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H. R. Véleményünk szerint a vitatkozás vallási téren nem vezet célhoz, sőt

inkább fokozza a lelkek ellentállását. Aki igazán keresi az igazságot, meg
találja azt. Ha valaki egyenesen a mi szavunkon keresztül akarja meghallani
az igazságot, meg fogja találni azt a pillanatot, amikor az ő lelke alkalmas a
befogadásra. Ha mi vagyunk a kezdeményezők az ő hiedelmének megváltozta
tására, egészen biztosan nem sikerül vállalkozásunk, mert a "megtérítendő'~

valami fölényességet érez ki belőle, valami ilyet: "Te rosszul tudod, de én jól,
okosan, helyesen tudom és ezért különb vagyok nálad !" Ezt az illető nem fo
gadja el. Ha valakit meg akarunk nyerni, imádkoznunk kell érte (ez persze a
racionalisták számára naivul hangzik), aztán nagyon szerényen elmélkednünk
kell azon, hogy vajon egyéniségünk, modorunk megfelelő-e az illető egyénisé
gének; és nagyon szerényen kell megvárnunk, hogy mutat-e az illető valami
hajlandóságot arra, hogy beengedjen bennünket lelkének "hortus conclusus"
ába. Nagyon sok kárt : tehet az illetéktelen beavatkozás, a zelus indiscretus.
Igazán keresztény életet élni, gyakorolni a felebaráti szeretetet, Istenben bízva
és az O színe előtt teljesitve minden kötelességünket, ez a legjobb térítési mód
szer. Bár sikerülne teljesítenünk.

R. J. Ne itéljen ilyen szigorúan a böjt alól való felmentéseket illetően. A
böjti fegyelem célja kettős: 1. hozzászoktatni az embereket, hogy időnkint von
janak meg maguktól valamely különben megengedett testi jót; 2. mindennemű
ellenőrzés és büntető szankció nélkül engedelmeskedni egy, az egész közösség
re vonatkozó parancsnak pusztán azért, mert tagja vagyok és tagja akarok
maradni annak a közösségnek. Mármost az, aki a parancsot adni jogosult, ar
ra is jogosult, hogy megmagyarázza, kikre vonatkozik, milyen mértékben, mí
lyen körülmények között, mikor függeszthető fel és mikor, vagy miáltal lesz
teljesen érvénytelenné. Ellenőrzés nincsen, mindenki önmagának bírája. Min
denki tudja, mi a kötelessége, és hogy rnilyen fokban veti alá magát a közös
ség törvényeinek, olyan mértékben részesül annak kegyelmi kincseiben. Két
esetben hibás az elhelyezkedés. Az egyik: pápábbnak lenni a pápánál. Igaz,
hogy a fölmentés még nem teszi kötelességgé a böjt felfüggesztését. Míndenkí
böjtölhet, amennyit akar, csak ne ítélje el azt, aki alázatosan és hálás szívvel
fogadja el az Egyház gondoskodását gyermekeiről. A másik hibás eset, ha va
laki a felmentés betűiből tőkét kovácsol a törvény szellemének megölésére.
Aki nem saját asztalánál eszik, fel van mentve a húsevés tilalma alól. Ez
azonban nem jelenti azt, hogy otthon vacsorára is előhozakodjék tizenöt deka
sonkával, mondván, hogy hiszen ő fel van mentve. Vagy: egy hatvan év feletti
ember ugyan fel van mentve a csak egyszer jóllakás szigorától, mert gyengülő

testének szükségc van több táplálékra. de az már visszaélés, ha egész nap édes
séget szopogat. Az Egyház a betegeket, gyöngélkedőket. nehéz munkát végző

ket, utasokat minden külőnös engedélykérés nélkül felmentettnek nyilvánítja,
sőt Szent Ferenc példájúból azt is láthatjuk, hogya jóhiszemű vendéglátó meg
szégyenülését elkerülendő. néha még a szeretet is adhat felmentést a böjt alól.
A lényeg, hogy mi magunk Isten színe előtt állapít juk meg, mennyiben áll
ránk a böjti kötelesség, mennyiben nem, aztán - cselekedjünk Isten fiainak
szabadságával. el nem feledve, hogy Istennel nem lehet bújócskát játszani.

B. Gy. Igen, Suso Henrik tanítványa volt a nagy misztikusnak, Eckehart
mesternek, de mentes maradt annak tévedéseitől. Ez annak köszönhető, hogy
Suso, bár egész lélekkel szerette és sürgette a belső útólest és többre tartotta
azt az elvont gondolatoknál, mégis alázatosan meghajolt a nagy Aquinoinak
krístálytiszta és kiegyensúlyozott logikája előtt. Tudta, hogy ez a logika bizo
nyos tekintetben gátak közé szor ítja a .,belső átélés" hullámait, de ezzel meg
is őrzi attól, hogy az ábrándozás és kalandozás Iagunúiba tévedjen. Amit át
élt, és aztán komoly tanulmányozás tárgyává tett, azt művészien és mesterien
ki is tudta fejezni. Nagy önkritikája és öntegyelme semmit sem ártott közvet
lenségének és bensőségének. Első könyvét (Büchlein der Wahrheit) mesteré
nek, Eckehartnuk védelmére írta. Ezt követte a Büchlcin der ewigen Weisheit.
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Megírta önéletrajzát. Több kolostor lelki vezetőnek kérte fel, - de sokat dol
gozott mint vándor prédikátor is, így irányításukat levelekben intézte el. Eze
ket a leveleket élete végefelé összegyűjtötte egyéb jelentékeny írásaival együtt
az Exemplarban. Meghalt Ulmban 1366-ban, jan. 25-én.

F. P. Művésznek s z ü l e t n i kell. Aki nem látja a világot művész-szern

mel, abból sohasem lesz műv ész, akármennyire igyekszik is. Igaz viszont, hogy
minden művészetnek van mesters égí alapja is. Ennek fogásait, törvényeit, le
hetőségeit alaposan ismernie kell annak, aki valami maradandónak alkotására
érez hivatást. "Vad-zseninek" lenni csak :nagyon rövid ideig lehet büntetle
nül. A legnagyobb tehetség is elkorcsosul, ha nem igyekszik fejleszteni mester
ségbeli tudását. Eleinte a tanulás folytán talán mintha vesztene eredetís ég éb ől,

de ez csak egy rövid ideig tart. Ha tehetség, rövidesen a maga m ódj án fogja
kifejezni a maga mondandóját, függetlenül mindenki mástól, csak sokkal rné
lyebben és gazdagabban, mint eddig.

s. P. semmiképpen sem akarjuk panaszait "leértékelni". Igen, van a falu
nak bizonyos magánossága, amit nehéz elviselni a városi élethez szokott em
bernek. De mégis egy kis elhárító gesztussal kell felelnünk panaszaira. Az első,

amit kérdezünk: amikor a városban lakott, ugyan hányszor ment el havonta,
vagy hetente az operába, vagy valami hangversenyre? Ugyebár idő vagy pénz
hiányból vagy mert más fontosabb teendője volt, bizony sokszor maradt oda
haza, bár azok a bizonyos jó alkalmak, amelyeket említ, akkor is megvoltak.
Azután meg ma, a rádió, televízió, napi, heti, havi lapok idején a falusi em
ber sincsen úgy elvágva a kulturától, mint azelőtt. Az autóbuszok h ál ózata
megkönnyíti a közlekedést; ha nagyon akarja valaki, hozzájut még egy motor
biciklihez is, szóval az ember nincs mindenestül elzárva a világtól. Tartson
fenn összeköttetést kollégáival! Ha azok önnél különb emberek, akkor aláza
tosan tanuljon tőlük, ha önnél gyengébb mín ős ég ű emberek, vigyen nekik egy
kis kultúrát, lelki-szellemi. értékeket és lopja be azokat ügyesen. kedvesen
a szivükbe. Ha ez sikerül, nagy öröme lesz, ha nem sikerül, akkor lesz gon
dolkodni és elmélkedni valója, hogy hogyan is kellene ügyesebben csinálnia.
Próbálja meg á téln i, hogy az emberek és sorsuk érdekessége nem függ attól,
milyen családból származnak, mermyi iskolát végeztek stb. Móricz Zsigmond
mindig hazalátogatott a faluba, és meséltette az ismerősöket, komákat, roko
nokat, ő nem "unatkozott" a falusi emberek között. Hogy egy táj, egy tárgy,
egy ember érdekes, vagy unalmas-e, az elsősorban attól az embertől függ, aki
nézi.

z. K. Természetes, hogy nem lényeg, mindazonáltal megkívánja az egyházi
előírás, hogy a szent cselekményeket az előírt liturgikus ruházatban végezze a
pap, sőt, ha csak lehet, a mlnistránsok is . Teszi ezt két irányú meggondolás
ból. Az első Isten felé mutat: amikor a pap a közöss ég nevében és képvisele
tében Isten elé lép, teljesen másvalakivé lesz, mint ami, vagy aki az utcán volt.
Nem Nagy András, vagy Kiss Imre többé, hanem a köz össég papja, a közve
títő Isten és az emberek között. Ehhez a cselekményhez megfelelő, ünnepi, ör
vendező, vagy bűnbánati, könyörgő ruhába öltözik, amikor Istene előtt szán
dékozik megjelenni. A másik ok a hívek szolgálata. A körülöttünk lévő érzé
kileg megtapasztalható dolgok annyira hatnak ránk, hogy szinte teljesen el
veszik a teret a természetfeletti, nem látható, hallható, érzékelhető dolgok elől.

Az Egyház, mint megértő és segítő jó anya, meg akarja könnyíteni számunkra,
hogy lerázzuk magunkról a hétköznapok gondját és felemelkedj ünk egy másik
világba. Körülvesz bennünket képekkel, zenével, tömj énf üsttel. harangak sza
vá val, rnegszentelt sz övegekkel, énekekkel. Ehhez tartozik a változó, de mindig
belső összefüggést kifejező ruhája is a papnak. Természetes, hogy ha ez komoly
akadályokba ütközik, megszűník kötelező volta.


