A VIGILIA postájából

A

ETIKA ÉS PÁRBESZÉD
(1983. novemberi számunk)

MAG Y AR KURIR
lel hivatalos cgvházi lap
magánszemélyek által is clöfizcthctö.
Megrendeleseket erre a eimre kell
küldcni:
Magyar Kurir, Budapest, pf. 41. 1364
Az évi előfizetes díja 480.- Ft, de kisebb részletekben is clöfizcthc tö.
A lap hirugvnökscgi kiadvanvok formájában, sokszorosított lapokon jelenik meg naponta, az előfizetők hetenkeni postán kapják kézhez.
A Kurir a világegyház és a magyar
egvházi elet híreit adja, Bőven tájékoztat a Szcntatva megnyilatkozásai ról, a
Szentszék tcvekcnvségóröl. a különbözö helyi egyházak eleterűl. Cikkismertetcsci. konferenciákról, eloadásokról készült beszámolói a keresztény
gondolkodás irányait vázolják.
Egyházmegyei tudesitói. a püspöki
körlevelek ismerterései révén képet ad
a hazai egyházi eseményekről, jelenségekről.

, Homíliavázlatai nemcsak a lelkipásztorok, hanem az igényes hivők számára
is a vasárnapi felkészüléshez nyujtanak
segítséget.

Minthogy életem végén járok 90 évcmmcl, s
egyre gyengülök. nem remélhetern. hogya jövő félévben elofizethetek a Vigiliára. Én elő
fizettem és olvastam szűletésétöl kezdve napjainkig; azért fölhasználom az alkalmat, hogy
köszönetet mondjak a tisztelt szerkcsztóségnek azért a sok szép, nemes és nívós keresztény szellemű írásért. amelyeket közölt.
Srabo Károlv
ny, tanár

•
Itt hívjuk fel olvasóink és az

érdeklődök

fi-

gyelmét arra, hogy lapunk régebbi számai a

Vigilia Kiadóhivatalában megvásárolhatók.

Kivételesen nagy crdek lódésscl olvastam a lap
novemberi számát. Olvan szám ez, ami már
régóta esedékes. Szer~tnék ezért néhány sorral reagálni rá, erősítve a jószándékot.
Horváth Pál filozófus cikkének zárómondata szeriut "csak világtörténelmi távlatban remélhctünk választ" arra a kérdésre, "vajon
melyik fél (a marxizmus vagy a kereszténység)
végső hipotézisci bizonyulnak igaznak". Ezt ő
a gyakorlattól reméli.
Bálint B. Al1drás még világosabban fogalmaz: "A marxisták a maguk oldaláról nem azt
tekintik problemának. létezik-e lsten vagy
sem, hanem hogya hivő emberek milyen társadalmi értékeket és erkölcsi alapelveket vonnak le maguknak a természetfölötti Létezoböl."
Azt hiszem, nemcsak a magam véleményét
fejezem ki, ha leírom, hogy a keresztények részéről nem az a fő kérdés: milyen gazdasági
rendben kell élniök, hanem hogy biztosítva
van-e az erkölcsi értékek közbecsülése. a vallásszabadság, a lelkiismereti szabadság, az
igazságosság, az igazságos jövedelemelosztás
stb, Ennek igén ve a rnarxista elvekkel sem ellenkezik. A dialógus lehetősége elvileg nyitott,
és nem kilátástalan próbálkozás az etika területén való együttműködéssem.
Mig az ateizmust a keresztények sohasem
fogadhatják el, mert vele hitük létalapja semmisülne meg, addig a szocializmus gazdasági
elvei talán jobban összeférnek hitbeli elveikkel mínden más eddigi gazdaságpolitikai rendszerénél, még a tcudalizmust is beleértve,
Észre kell venni végre: a keresztény gondolkodás eddig sohasem alkotott gazdasági
vagy politikai rendszert. De együtt élt annak
különbözö formáival. Arra törekedett csupán,
hogy e rendszerekben a maga erkölcsi értékeit a közösség, a társadalom javára elterjessze. (Itt csak a földi vonatkozást tekintve.)
Eszmeileg tehát nem kötödik egy rendszerhez sem, még ha történelmi szükségszerüségből össze is fonódott egyikkel-másikkal. Fenntartom ezt az állítást akkor is, ha a kívülállók
és a keresztények nagy része ma is a feudalizmusban látja a keresztény elvek földi megvalósulasát, még a valamikori egyházi államot is
ideértve. E nézetből annyi mégis igaz, hogya
feudalizmusban volt az egyháznak a legnagyobb lehetősége a hitnek és erkölcsi elveinek
terjesztésére és általános elismertetésére.
Másrészt nem lehet csodálkozni azon, hogy
a kívülállók a különbözö, a hit elveit eltorzító
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botrányos t énvekb öl, esctekb ól m éri ék Ic és
ítélték meg a keresztény hit ért ékeit és elvetették anélkül. hogy valódi l ényeget felismerték és megértették volna.
A dialógus lehetséges, és a dial ógu sra szükség van . A ki élez ödön nemzetközi hel yzet éppen úgy sürgeti ezt, mint a gazdasági fejlődés
sz üks égcss ége, ami mindenkitől sokkal nagyobb önállóságot és a vele együtt já ró sokkal nagyobb felelősségel és erkölcsi tartást
igén yli.
Ha a gazdasági területen lehet és van
együttműködés, mi ért ne lehetne a töle alig
sz étv álaszthat ó etikai magatartás kimunkálásában?
De azt hiszem, teljesen elhibázott lenne valamiféle erkölcsi kódex összeállítására való
törekvés. Ám nagyon is lehetségesnek gondolom az együttműködést egy minimális programban. Ide tartozna az állapotbeli kötelezettségek (k öz életi, munkahclvi, családi, k özlekedési stb.) etikai értékeine'k általános terjesztése és becs ül ése. valamint a korrupci ó elleni
k üzdelern. Sok felesleges anyagi k árt ól. veszleségtől kímél né meg az államot és er ősiten é a
közmegegyez ést.
Együttműködés etikai téren éppen olyan
hasznos lehetne az államnak, anyagi hasznot is
értve alatta, mint a gazdasági együttműködés,
és kár volna előítéletek miatt elvetni vagy ha logatni.
Iuhás; Bálint

SZÖG ÉS OLAJ

Pilinszky a Vigilia kiadásában
Pilinszky a rá jellemző szer énys éggcl saját költ észet ér ól egyáltalán nem beszél az írásokban.
A rnodern és klasszikus magyar és világi roda'lo m nagyjairól azonban épp eleget írt ahhoz,
hogy költészet- és irodalomeszményét világossá tegye. S az írások természeténél és rendeltetésénél fogva szükebb értelemben ars
poericai jellegű megjegyzések is ritkán hangza-

Ára: 20,- Ft
nak ld; egyetemes érvényű világnézetébe beágyazott inkább filozofikus ig ény ű és a rn üterem t és általános emberi feltételeinek k érd éseivel érintkező típusú megjegyzéseket tal álhatunk nála. Ezek alapja kétségtelenül a rnodern katolicizmus világnézete, rnclvrc ugyan a
hatvanas évek közepe óta, Simone Weil éle trn üv ének megismerése óta erősebben hatnak
a misztika tanai, de alapvető hangsúly-át.
rendeződés ennek hatására scm következik
be . Számára már korábban is az Isten az egyetemes szeretet, Jézus ez önfeláldozó és megváltó szer étet emanációja, emberi testet és
sorsot öltő, egyetemes érvényű példája s a
misztikus tanokkal való alaposabb ismerkedés
nyomán legfeljebb valamivel nagyobb nyomatékot kap az unio rnistica, az egyetemes szeretetbe való beleolvadás igénye. Sokkal erősebb
azonban az emberi sorsok, a másik iránti affinítása, hogysem valami kizárólagosan az egyes
ember és az isteni szeretetelv között lehets éges kapcsolatok felt érk épez ésével. megjelenitésével bc érn é.
Csetri Lajos:
Adalékok Pilinszky poétikájához
Tiszatáj 1983f\2.

ELHUNYT KESZEI ISTVÁN
Szomorú sz ívvel tudatom. hogy bátyám K észei
István, életének 48. évében. hosszú szenvcd ések
után, 1984. január 26-án , Párizsban elhunyt.
Elhamvasztása Párizsban lesz s hamvai rninden valószínűség szerint, hazatérnek magvar
földbe. Ezen óhajának többször adott kifejezést.
Magyar költő volt . Csak az volt . Egyetlen kötete a Pax Romana gondozásában, 1979-ben jelent meg Angyali mer énylet címen. Talán ennek a mer ényletnek lett az áldozata.
Nyugodjék békében, angyalok közott.
Keszei Imre
Overijse (Belgium)
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