
embereket ide vagy oda egy vagy
két napon át, de utána gyorsan más
irányba vág. "Magvak esének köves
helyekre, ahol nem volt sok föld
jük, és hamar kikelének, mert nem
voltak: mélyen a földben. De a for
ró napon megcsapván azokat a hő

ség, minthogy nem vala gyökerük,
elszáradtak." Amire szükségük van
a francia katolikusoknak: az alá
zatos kitartás. Nem annyira újítani
meg sérelinezni, hanem inkább
azon lenni, hogy életük mínden
egyes napján tanúsítsák hűségüket.

Tanúsítsák az önmegtagadásban,
amely elengedhetetlen feltétele az
erőfeszítés folyamatosságának, és
tanúsítsák abban, hogy bíznak a
kegyelemben, mert enélkül nem
lesz türelmes bátorságuk. "Vannak:
fiatalok, akik gyorsan feltámadnak

A KIS ÚT

KrisztUSISal· - irja egy szeminári
umí vezető. Megragadtok egy gyer
tyát a husvéti vigílián s azt hiszi
tek, feltámadtatok. O csodálatos és
kedves nemzedék, amely megtalál
ta a módját, hogy mindent felajánl
jon és semmit se áldozzon l"~

Am, hogy ekként beszélhessünk
hozzá, nagyon kell szeretnünk ezt
a nemzedéket - fejezi be Holstein.
Meg is érdemli a szeretetet, mert
nemes és nagylelkű, és mert dolgo
zik benne a Szentlélek, hogy a
szeritség gyümölcseit teremje. A
Szeritléleknek ez a jelenléte nyil
vánvalóság lesz az előtt, aki fi
gyelmesen szernlélí őket. S mível
hogy a Szentlélek irányítja, ez a
mai spiritualitás valódi és hiteles
is. Rokonszenvvel kell néznünk és
bíznunk kell benne.

"Egy vállalatnál dolgozom barátnőm férjével. Házasságuk igen har
monikus volt eddig. Külső látszatra most is az. Egy idő 6ta azonban azt
veszem észre, hogy a férj vállalatunk egyik. náalkalmazottjával., enyhén
szólva: barátságosabb a kelleténél. Az ember aszemekből, pillantásokból
sokat lát. De azon túl is nem egyszer leptem meg őket, hogy bizalmasan
suttogtak. Együtt mennek el munkaidő után . . . Az a kérdésem, sz6ljak-e
a feleségnek, amíg nem késő, és a férfi annyira bele nem bonyolódik a
flörtbe, hogy bolondságot követ el?"

A levél olyan problémát érint,
mely messze túlnő két, illetve há
rom ember egyéni ügyének körén,
Egyrészt katolikus keresztény er
kölcstanunk egyik fontos kérdése:
beleavatkozzunk-e, bele avatkozha
tunk-e és ha igen, hogyan avatkoz
hatunk mások tévedéseibe. Más
részről éppen ilyen, házassági
ügyekben hol egyáltalán nem, hol
rosszul nyúlnak a közelebbi és tá
volabbi környezet tagjai két em
ber életébe.

A fenti eset számtalanszor meg
történik. Különösen a közös mun
kahelyen. Könnyen találkozik a
férfi is, a nő is olyan egyénisé
gekkel a másneműek között, akik
ben megvannak azok a vonások,

amelyek hiányoznak az élettársuk
ból. Az ember gyarló, megfeledke
zik cóía, hogy az ujonnan megis
mert egyéniség nem értékesebb
élettársánál, csupán más. A megis
mert új hiányérzetet kelt benne a
régivel szemben. S minthogy álta
lában mindennel fel szekták sze
relni a házasokat, csak lélekisme
rettel nem, ami az efféle érzéseket
kellő értékükre szállítja le, meg
indul a folyamat, mely szerenesés
esetben újabb meg újabb csalódás
sal, de rnegtörténhetík, hogy tragé
diával, szakadással, összeroppanás
sal végződik.

:Éppen itt kezdődik a környezet
szerepe, azok felelőssége, akik ész
reveszik a meginduló folyamatot.
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Egy okos mondat gyakran tragé
diáJrnt akadályozhat meg. Annak,
aki az ilyesmit, egy férfi és egy
nő veszedelmes barátkozasát észre
veszi, kötelessége mindkettőt hoz
zásegítení a felocsúdáshoz. Ez hoz
zátartozik az irgalmasság lelki cse
lekedeteihez, a tudatlanok felvilá
gosításához, megtévelyedettek meg
intéséhez.
Először a férfihez kell fordulni

és a nőhöz, aki a bűnre vezető al
kalmat szolgáltatja. Nem rögtön aj
tóstól, ahogyan az aszténíás alkatú
goromba jámborok szokták, mert
ezzel a helyzetet csak mérgesítení
lehet. Igen sokszor segített viszont
ilyen esetben, hogy valaki a férfi
figyelmét felhívta a feleség olyan
értékére, amelyet az vagy nem is
vett észre, vagy nem vett komo
lyan, vagy annyira megszekta már,
hogy meg is feledkezett róla. Múl
hatatlanul fontos, hogy ugyanakkor
egy másik valaki megmagyarázza
a férfinek, amit fentebb fejteget
tünk : az a másik asszony csak más,
de nem értékesebb a feleségnél
Ismét egy harmadik valaki figyel
meztesse: figyelje önmagát, érzel
mei hullámzását, bíráló és józan
szemmel. És hogy valamely érze
lem belső értékét. tartósságát egy
általán nem lehet megállapítani ab
ból, hogy pillanatnyilag mily ma
gasan lobog.

A kísértés tárgyául szolgáló mun
katarsnőt ugyanllyen módon kell
.Jcezelésbe venni", Ha mindez meg
történt, akkor vállalkozzék egy va
laki, akinek feddhetetlen élete, a
munkahelyen elfoglalt helyzete és
állása komoly erkölcsi tekintélyt
ad, intse meg őket, úgy, ahogyan
azt az evangéliumban olvassuk:
"Ha vétkezik ellened testvéred,
menj, fedd meg őt négyszemközt."
(Mt. 18, 15.)

Gyakorlatiasan megfogalmazva
valahogyan így kell beavatkoznia
keresztény katolíkus embernek fe
lebarátja nehéz kérdéseibe, botla
dozásaíba, Tudjuk, ez a mi nemze
dékünknek, amely oly találékony
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és szorgalrnas tud lenni, ha embe
rek elválasztásáról. összeveszítésé
ről van szó, szerfelett bonyolultnak
és kínosnak tűnilk fel. Azok, akik
mások becsületének rágásában oly
szemérmetlenek, ha azok tisztessé
gét kell megóvni, egyszeriben szé
gyenlősekké, tehetetlenné válnak.

Avagy azt a megoldást választ
ják,amit intrikálásaikban leggyak
rabban használnak és amit ott meg
szoktak: rögtön a feleséghez' sza
ladnak. Eljöhet ugyan olyan pilla
nat, amikor figyelmeztetni kell a
másik felet, amikor egészen
nyilvánvaló és veszedelmes botrány
történik - de ez csak legvégső

eszköz legyen. Addig a feleséggel
kapcsolatban is egész sor közbeeső

tennivaló van.
Az efféle flörtökben a feleség is

hibás szokott lenni. Valamit elmu
laszt. Nem öltözik ízlésesen, vagy
nem készíti el az ételt ízesen, vagy
nem tartja a lakást rendben, meg
feledikezik róla, hogy a másik fél
nek és neki egyaránt szükséges
időnként a szórakozás, okos, szel
lemes emberek társasága. Vagy
egyszerűen nem mutat érdeklődest

azok iránt a problémá!k iránt, me
lyek a férfit foglalkoztatják, Ilyes
mire, igenis, rá kell vezetni, füg
getlenül 'attól, hogy kiváltotta-e
már a bajt vagy sem. A rokoni és
baráti társaságok, összejövetelek,
Iátogatások beszélgetéseinek rné
lyebb erkölcsi értelme és értéke
keresztény szempontból éppen ezek
ben rejlik. Itt adhatják át az idő

sebb házasok a fiatalabbaknak csa
lódásaik, örömeik, botlásaik sok ta
nulságát, itt lehet megvitatni és ki
alakítani azt a szellemet, azt az is
meretet és tudást, mely a fiatalab
halkat kísértések esetén megóvja at
tól, hogy 'belső ingadozásaikat tö
réssé engedjék fajulni. E sorok Író
ja nem egyszer tapasztalta, hogy
idősebb, tapasztalt, és a maguk kö
telességéhez hű házastársakkal való
eszmecsere, vita, beszélgetés meg
fordította a viszonyt elhidegülní
kezdő fiatalabb párnál.



Az itt felsoroltakból minden
ajánlható a veszedelem környékez
te házasok esetében. De a feleség
figyelmeztetése megoldásnak csak
akkor, ha a férj kimondottan gyön
ge jellem, az asszony pedig erős,

ügyes diplomata, aki nem veszti el
a fejét, de megvan benne a képes
sée, hogy vissza tudja terelni a he
lyes útra a megtévedt. vagy téved
ni induló férfit. Sajnos, Jegtöbb
ször a feleség nem ilyen. Felzak
Latja a közlés. még nagyobbnak
látja a veszedelmet, mint amilyen
a valóságban, meggondolatlansá
gokra ragadtatja magát, veszekszik,
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jeleneteket rendez, megfagy, sér
tett büszkeségében és hiúságában
megalázkodást követel a férfitől.

Azaz - még jobban elvadftja ma
gától.

Baráti és barátnői kötelességein
ket úgy kell teljesítenünk, hogy ne
ártsunk azoknak, akiknek használ
ni akarunk!

Az erkölcsi elvek érvényesítésé
nek megvan a maga díplomáciája,
Amikor az ember rosszat tesz, nem
kell hozzá sok gondolkozás. De ha
jót akar tenni, ahhoz előbb való':'
ségos stratégiai és taktikai tervet
kell felállítani. (S. F.)

ORSzAGOS LITURGIKUS KONFERENCIA. A több mint háromszáz
éves budapesti Központi Papnevelő Intézet falai között az idei esztendő

augusztus havában 21-23. között Liturgikus Konferenciára gyűltek össze
dir. Emdrey Mihály püspök, esztergomi delegátus meghívására főpászto

raink megbízásából az ország egyházmegyéinek liturgikus szakértőí,

számszerint mintegy huszan, hogy dr. Gigler Károly esztergomi protono
tarius-kanonok vezetésével három napon keresztül tanácskozzanak két
igen fontos kérdésről: az egységes népnyelvű szertartáskönyvről és a
megújított Nagyhétről. Az egységes népnyeívű szertartáskönyvvel (Ritu
ale, Collectio Rituum) az idén tíz esztendős Mediator Dei et hominum li
turgikus körlevélben foglalt irányelv valósulna meg: "Bizonyos szertar
tásoknál a népi nyelv használata nagyon hasznos lehet a hívek számára,
de ennek eldöntése egyesegyedül az apostoli Sfentsrek feladata, tehát
megkérdezése és jóváhagyása nélkül ezen a téren semminemű újítást be
hozni nem szabad" (n. 59.). A megújított Nagyhéttel kapcsolatban felve
tődött hazai problémák (pl. a szeritsíron szentségkitétel) míatt szükségessé
vált az egységes álláspont kialakítása és a szentszékí előírások és szán
dékok maradéktalan megvalósításához né1külözhetetlen intézkedések meg
beszélése.

A bevezető előadást dr. Radó Polikárp, a Hittudományi Akadémia
dékánja és tanszékvezető tanára tartotta "Egységes népnyeívű Collectio
Ritu'/tm" címen. Az első pontban feltett kérdésre: "Miben áll az egység a
Collectio Rituum terén ?" így adta meg a választ a professzor: Mivel je
lenleg hazánkban a szentségek és szentelmények kiszolgáltatásának litur
giája nem egységes, mert az ország nagyobb része az esztergomi rituálét
használja, mellette azonban van kalocsai, egri és veszprémi rituálé is,
az egység abban állna, hogy ezek az egyházmegyei rituálék megszűnné

nek és helyettük egy új Collectio Rituum keletkeznék a Szentszék jóvá
hagyásával, amelynek címe lenne: "Collectio Rituum ad instar appendicis
Ritualís Romani ad usum dioecesium et parochiarum linguae hungaricae",
azaz A római rituálé függelékeként a magyarnyelvű egyházmegyék és
plébániák használatára szolgáló szertartások gyűjteménye. A római [óvá-,
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