
SZE RKESZTÓI ÜZENETEK

M. J. Budapest. - A katoli:kus házasélet olyan (belső vonatkozású kérdé
seire, amilyeneket felvetett, csak levélben válaszolhatunk. Ehhez viszont meg
kell adnia teljes eimét.

C. G. Kispest. - A magyarországi kegyhelyeket hiánytalanul nem tudjuk
felsorolni. Tájékoztatásul egynéhányat itt közlünk, Andocs (Sornogyban), Bes
nyő (Pest m.), Bodajk (Fejér m.), Buda-Krisztinaváros, Eger (Szervitatemplom),
Egerszalók (Heves m.), Esztergom (Bakács kápolna), Gyöngyös (Ferences temp
lom), Győr (a Székesegyház környező képe), Hajós (Pest m.), Makkos Mária
(Budakeszi határában a főváros mellett), Mária-Remete (Pesthidegkúton, Buda
határában), Kis-Cell (Vas megye), Mária-Gyűd (Baranya m.), Máría-Kéménd
(Baranya), Mária-Könnye (Baja mellett), Mária-Pócs (Szabolcs), Mátravere
bély-Szentkut (Nógrád), Szentkut (Petőfi szállás, Kiskunfélegyháza mellett),
Osli (Sopron m.), Solymár (Buda határában), Sümeg (Zala m.), Szeged (az alsó
városi templom), Székszárd (Tolna m.), Turbék (Somogy), Vác (Hétkápolna),
Ezek az országos hírű kegyhelyeink. Miridegyik a Boldogságos Szűz egy-egy
kedves képe, illetve szobra körül alakult ki. Főképp Nagyboldogasszony és Kis
asszony-napján szoktak zarándokolni hozzájuk.

Aggódó édesanya. - Mi úgy látjuk, a bajok abból adódnak a fiatalok kö
zött, hogya férj, az ön fia, a maga stílusával nem hogy közelebb hozná, de
elriasztja ifjú feleségét a vallásosságtól. Ön, mint édesanyja, magyarázza meg
neki, nem mindegy, hogyan vagyunk vallásosak, különösen nem mindegy ma.
Szent Jeromos mondotta egy római matrónának: nem vezethet üdvösségre az
olyan út, amelyen másokat a kárhozat felé taszítunk. Magunk életstílusának
másokra való oktrojálása nem keresztényi, nem célravezető. A szeretet nem
kényszerít, hanem hódít, Fia ne "magyarázzon", főképpen ne korholja felesé
gét, hanem kedveltesse meg vele a maga felfogását, erkölcsi elveit, hitét, gon
dolatvilágát. Majd akkor az magától, önként osztozni fog vallásos gyakorlatai
ban. Hogyan mondja Szent Tamás? "Amit célkent legelső helyen tűzünk ki,
aza végrehajtás során a legutolsó mozzanat lesz." Akármilyen unalmas is a
türelmetlen ember számára, építeni csak lépésről-lépésre lehet. Meg kell te
remteni hozzá az összes előfeltételeket, biztositani minden szükségeset, él kell
végezni minden számítást, jó tervet kell készíteni, csak azután lehet nekifog
ni - a megalapozásnak. Ön is korholóan említi, hogy menyének nincsenek meg
a legalapvetőbb fogalmai sem a vallási életről, mert vallásilag közőmbös kör
nyezetből származott. Kétségtelenül nem egyszerű a probléma, de miért kell
ezért a fiatalasszonyt megróni? Éppen ez az, ami mentségéül szolgál és ami
az önök kötelességévé teszi, hogy nagyon okosan, a szeretet művészetével sze
rettessék meg vele a maguk életstílusát és világát.

Rózsafűzér kedvelője. - Az úgynevezett "olvasó-kerék" nem más, mint a
középen átlukasztott fémkorong, amelynek a külső peremén tíz bemélyedés és
egy kiálló kereszt található. A szentolvasó helyett szokták használni a rózsa
fűzér egyes buzgó hívei olyankor, ha a rnegszentelt olvasót valamilyen oknál
fogva nem .használhatják. (Például utcán, vagy olyan helyen, ahol feltűnő vol
na, vagy másokat zavarna. ha a rózsafűzér a kezükön függne.) Az "olvasó
kereket" kényelmesen rá lehet húzni valamelyik ujjra és a hüvelykujjat a ro
vátkákba mélyesztve számlálni lehet rajta, hanyadik Üdvözlégvnel tart az imád
kozó a tizedben. A tized végét a kereszt jelzi. Az ,.olvasó~kerékhez" nálunk
semmiféle búcsú nem kapcsolódik. Ez azonban nem is lényeges, ha az imád
kozó a zsebében hordja a rózsafűzért. A rendelkezések szerínt ugyanis nem
fontos. hogya rózsafűzért imádság közben a kézben fogjuk, akkor is elnyer
hetjük a hozzá fűződő búcsúkat, ha az egyáltalán nálunk van.

H. K. - Igen, a lelki egyensúly valóban a legnagyobb kincsek egyike: ado
mány, amelyet kérni kell az Üristentől, de amelynek rnegszerzéséhez önnek ifi



196 O VIGILIA _ OVEMBER

m eg kell tennie m indent , amit megtehet. Talán segítségére leh etünk n éhány
foga lom tisztázásáva l, mer t úgy látjuk leveléből, hogy .sok felesleges aggoda l
ma t és szenved ést szerez önmagána k a fogalmak helytelen alkalmazás ával. L
Ha a helyes úton jár ugyan, de szeretne, sokszor szeretne, nagyon szeretne
m ás úton járni, a kkor ezt ne nevezze se skizofreniának, se jelle rngyenges égnek ,
se semmiféle más lelki betegségnek, hanem 'n evezze a nnak, ami: ' a7.RZ kí sér
tésnek, a me lynek ellent kell áll ni a , és tu d is , és fog is . Az, hogy nagyon nehe
zére esik ez a z ellentállás, csak növeli érdemszerző ' ért ék ét . És ha nem sike
rült ellentállnia , akkor a lázatosan bár, de m égis erős bizalommal hi ggye , hogy
legközelebbi alkalommal mégis sikerülni fog . 2. "Silányminöségű ~elki akara t."
Mié r t szom or ítja lelkét ilyen becsmérlő szavakkal? Lehet. hogy va n Önben
bizonyos lelki res tség, hogy h iányzik bizonyos nagylelkű készség, de az is lehet ,
hogy betegség, öregség és régi m ul asztások ok ozta lelki hegek eredményezik
ezeke t a húzódozásokat úja bb terhek elfogadás á tól. Az is lehet , hogy ' másoknál
reálisabban lát ja az akadál yokat és nehézségeket, amel yek a követendő útban
m ajd akadá lyozn i fogják . Nem m indig biztos, h ogy aki könnyen vállal el nagy
fel ada tokat, végre is hajtja majd, amit elvállalt. Ahelyett, hogy kemén y sza
vakkal m egb élyegezné mag át, in kább m élyedjen el an nak megfon tol ás ában,
hogy mi az a ' kevés, ami t jó lélekkel el tud válla lni. azt te gye is m eg , és is
merje el Ist en előtt, h ogy tö bbre nem teli k Öntől. Adottságainak ez az aláza
tos elfogadása előbbre visz i lelki életébe n, min t önmagának becsmérlése, amely
aláza tosságba öltözteti a - kev ély én k özpontiságot, 3. "Örök ösen konfliktu so k
közö t t élek." Mikor kele tkezi k ko nfliktus i Minden egyes cseleked etünkben két
tényező érvényesül : a tu datos és a tuda ttal an énü nk. Ha ez a kettő egyformát
akar , akkor cse lekvésün k za va rtalanul fo lyik le, ha tudatos, vagyis cenzurának
alávetett énünk és ösztön ös, tudattala n énünk más t-más t akar , akko r követke
zik be a konfliktus. Ne m ke ll ugyanis azt go ndoln unk, hogy minden, ami ösz
tön ös, egy ben r ossz, és fordít va ! Lehetséges, hogy tudatosan akarunk va lam i
olyat tenni, ami önmagában talán jó és d icséretes , d e a mi erőinket megha
ladja, ezér t én ünk tudattala n része g átlólag. nyugtalans ág és tépelődés előidé

zésével lép közbe. Máskor túl gyo rsan szeretn énk célt érni, és a tudattalanból
jövő gátlás az elhamarkodottság következményeitől akar visszatartani. Ismét
máskor a tu datban megsz ólal n i nem tudó lelkiismeretet, a tudatos ross zt ól
visszata rtó belső hangot helyet tesíti a zavar, nyu gtalans ág, tépelődés. De nem
is ez az igazi konflik tus , hanem az, mikor valaki nem h all gat a m élyből szár
mazó figyelmez tet és ekre és ezért elt ú loz, eh-on t va lam it , .,rövid7.ár la tot" okoz:
különösebb ok nélkül csúny án összek ülö n b özik a másikkal , feltűnő érzék eny
séggel reagá l valamire, súlyos önvádjai lesznek, stb. ,Az így más okka l vagy
önmagával szemben létrejövő konfliktusok rnegel őzhetők azzal, hogy a) nem
vesszük kom olyan m in den ötletünket, hanem arra is gondolunk : n em a hiúság
vagy nagyr avág yás d iktálja-e őket? b) gyakran k ik ér jük m ások tanácsát és
nem utasít juk el m ereven az ellenvé lem ényeket. c) mél yebb ön ismeretre tö
rekszünk. - Néha tehát jó az ösztöneinkre hallgatni. Hogy mikor igen, mí
kor nem, abban van éppen a probl éma , és ennek a m egoldása nyugtatj a el a
konfliktust. Ha Ön "örökösen konflik tusok k özött él" , az annak jele, hogy erő

sen a tudattalania vezeti és hogya tuda tos, vagyis a cenzuranak 'hozzáférhető

lelkivilága m ég igen kis tényező cselekvéseiben . Kísérelje meg az elmélkedést
cselekedetei fölött ilyenféle kérdések alapján: rnít tettem, vagy mondtam? mí
ok ból te ttem , vagy mondtam ? Mi szokott m ásokban felb osszan tani, vagy meg
örvernieztetni ? Mi az , ami ezekben az okokban megismétlődő? Meg kell kí
sé relnünk, hogy beha toljunk t udat tala n vil águ nk ba. akko r könnyebben meg
fog unk bink ózn í n emtelen ösz t öneinkkel. bátrabban ráhagya tkozunk nemes
öszt öneinkre, és nem fogunk minden egyes cselekedetünkkel konfliktusokba
keveredni.


