
SZERKESZTŐI ÜZENETEK

H. B. Budapest. - Az egyház nemcsak Magyarországon, de jelenleg mín
denütt tiltja a halotthamvasztást. A Codex Juris Canonici 1203. paragrafusa
intézkedik ebben a kérdésben. E paragrafus elöírásait csak központilag lehet
rnegváltoztatní (esetleg a zsinat javaslatára a pápa), a magyar püspöki kar
saját hatáskörében nem teheti magát túl rajtuk. Természetesen az illetékesek
is ismerik azokat az érveket, amelyekre ön is hivatkozik. Az is nyilvánvaló,
hogy az, aki halotthamvasztás esetében is óhajtaná az egyházi temetést, ezzel
már kifejezésre juttatta, hogy nem azért választotta ezt a temetkezési mó
dot, hogy általa az egyház tanításai ellen tűntessen. (Tehát - mint ön írja
- "nem azzal a céllal, amely ellen valamikor a törvényt hozták".) Ezért írhat
ja a Jegújabb Herder kiadású Lexikon fűr Theologie und Kirche (Egyházi és
teológiai lexikon) - miután előzőleg már megállapította, hogy a halottham
vasztás nincs ellentétben a feltámadás tanával vagy más dogmával - hogy:
"Az a tény, hogy manapság a halotthamvasztast lényegében egészségügyi, esz
tetikai és gyakorlati indokokkal támasztják alá, kőzelfekvővé teszi, hogy az
egyház magatartását ebben a kérdésben a jövőben felülvizsgálják" (917. 1.).
Mindenesetre azonban addig, amíg ez a "felülvizsgálás" meg nem történik,
változatlanul érvényben van a jelenlegi előírás, amely szerínt nem lehet egy
házi temetésben részesíteni azt, aki végrendeletileg úgy hagyatkozott, hogy
halála után elhamvasszák. Ha valaki nem maga intézkedett még életében ilyen
értelemben, csak hátramaradottal választják ezt a temetkezési módot, ebben
az esetben egyszerű szertartással a holttestet előzőleg be lehet szentelní.

B. M. Pécs. - Legszívesebben teljes egészében Ieközölnénk okos és hosz
szú levelét, amelynek bevezetőrében ezt írja: "A régi fölfogás szerint ,a val
lás a papok dolga': most míndig jobban érezzük, hogy mindnyájunké. Ezért
az azelőtt észre sem vett hiányosságokat, hibákat jobban érezzük, és remél
jük: az illetékesek nem veszik rossznéven, ha szóvá is tesszük." Nemcsak ez
zel, de a levélben foglaltakból még sok mindennel egyetértünk. De lássuk ta
lán előbb azt, amiben nem értünk egyet.

Kifogásolja, hogy az egyháziak főleg csak az ún. "mély lelki életet" élők

re fordítanak figyelmet és nem foglalkoznak eleget a "jóindulatú míndennapí"
emberekkel. Holott a jó pásztor többet fárad egy elveszett bárányért, mint 99
megmaradtért. A hasonlat - úgy érezzük - ezesetben nem egészen helyén
való, aminthogy nem szerenesés a megkülönböztetés sem, amely a "kisszámú
tökéletes"-sel a "jóakaratú tömegv-et állítja szembe. Az igaz, hogy lisieuxi
Szent Teréz "kis út"-ja az életszentségre törekvöle útja, dehát a megszeute
lődésre mínden kereszténynek törekednie kell. És ez a kis út épp azok számá
ra van, akik nem a nagy Iátomások, a misztikus elragadtatásak, a lángoló
prédikációk vagy tudós teológiai munkáJk révén, hanem a mrndennapok apró
kötelességteljesítései által akarnak Istenhez közelíteni. Itt természetesen az
állapotbeli kötelességekre gondolunk. Mert annak az óhajának, amelynek le
velében hangot ad, ti. hogy világosan meg kell mondani, mennyi a közepes
"lelki tehetségű" átlagember kötelessége, nagyon könnyű eleget tenni. Egyházi
előírás tehát a szó jogi értelmében vett kötelesség csupán a néhány böjt meg
tartása, vasárnapokon és a parancsolt ünnepeken rnísehallgatás és évenkint
egyszeri gyónás és áldozás. Az, ami ezt meghaladja, .már nem "kötelesség",
hanema keresztény lélek természetes élése a kegyelmi lehetőségekkel. Bár
szcszertr.: ),e:~l ezt írja. de talán arra gondol (és ha igen, akkor ebben igaza
is van), hogy nem hangoztatjuk elégszer. hogy minden mégolyan szürke napi
munkánk. emberekkel törődésünk a rnunkahelyen vagy a családban, a meg
szentelődés eszköze lehet számunkra, ha Istennek ajánljuk fől és a krisztusi
szeretet szellemében végezzük.

Ezekután pedig lássunk néhány közérdekű szemelvényt rokonszenves írá
sából: "Sajnálatos kőzönségünk tájékozatlansága a liturgia terén. Sokkal job
ban hangsúlyozni kellene az oltáriszentségnek, s ennek megfelelően a lltur-
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gíában a szentmísének központi jelentőségét vallásunkban. Rossz nézni. aho
gyan az "ájtatoskodó hívek" a kitett Szeritség mellett oda sem tekintve jár
kálnak, vagy mennek valamelyik szoborhoz. képhez. Sajnos. általában nagyon
messze vagyunk még a liturgikusan együtt mondott szertartásoktól és szentmí
sétől. Jó lenne, ha egyelőre legalább a főrészek jelentőségére jobban ráirányí
tanák a hívek figyelmét." Ide tartozik az is, amit a "suttogókról és csörge
tökről" ír. "Némely jámbor lélek azt hiszi, hogy (érmekkel megrakott) rózsa
fűzérének csörgetésével. vagy jól hallható imasuttogással áhítatának külön
leges jeIét adja. Jó lenne ezeknek mielőbb tudomására hozni, hogy 1. A temp
lomban minden elkerülhető zaj keltése fegyelmezetlenség. (Egy előimádkozó

legyen; a közös feleleteket pedig mondjuk hangosan érthetően, tiszta kiejtés
sel.) 2. A szentmisén - bár nincsen tiltva - nem helyes mást imádkozni.
(Aki teszi, legalább ne okozzon feltűnést, és ne zavarjon mást a mise meneté
nek követésében.)" Egyetértünk levélírónkkal akkor' is, amikor azt írja, hogy:
"fel kellene hívni a misézők figyeimét azokra az egyházi intelmekre. amelyek
a mise közben elmondott szentbeszéd tartaimát maxímálták. Sajnos gyakran
megtörténík, hogya hosszú beszédről a hívek eltávoznak; ezeknek misernu
lasztása bizonyára azokat is terheli, akik az egyház szándékával szembefor
dulva, saját szereplésüket állítják előtérbe az áldozat rovására."

Olvasónk karácsonyra szánta levelét, sajnos azonban az jóval a karácso
nyi számunk lezárása után érkezett. De még benne vagyunk a karácsonyi ün
nepkörben és így nem késő leközölni azokat a megszívlelendő gondolatokat,
amelyeket a "Jézuska" és vele kapcsolatban a Mikulás és a Nyuszi problé
májáról ír. "Szerzetesi iskolába jártam; ott is felvetődött ennek az ún. .ha
zugság-nak kérdése, és egyik igen bölcs tanárnöm a következőképpen vilá
gította meg: A mese nem hazugság. Amíg a kisgyernnek nem tudja a mesét a
valóságtól megkülönböztetni. addig az ilyen .mísét' is igaznak tartja. Az a
fontos, hogy amikor elér az értelmes korhoz, akkor megmagyarázzák neki,
hogy átvitt értelemben igaz mindez, mert hiszen közvetve mindent Istentől

kapunk. Az igaz, hogy ha a Jézuskaról mesélnek is, őt magát nem szabad
mesealakká torzítani. (Mi, ha gyermekkorunkban akár magunk közé is kép
zeltük, ez a .pajtásság' nem vált a tekintély rovására, mert a kis Gyermek
nekünk egyben a végtelen felségű Isten volt akkor is. A kisgyermek könnyeb
ben megérti az ilyesmit, mint a felnőttek képzelnék. Szüleim a mese-korban
is rnínden kérdésünkre meg tudtak felelni: a Jézuska nemcsak maga hoz aján
dékot, hanem a Mikulást - az életében jótékony Miklós püspököt - és a
Nyuszit is ő küldi, ő ad nekík hatalmat, illetve képességet, hogy a kisgyer
mekeknek örömet szerezzenek stb.) Annak az olvasó-társnak (egy régebbi üze
netben feleltek neki), aki a ,Jézuska' ellen kikelt, azt felelem: ha az Úr Jé
zus nem akart volna Jézuska lenni, akkor nem lett volna kisgyermekké. A
gyermek sohasem érezhet magához olyan közel egy - pláne Úrnak emle
getett - felnőttet, mint egy másik gyermeket; lelkivilága pedig később soha
sem lesz olyan fogékonya természetfeletti közelségének megérzésére. átélé
sére. Aki ezt az élményt el akarná venni, kegyetlenebb lenne, mint az
a nem régi, de máris elavult irányzat, amely a gyermekmeséket .természettu
dományes alapon' akarta megmagyarázni (pl. az óriások és törpék: hormon
zavaros emberek, stb.)."

Hibaigazítás. Lapunk decemberi számláhan Somogyi Antal tanulmányába
két sajnálatos sajtóhiba csúszott be. A 724. oldalon a második sorban "váltja
ki bennünk" helyett "váltja ki bennük", a cikk utolsó bekezdésében "a tö
kéletes szépségének" helyett "a tökéletes test szépségének' olvasandó.


