
SZERKESZTŐI ÜZENETEK

KÖVETKEZO sZAMAINKBOL. Tanulmány: Salacz Gábor: Pápaválasztás
a római /kérdés jegyében. Surányi Imre - Tóth Aladár: Gyermekáldás a mai
}{atoldams ihámsságban. Ohmacht Nándor: Újabb lépések a katolikus erkölcs
tan terén. Kelecsényi Akos: Phaeton és az űrrakéta között. Lantos-Kiss Antal:
Vianrney Szent János. Somogyi Antal: Jelkép és művészet, Beney Zsuzsa: Pap
Károly Krisztusa: Eglis István: Hit és tudomány períkorézise. Dévényi Iván:
Csontváry Tivadar. Balanyi György: Gíesswein Sándor békemunlmája. Mihelics
Vid: A munkanemek szocíálís egyenértékűsége, Benkő István: A nemzetközi
békére és erkölcsre nevelés kérdése. Salacz Gábor: Egy e!lfelejtett festő: Paczka
Ferenc (1856-1926). Kecskés Pál: Ertékvílágunk. Ignácz Rózsa: Egy tanítvány
a Benedek Elek centenárium elé. Thomas Merton: Senki sem sziget,

Novella: Gerlei József: Jancsi és Julíska. Ignácz Rózsa: Semmi közÜink.
Agoston János: Egy igaz történet. Bohuniczky Szefi: Az elfelejtett Centrál ká
véház. Egri Lajos: Forró fekete. Bruce Marshal: Fáther Smith. Valéry Larbaud:
Rachel F1rutíg1er. Katherine Mansfield naplój ából.

Vers: Csanád Béla, Stetka :F:v;a, Vas István, Kálmoky László, Szabó Anna,
Mikes Margit, Erdős Renée (hátrahagyott versek), Márk Isltván, Papp János,
Surányí István, Bittei Lajos, Komjáthy Győző, Gertrud von Le Fort, Francis
Jammes, William Blake, Mai német költők (Bittei Lajos fordítása), René-Guy
Cadou.

Olvasóinkhoz. Közöljük a Vigilia olvasóíval, hogy lapunk felelős szerkesz
tője, Sik Sándor három hónapi betegszabadságra ment. Távollétében Radó Polí
kárp, Rónay György és Saád Béla helyettesíti.

B. A. Pécs. - Azokból, amiket levelében ír, mi úgy érezzük, hogy távol áll
a vakmerő bizakodás bűnétől. Nem szabad ugyaras ezt a Szentlélek elleni bűnt

összetéveszteni az Isten végtelen megbocsájtó irgalmába vetett hittel. Bár mdnd
a kettő Isten megbocsájtó irgalmához kapcsolódik, egy alapvetőerr fontos tény
ben homlokegyenest különböznek, Az Isten végtelen irgalmában bizakodó em
ber szemei előtt a multban elkövetett bűnei lebegnek. Siratja, Igyekszik jóvá
tenni, de bánnily nagyok, hiszi, reméli, hogy Isten megbocsájtja azokat. :F:,s
joggal híszí, mert Isten végtelenü! jó és megbocsájtó. - Egészen ellenkező a
magatartása a vakmerően bizakodónak. O a jelen bűnös állapotára, vagy a jö
vőben elkövetni szándékolt bűnére tekint. Igy beszél: "Ráérek megszüntetní
ezt a bűnös állapotomat, jóvá tenni ezt az általam okozott kárt, nyugodtan el
követhetem ezt a bűnt, hiszen lsten úgy is megbocsájtja." Az egyik, az előb

bi: alázat, a hit, a remény és a szerétet lobogása, a másik: cinizmus, Isten, az
erkölcsi törvény megvetése.

Az, amivel vádolja magát, nem vakmerő bizakodás, hanem képzelgés volt,
amiben sajnos sok keresztény elmarasztalható. A bűnbocsánat szentsége és a
rnegszerzett búcsú semmiképpen sem garancia, hogy Isten nem bocsájt ránk
szenvedéseket, betegségeket. megpróbáltatásokat. Nagyon sokan éreznek úgy,
ahogyan ön fejezi kri magát: " ... azzal vígasztaltam magam, hogy mivel hitem
szerint többször nyertem teljes búcsút s ebből egy is elég, hogy eltörölje az
ideiglenes büntetéseket, melyeket bűneirikért a világban vagy a tisztítótűzben
kellene elszenvednünk, nem is fognaik szenvedéssel járni bajaim." Ezt nevez
hetjük gyerekes híszékenységmek, oktalanságnak. de bűnné csak akikor válik,
ha göggé dagad bennünk, követelni kezdjük, hogy Isten az elvégzett gyónása-
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ink, az általunk megszerzett búcsúk nyomán vegyen ki bennünket a természet
tö rvén yei alól, s ha nem tes zi, megrendül h itünk benne, elford u lu n k tőle, hi
tetlenné válun k. Az ilyen ok talan, a babona felé kacsi ntgat ó hi edel em a for
rása a le gtöbb úgy nevezet t elf ord ulásnak a hittől. Nagyon sok ke resztény val
lásossá ga a legszabályosabb katolikus mez a latt te ljesen evil ági, sokszor egé
szen együgyű, gyerekes, a nyagias cé lokra irányul. Es h a az elvégze tt vallás
gyakor latok nem hozzák me g a re m él t hasznot, sutba dobják az egész istenhi
tüket.

Ont nem fenyegeti ez se m . Leveléből alázat és jóra való törekvés sugá rzi k.
Ezek pedig biztosa n meghozzák a tisztánlá tást.

N. N. Eger. T úlzás az t állítan i, hogy Ady költésze té t a mai katol ikus köz
véle m ény ellensze nvvel fog adja. Bizonyára vannak katolikus olvasák, akik el
le ns ze nvvel foga d ják , vannak viszont mások, sokan" a kik megbecsülik , szere
tik és valód i értéke szerint értékeli k . "Katolikus" költőnek tar t a n i a zért, mert
vallásos versei vannak , indokola tl an k isa já t ítás volna ; Ady vall ásossága jelleg
zetesen prot estáns színezetű. Ami "vad" sze relm i verse it illeti : azok m ég nem
szolg áltatnak okot arra , hogy vallásos em ber elu tasítsa. Egy költőt nem egy
egy verse a lapján kell meg- vagyeli télni. Egés z m űv é t kell nézni, akár Ady
Endrének h ívj á k, akár - Dantenak . A Divin a Comediá ból is ki leh et szakítan i
sorokat és szakaszokat, amelyek "megbotránkoztatnak". Az életmű egységében
kell látni a dolgoka t ; annak távlatában kell lá tni Ady szerelmi I ír áját is . Az
Ad y tól való idegenkedést k ül ön ben , arnennydben megva n egyesekm él, a Vigilia
nem egyszer igyekezett már fölo ldani Adyt ismertető, m éltató és értékelő t a
nulm ányok ka l ; olvassa el ezeket régebbi évfoly am a ink ba n. (Pl. Sí k Sándor : Az
örök A dy, 1949; Ró nay Gy örg y : A megnőtt élet, 1952).

Fiatal lány. Az Egyház egyform án szer éti mind a két imanemet, Tisztára
az imádkozó l el kületétől, életformá já tól, va gy akár pillanatnyi helyzetétől füg g,
ho gy melyike t akar ja gy akorolni. A reggeli, déli és esti ima, a z étkezés és mun
ka előtti és u tán i im a már m aga is bizon yos r itm us t hoz im áinkba. Az im a 
k önyvekben bi zonyára olvasott imádságoka t : szenvedés idején , - k ísé rtésben
- h a ör öm ért, - óra ütéskor . - stb. Ha ezekhez hozzá vesszük, hogy a magyal'
ember szeret úgy köszö n n i : "Adj on Isten (t. i. adjon jó napot), - h e elbúcsúzi k
valakitől, azt m ondja Is ten veled, - ha lámpát gyuj t , azt m ondja hozzá: D í
csértessék a J ézus K r isztus, - ha harangkendul ást hall , az t m ondja: J ézus
se gélj, - ha ezek et és sok m ás szép szokást tekin te tve veszü nk, sz inte egész
napunk imádságos lehe t, a nélk ül , hogy mu nk ánkban a legkiseb b kár történ
n é k. Sőt ! Van aztán olyan idő és alka lom is , a rnikor a lel k ünknek kissé hosz
sza bb elm élyed ésre, el p ihen ésre, Istenre ir ány ítotts ágra van szüks ége: nagyheti
szer tartás ok , adventi el m él ke dés ek, lel ki gyakorlatok, keresztúti á j ta tosságok,
vagy egy-egy léle knek a zon igé n ye, hogy hosszabb idei g i dőzzön az Úr Ist en
nél, ha máskén t nem, hát rózsafűzér mondás ával . Isten nem méri rőffel az em
ber imáját, és az Egyhá z a legn agyobb szabadságot adja a jóa karatú e m berek
nek, ho gy a maguk mód ján jussana k el az Is ten .színe elé. A másodi k kérdésre
vonatkozólag a zt taná csolja Szalézi Szent Ferenc, hogy azoknak, akik kifogá 
sol já k gyakori á ld ozásun ka t, mondjuk, hogy kétféle embernek van sz üks ége
erre : a jókna k , hogy azok marad hassanak, a rosszaknak. hogy m egjavu lj anak,
- az erőseknek, hogy el ne gyengülje ne k, a gyeng éknek. hogy megerősödjenek.

A kétféle kategória valam ely ikébe beletar tozik minden ember, te hát ne aka dá
lyozzák meg abban, amit a z Egyház megenged minden laikus h ív őj é nek .


