
SZERKESZTŐI űZENETEK

K. J. Budapest. - Olvasónk nem érezte kielégítőnek legutóbbi egyik szer
kEsztői üzenetünket, amelyben egy másik olvasónk kérdésére válaszoltunk a
halotthamvasztás ügyében. Sajnos azonban az ott leírtaknál többet mi a kér
désben nem mondhatunk. A Vigilia nem egyházi hatóság, hanern csak egyszerű

katolí kuaaajtóorgánurn, amely nem vállalkozhat többre, miJnt hogy a felmerülő

problémákkal kapcsolatban tárgyilagosan tájékoztassa olvasóit a mindenkori
adott helyzetről. Mindenesetre, ha ezt a helyzetet néha ellentmondásosnak érez
zük, akkor ne feledkezzünk meg arról, hogy az egyház helyzete általában el
lentmondásos. Az egyház hitünk szerínt egyidőben istend és emberi intézmény,
kegyeírni közösség és jog[ szervezet, Ez utóbbi rnínőségében pedig osztozik a
hozzá fogható más emberi társulások sorsában: jogi normál időnkint megmere
vednek, lemaradnak az állandóan mozgó és változó élet követelményeiihez ké
pest. Ez mindig így volt az egyIház történelme során és így is lesz. Különösen a
nagy korfordulók idején. De éppen az bizonyítja előttünk életképességét és
természetfölötti jellegét, hogy minden olyan kérdésben, ami nem érint lé
nyeges, kinyilatkoztatott igazságokat, csupán azok alkalmazását a mindenkori
helyzetnek rnegfelelően, igazodni tudott a kor követelményeíhez. Persze ez
az alkalmazkodás nem mehet egyik napról a másikra, és nem követheti
azonnalí gyorsasággal a hívek egyes kisebb csoportjadnak helyi [elleggel föl
merülő problémáit. Márpedig, hogy a konkrét kérdésnél maradjunk, a halott
hamvasztás még a magyar katolíkus hívek többségének sem elsőrangú prob-
lémája. ,

Annál többeknek problémája (a hozzánk érkező levelek tanusága szerint
is) az a kérdés, amellyel a Ievélíró által ugyancsak kifogásolt januári "A kis
út" cikkünk foglalkozott. ,nt azonban nem a szigort, hanem éppen ellenké
zőlega cikknek szerinte túlságosan "engedékeny" hangját kifogásolta. Per
sze könnyen el lehet képzelni, hogy másvalaki, aki a házasélet problémáival
küszködik elsősorban, éppen fordítva, azt írhatná, hogy legyen csak szigorú
az egyház a halotthamvasztás kérdésében, de tanúsítson több megértést az ő

nehézségeivel szemben. Emberi természetünkből folyik, hogy mindig hajlamo
sak vagyunk a szígorúságraaz olyan kérdésekben, amelyek nem a mi bórünk
re .mennek. Nem akarunk rnost itt az említett cikkben tárgyalt kérdésekkel
ismételten foglalkozni. De megnyugtathatjuk olvasóinkat, hogy a cikkben sem
mi olyan nem volt, ami a~hittel és erkölecsel ellenkeznék, Ezt a cikkiró sze
mélyén túl, a Vigilia hivatalos egyházi jóváhagyása is garantálja. Az írás hang
vételében sem különbözött (inkább tartózkodóbb volt) azoktól a tanulmányok
tól, amelyekben a világ vezető teológiai folyóiratai foglalkoznak ezzel a sok
rétű és egyáltalán nem egyszerű problémával. Cikkünk egyébként sem a tel-,
jes.s ég igényével íródott. Egy konkrétan feltett kérdés kapcsán. csupán arra"
kívánt rámutatni, hogya kérdést ilyen szellemben is meg lehet közelíteni. És
tegyük hozzá, hogy ez a fajta megközelítés ma már meglehetösen általános
a rnérvadó teológusok körében, Ne felejtsük el ugyanis, hogy bár <iz egyház
feladata (és e feladat elől nem is térhet ki), hogy megszabja azokat az erköl
csi noÍ1mákat,amelyek szerínt élnünk keH, az itélet egyedül és kizárólag Isten
számára van fenntartva és Ö rnindenkit a saját körülményei, adottságai és
lelkiismerete szerint fog megítélni. Olvasónk leveléhez pedig talán még csak
annyit, hogy téved a levele végén felállított párhuzamban. A keresztény há
zasságban élők helyzete ugyanis alapvetően és lényegesen más, rnínt a 'há
zasságon kívül élőké.

"Egy jóbarát." -'- Azt írja olvasónk: "Ma - sajnos - mind gyakrabban
alakul ki szerelmi kapcsolat házas emberek és harmadik személyek között.
Igen ,gyakran családok szétbornlása és polgári házasság az eredmény." Majd
elmondja. hogy két ismerőse között alakult ki ilyen kapcsolat. Kettőjük közül
a magános fél "becsületes, vallásos lány", aki azonban most már imádkozni
sem tud rendesen, mégpedig "becsületességből".Tudja ugyanis, "hogy minden
imádságot jószándékkal, lemondással kellene kezdenie, és ezt nem tudja meg-
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tenni. Inkább nem kér semmit", Olvasónk taná csot kér, hogy mít javasoljon
neki és k érdezi, hogy: "általában , mit imádkozzanak a zok , a kiket nem futó
kalandv ágy. hanem iga zi emberi szerelem szakított el az Istentől (a fut ó ka
landból könnyebb vissza té rni, mégis ezek a kalandra vállalkozó lel kek a
könnyebbek, és az előttem levő lélek az értékesebb, a szebb)? Mit tehetn ek
ezek, ha nem tudnak lemondani arról a - fö ldi értelemben vett - boldog
ságról , a mit n em ilyennek szerettek volna m egtalá lni ?"

Itt pe rsze könny ű lenne a zt v álaszoln i, hogy az ily en kapcsolat nem vé
letlen szerencs étlenség, amibe akara ta ellenére csöppen bele valaki, hanem
lassan kialakuló folyamat, és a ki igazán becsületes és vallásos, annak már az
első bizon ytalanul megtett lépéseknél t udnia kell, hogy hová vezet az ú t ,
a m ely re lépett. Ezt a mondatot azonban csak figyelmez tetésül m ondha tjuk el,
vagy irhatjuk le azok s zámára, a kik hason ló helyzetbe ker ülhetnek. Ha már,
m int az adott es etben, megtörtént a baj, akkor csak az e van gélium szellemé
ben [ ánhatunk el, amelyet Krisztus Urunk fejtett ki félre nem érthető m ódon
a tékozl ó fiúról szóló példabeszédében . Olvasónk is így járt el , amikor a r ra
biztatta isrnerős ét, hogy legalább va lami semleges célért imádkozzék rendsze
r esen, a békéért, a zsinatért, vagy akármi másért, csak hogy a lelke ki ne
száradjon és a kapcsolatot Istennel ne veszítse el. Az adott helyzetben ez lát
szik a legésszerűbb tanácsnak. Legföljebb még csak azt lehetne hozzátenni,
hogy érdemes lenne elgondolkozni azon, hogy vajon az a bizonyos " becsüle
tesség", amely állítólag akadálya a kérő imának, valójában nem gőgöt takar-e,
amire míndny ájan hajlamosak va gyunk egy kissé. Az ember gyarló természe
téből folyik, ho gy n emcsak bűnt tud elkövetni, de tartósan bűnös á llap otba is
ker ülhet, amiből n incs ereje kiemelkedni. De ha megvan be nne az alázat, hogy
ezt a z állapoto t t udom ás ul is veszi , akkor minden konkrét ké rés nélkül is
egy ü tt tud imádkozni a bibliai v árnossal. A Mi a tyánknak talán leglényegesebb
m onda ta ez: "Legyen m eg a Te akaratod." Amíg valaki ez t rendszeresen el
t udja m ondani, addig nyugod tan bízhat benne, hogy a legk i út talanabbnak lát
szó helyzet is végül a számá ra legmegfelelőbb módon fog m eg old ódni. Maga
az Úr J ézus biztosított bennünke t a rról, hogy az Atya nálun knál sokkal job
ban tudja, hogy mire van sz ükség ünk, Tehát nyugodtan hagya tko zhatunk rá.

"Tiszta lélekre vágyom." - Levele alapján az a benyomásunk, hogy ön is
hajlamos kissé az aggályoss ágrá. Már pedig - mint azt már több ízben kifej
te ttü k ezeken a h asábokon -, aki hajlamos rá , annak rends ze rint ezt a z ag
g ályoss ágot kell a legveszélyesebb kísér tésnek tekin tenie. Véleményünk sze
r int gyónásai szabályosak, megfelelőek és természetesen érvényesek voltak.
Egyébként, ha van egy olyan gy engeségünk, amilyenről levelében beszámol,
attól nem úgy tudunk könnyen rn egszabaduln í, hogy túl s okat foglalkozunk
vele, és szinte dédelgetjük, hanem úgy, hogy igyekszünk rní né l kevesebbet gon
dol ni r á . Az ilyen fajta k ív áncsískodást akkor kell leküzdeni, amíkor jelent
kezik, de utána nem szabad törődni vele.

E. J. Pakod. - A misebor javításával kapcsolatban jelenleg érvényben
lévő egyházi rendelkezések azok, a m elyeket az ön által is idézett Radó Polá
kárp-féle Enchiridion Liturgicum közöl. A latin szövegben szereplő nádcukor
elnevezés mindenféle ipari úton előállított cukorra, tehát a ré pa cukor ra is vo
natkozik, hiszen a vegyi összetételük teljesen azonos. E p illanatba n a javítás
egyetlen m egengedett módja, a valódi és tiszta borpárlat hozzá ad ása. Az igaz,
hogy a borpárlat önmagában érvénytelen anyag, mínthogy a zonban teljes
egészében borból készült, a borba visszakeverve, nem sz erepel benn e idegen
anyagk ént. Másfajta szesz használata éppúgy nem megengedett, m int a cukoré,


