
SZEkKESZTÓI ÜZENETEK
J AROSLAV DURYCH (született 1886-ban) a modern cseh iro

dalom egyik legerőteljesebb egyénisége, költő, novellista, regény
Író. Hatalmas Waldstein-trilógiája a legjobb modern cseh törté
nelmi regény. A harmincéves háború Csehországát mutatja be
európai, sőt világtávlatba állítva: hősei Erdélytől Mexikóig jár
nak, és sorsukon át az író azt mutatja meg, hogyan nőtt ki a val
lásháború nemcsak elvi különbségekből és politikai feszültségek
ből, hanem az emberi gyarlóság-okból, tévedésekből és szenvedé
Iyekből is. Ebből a mély katolíkus lelket sugárzó műből való a
számunkban közölt részlet: a regény egyik hősnűje, Lichtenstein
hercegnő komornája, a spanyol-mór eredetű Angyalka mondja
el gyermekkorának egy fejezetét a hercegi vár ~endégei előtt.

Többeknek. A szentségi böjtöt szabályozó új egyházi törvény
az idei év január 16-án lépett életbe. Érinti mind a miséző pa
pokat, mind a szentáldozáshoz járuló világi hiveket. A, felmerül
hető összes kérdésekre megfelel az a kitűnő tájékoztatás, amelyet
a E. G. Mahoney kanonok tollából a Tablet tett közzé.

Világos, hogy az utolsó vacsorán, amikor az Ür Jézus az Ol
táriszentséget létesítette és kiszolgáltatta. az apostolok böjtölés
nélkül vették azt magukhoz. Míként azonban Tertullianus és
Szent Agoston is tanúsítja, az Ő korukban már egyházi törvény
v·olt. hogy a miséző papok és a hívek annak a napnak éjfélétől
kezdve, amelyen az Oltáriszentséeet maauknoz veszik, az áldozás
meatörténtéig szentségi böjtöt tartsanak. Az a természetesség,
amellyel meg-emlékeznek er ről, kétségtelenné teszi, hogy az elő

írás jóval előttük keletkezett. Igen valószínű, hogy már a kez
dptl időkben is megvolt. Magyarázata nyilvánvalóan az, hocv II
papok és a hívek ilyen módon fejezhették ki a legalkalmasabban
k ii Isliier.r is azt a tiszteletet. amely Krisztue testét megilleti: az
~gi tápláféknak meg- kell elűznie bármiféle földi eledelt. A ~'l"lnt
Sélá böjtnek ezt a törvénvét azonban mindenképpen maga az E~y

húz alkotta, amelynek így a változtatás is hatalmában áll. Am ha
eltekintünk attól a rendelkezéstől. amelynek értelmében a hal
doklők éR a halálos veszedelemben forg-ók az Oltáriszentséget, mint
szent útravalót. minden előzetes böjtölés nélkül magukhoz vehe
tik. az eredeti törvény általánosságban mindeddi <r változatlanul
érvéuvben volt. A levú iabb időkben. a második vitávháború alatt
és azzal kapcsolatban, tett ugyan az egyház kivételeket, de ezek
merrhatározntt különleges esetekre szóltak és egyéni jelleggel hir
tak, A legmesszebbmenő kivételezésnek azt az 1947-es rendelko
zcst kell tekintenünk. amely mindazoknak, akik Eranciaorsvág
területén tartózkodnak, mezengedte, hogy folyékony táplálékot
még egy órával a szentáldozásvelött is mavukhoz vehetnek. A kü
liin!egeR feJmentések szaporodása éR a?; est.i misék bevezetéRe az
nt án már plőre vetítette magának az általános törvényn~k módo
~Há'át is. Észre lehetett venni annak az új elvnek kihonta1u""í"át.
arnelv a szentségi biijtöt nem a szentáldoz-ist mevelővő éjfélhez,
hunorn magának a szenf áldozásnak időpontjához rö!!.'zíti.

Kd az elvet az új törvény most HZ esti s7enbí ldo 7áR t"lkinte
tében szinte teljes mértékheu keresztül is viszi. Aki ilyenkor já
rul szentáldozáshoz, előtte három órával még szilárd ételt és sze-
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tizes italt, előtte egy órával pedig nem-szeszes italt fogyaszthat. Az
uj törvény tehát általánossá tette azt a kivételezést, amely a há
ború alatt a délutánra előrehozott karácsony - éjféli szentmisén
majd legújabban a husvét-vigiliai szentmisén végzett szentáldozás~
ra vonatkozott. Mahoney kanonok megjegyzi itt, hogy a tör
vényhez mellékelt végrehajtási utasítás szerint csak olyan szeszes
italra vonatkozik az engedély, amilyet étkezés közben szoktunk fo
gyasztani - sör, bor, stb. -, rníg az égetett szesz bárminő fajtája
- pálinka, konyak, likőr stb. -- kifejezett tilalom alá esik.

Azoknak, akik a rendes délelőtti szentmisén kívánnak áldozni.
:~ltalánosságban továbbra is meg kell tartaniok az éjféltől kezdődő
szeatségi böjtöt. Ha azonban a böjt szigorú megtartása esetén
mértéken felül szenvednének - akit" munkájuk fárasztó volta.
akár a szentáldozás aránylag késői időpontja, akár a templomig
megteendő út hosszúsága folytán --, akkor nem szesztartalmú fo
lyékony táplálékot még a szentáldozás előtt egy órával is fo
gyaszthatnak. Nagy távolság, ha két kilométernél többet kell gya
logolni a templomig. Aránylag késői időpont, ha a szentáldozásra
reggel 9 óra után kerűl sor. A mondott lehetőséggel bárki élhet,
azok is, akik egyébként normális eg(·.szségnek örvendenek. Az
egyetlen megszor-ítás az, hogy ki kell kérni és fig:relembe kell
venni a gyóntató tanácsát. Betezek. de ugyancsak gyóntatójuk
hozzájárulásával, időkorlátozás nélkül vehetnek magukhoz a szent
áldozás előtt, nem szesztartalmú folyékony táplálékot s bármilyen
-- akár folyékony, akár szilárd - orvosságot, ha abban nincsen
szesz, Betegekre tehát nem vonatkozik uz egy órás teljes böjt
sem. Nem feltétel az sem, ho!!,'y a betegség ágyhoz kösse az illetőt.

Amikor az uj törvény a könnvitések igénybevehetésót a gyón
tató hozzájárulásától teszi függővé, kimondja azt is, hogy gyón
tatón értendők mindazok a papok, akiknek Ielhntalrnazásuk van a
tanácsot kérő személy gyónásának meghallgatására. A hívő tehát.
de a pap is, ha állandó gyóntatója is van, nem köteles ehhez for
dulni, s kérdését, illetve kérését gyónúson k ivül is előadhatja. A
.;yóntató nemcsak esetenként, de az indokoló kőrülménvek fennál
lásának egész tartamára megadhatja hozzájárulását. A gyóntató
dönti el azt is, hog)" a szentáldozás előtt fogyasztani kívánt táp
lálékot szilárdnak vagy Iolvékonvnak, szcsztartalmúnak-e vagy
sem kell nyilvánítani. Döntéseiben óvakodnia kell mind a laza
ságtól, mind a túlzott aggályoskodástól.

Végül a legfontosabb mozzanat, A leggyökeresebb és általános
ságban a leghasznosabb változást a~ uj törvénynek abban a meg
állapításában kell látnunk, hogy a közönséges tiszta víz ivása nem
töri meg a szentségi böjtöt. Bizonyára lesznek ezentúl is ájtatos
lelkek - fejezi be Mahoney -, akik még vizet sem kívánnak
inni a szentáldozús előtt, de ha az Oltár-iszentség iránt való tisz
teletből győzik le szornjúságukat, már nem az egyház parancsá
nak tesznek eleget, hanem az önkéntea önmegtagadás érdemszerz&
cselekedetét fogják gyakorolni.


