársa Ludwig Vo/k
jezsuita történésznek, az úgynevezett Kortörténe
ti Bizottság munkatársának. Mint tudjuk, a hábo
rú befejezése után a győztes nagyhatalmak meg
kezdték a náci Németország állami történetére
'vonakozó írások puhlikálását, az évek múltával
azonban egyre növekedett az igény, hogya kuta
tók és az olvasók megismerhessék e ször
nyű kor egyháztörténetére vonatkozó iratokat is.
Ezek kiadására és feldolgozására azért is szükség
van, mert jó néhány író - a legnagyobb hatással
alighanem Hochhuth A helytartó-ban - egyre nyíl
tabban vetette fel "a hallgató egyház" felelősségé

nek kérdését. Bár a korszak mélyebb történeté
nek megismerését szolgáló források kiadása még
messze nem fejeződött be, Ludwig Volk aligha
nem joggal mondhatja el az egyik kérdésre vála
szolva, hogya német püspöki kar tagjai nem
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szúntek meg tiltakozni a nacizmus embertelen
intézkedései ellen. Összefoglalásképp a német
püspökök 1945-ben kiadott fuldai pásztorlevelére
hivatkozik, amely önkritikus módon elemzi az ak
kor véget ért tragikus korszak eseményeit, s felve
tette azt a gondolatot is, hogy felelősség terheli
azokat, akiknek módjuk lett volna a bűntettek el
len tiltakozni, de ezt elmulasztották.

, eiméhez és celki-
SZOLGALAT tűzéséhez méltóan
valóban "szolgálatot" tesz a lap, amikor 58. számá
nak középpontjába a népi vallásosság probléma
köret állította. Az utóbbi évtizedben nálunk Er
délyi Zsuzsanna kutatásai nyomán a népi vallásos
ságnak olyan elfelejtett és ismeretlen rétegei buk
kantak fel, melyeknek jelentőségét bízvást hason
líthatjuk a népzene Kodály és Bartók által feltárt
kincseiéhez. S amint annak idején e két nagy
zeneszerző hagyománymentő és -teremtö munká
ját sem fogadta egyhangú elismerés, azt mondhat
juk, Erdélyi Zsuzsannának is sok nehézséggel kel
lett megküzdenie, mig elfogadtatta törekvéseit.
Részben az ellenérvekre válaszol A/szeghy Za/tán
A magyar népi vallásosság című tanulmánvának
befejező gondolatsora. melyet érdemes teljes egé
szében idéznünk: " ... a teológia és a népi vallá
sosság termékeinek párbeszéde nem két idegen
vagy éppen ellenséges tényező találkozása, ha
nem a krisztusi élet általános ismeretének egy
részleges, konkrét megnyilatkozással való össze
vetése. Ha egyik a másikat lenézi, önmagát kicsi
nyíti Ic vele. Mint mindenütt, itt is érvényesül az
elv: az általános és a konkrét-egyedi ismeret ki
egészíti, mcgvilágítja, helyesbíti egymást. Ha
ellentmondanak egymásnak, akkor vagy a teoló
gia téves, vagy a vallási élmény gyümölcse torz.
Az ellentét egyiket is, Illeg a másikat is megtérés
re inti."

Ezt a gondolatsort egészíti ki és szembesíti a
mai, élő és munkálkodó egyházközségi gyakorlat
tal Jasef Bommer Dinamikus egyházközség és né

'pi vallásosság címu érdekes tanulmánya. A szerzö
nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy a
modern egyházközségnek sem szabad lemondani
a népi vallásosságról. sőt értelmesen ápolhatja és
integrálhatja lelki tartalmakat adó szokásait.
Mindez persze nem jelenti a tradicionális szoka
sok maradéktalan elfogadását, hiszen - mint írja
"az evangélium szelleme mindcn esetben fö/ötle
áll bizonyos szokásoknak és hagvományoknak,
melyeket - adott esetben - az evangélium felől

meg kell »reíorrnálni«, S tisztázni kell értelmüket.
Ilyen feltételek mellett a biblikus igehirdetésnek
fontos szerepet kell játszania a népi vallásosság
ban is:' Nem hallgatja el azt sem, hogy olykor
olykor a tradíciók túlzott ápolása nem segíti a di
namikusan müködö, alkotó szellemű egyházköz
ség megújulását. inkább elodázásának ürügyéül
fogják fel túlzó hirdetői.


