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Erdey Ferenc professzor jelen számunkban közölt tanulmánya lényegében
annak a nagysikerű előadásnak anyagát tárgyalja, amelyet u szerző a Szerit
István Társulat választmányi ülésén tartott.

Belső békénk. - A keresztény ember belső békessége nem jelent okvetlenül
"teljes kikapcsolt, semleges, főleg pihentető szellemi állapotot. mely rnente
sülni képes környezete ideges, kapkodó ráhatásától". Más az erkölcsi magatar
tás, ismét más az ember pszichikai állapota. A keresztény ember belső békes
sége azt jelenti, hogy elfogadjuk a Gondviselés minden adományát, a kereszt
jeinket is. A kereszt - az Ön esetében férje hűtlensége. a társbérlettel járó sok
apróbb-nagyobb kényelmetlenség - rníndig zaklatott lelkiállapottal jár. Krisz
tus az Olajfák hegyén elmondotta talán nem is háromszor, ahogyan az evan
gelisták leírják, hanem újra meg újra: "ne úgy legyen, amint én akarom, ha
nem amint Te" - mégis vérrel verítékezett. A megnyugvás Isten akaratában
nem csökkentette fájdalmát, amit Judás csókja rniatt érzett. nem tette lágyab
bá az ostorok ólrnát, a megcsúfoltatás koronájának töviseit, nem vette el a
szögek hegyességét, nem csökkentette a halál kínjait. Mi is így vagyunk. Is
tenben való megnyugvásunk nem veszi el a hűtlenség okozta seb fájdalmait, a
gyermeki lárma fárasztó, kimerítő hatását. Nem teszi kellemessé a társbérlők

kellemetlenkedéseit sem. Jogunkban is áll védekezni ellenük. A gyermekeket
pedig egyenesen kötelességünk fegyelmezni. Jogunkban áll szellemi, pszichi
kai gyakorlatokkal. 'akár a jóga gyakorlataival is megpróbálni elérni a kikap
csolódás művészetét, annak olyan fokát, amikor szinte nem is halljuk a körü
löttünk harsogó lármát, nem látjuk a kavargó sürgés-forgást. Arra vonatko
zóan azonban, hogy ezekkel a gyakorilatokkal valóban el lehet-e érni a kikap
csolódás ilyen fokát, nem tudunk Önnek véleményt rnondanl, mert nem gyq.
koroljuk a [ógát. Abból, amit róla olvastunk, azt látjuk, hogy külső nyuga
lom, magány kell a jóga gyakorlataiihoz is, különösen először, abegyakorlás
idején. EI tudjuk hinni, hogy nagy eredményeket lehet elérni a kikapcsolódás
rnűvészetében ezekkel a gyakorlatokkal. De azt nem tudjuk elképzelni, hogya
kikapcsolódás, a félig-meddig önkívületig fokozott passzivitás megoldja-e mind
azokat a problémákat, amelyeket egy asszonynak, egy anyának meg kell olda
nia. Arról pedig feltétlenül meg vagyunk győződve, hogy minden passzív ki
kapcsolódásnál nagyobb belső nyugalmat és békét teremt bennünk, ha el
mond'hatjuk: Istenem, megküzdöttem a feladattal, amelyet nekem adtál, fel
vettem és hordoztam keresztem, amelyet vállamra .tettél, legyőztem a kísér
téseket, amelyeket reám engedtél. Ezt a szüntelen beszédet Istenihez nagyon
ajánljuk Önnek. Az imádság, az elmélkedés, a tájékozódó, eligazító gondolko
dás legjobb formája ez az Ön számára. Kielégíti intellektuális hajlamaí t, táp
lálja, helyes mederben tartja érzelemvalágát. megnyugtatja, megteremti belső

békéjét. Idővel a nyugodt környezetét is.

Özvegy. - Nagyon helyesen tette, hogy hozzánk fordult, mielőtt a papnak
szemére vetette volna a dolgot. Az esztergomi főegyházmegyeí zsinat (1941.
nov. 11-12) határozataiballl olvasható: "A temetést végző pap a szertartás he
lyén ne nyilvánítson részvétet" ,(242. §.). Ugyanebben a paragrafusban olvas
hatjuk ezt is: "A temetési szertartás befejezése után (a pap) távozik." Nem a
részvét hiánya és nyerseség volt tehát a pap részéről, hogy nem hódolt az önök
nél bevett és általános régi szokásnak, Az egyházi rendelkezésekhez tartotta
magát. Ami a búcsúbeszéd tartását illeti, arról a következőket mondja a zsinati
határozat: "Bár az Egyház a temetéskor abúcsúbeszédeket sem helyesli, az
előre bejelentett, nem túlsok, vagy túlhosszú és az egyház lelkületével nem el
lenkező beszédek elmondasát ne akadályozzák" ... "Indokolt esetben a teme
tést végző vagy más pap is rnondhat búcsúbeszédet, de ez szokássá ne váljék.
Inkább mondjamak alkalmi szentbeszédet, vagy a halott lelkének használó és a
hozzátartozónak vígasztalást nyújtó imákat." Ebben is helyesen járt el tehát a



196 l VIGILIA üKTOBER

pap. Az egyház nem helyesli, a hiúság ápolását a sír felett. A név szerinti
búcsúztatások talán megtisztelők azokra nézve, akiket név szerint megemleget
nek, de mindig sérelmet hagy azok lelkében, akiket nem említenek, még ha
nem is vallják be. Nem is szólva róla, hogy a már idézett zsinati paragrafus
kifejezetten tiltja a rokonok emlegetését: "Tilos az egyes alkalmakra készült,
il rokonokat névszerint megnevező búcsúztatókat vagy egyházilag jóvá nem
hagyott gyászénekeket énekelni vagy imákat mondani." Ha egyes helyen még
szokás az ilyen ,búcsúztatók tartása, az nem felel meg annak a komoly és áhí
tatos szellemnek, amiben az egyház a híveit a halál kapuján átsegítí az örök
életbe. Ugyancsak zsinati szabály az is, hogya rossz szokásokat lassan, ta
pintatosan kell leépíteni. Ehhez tartotta magát a pap, mikor, a rokonok em
legetését mellőzve, egyszerű. rövid, de, amint ön is írja, szép szentbeszédet
mondott.

"Tartalmatlan élet". - Oszinte együttérzéssel olvastuk levelét. De a jeli
gében nincsen igaza. Az ön élete nem tartalmatlan élet, hanem mártíromság.
A legtöbb úgynevezett .vén leány" csendes mártir. A mártiromság pedig csak
a regényekben. a könyvekben olyan szép, olyan érdekes. A valóságban minden
áldozat olyan, mint Krisztus keresztje volt: fárasztó, megalázo, fájdalmas. Akik
vállalják, ugyanazzal kell szembe nézni ük, amivel Krisztus nézett szembe em
berileg: a kereszt, az áldozat bukás. az áldozat reménytelen, az élet, amit ben
ne és általa vállaltunk : tartalmatlan, üres. Ezek 'a kereszt kísértései, melyek
úgy szaggatják a lelket, mint a szög, 'a tövis a testet. Krisztust is azok gyötör
ték, akikért a keresztet vállalta, minket is azok bántanak leginkább, legke
gyetlenebbül. akikért az életünket feláldozzuk. Az ön "kisvárosi" élete, betege
mellett egyáltalán nem tartalmatlan, tipikusan az elmagányosodással viaskodó
nők sorsa ez. Ne hagyja el magát egy piHanatra se. .Leveléböl látszik, hogy
igen magas intelligenciával rendelkezik. KiWnően látja lelkiállapotát, helyze
tét. Nem kell tehát belesüppednie a reménytelenségbe. Még fiatal. Nemcsak
joga, de 'kötelessége készülni rá, hogy egyszer beköszönt életébe a férfi, akiben
megtalálja .méltó élettársat. Ha itt, betegápolás közben le tudja gyűrni érzé
kenységét, kitöréseit, kitűnő asszonyra lel majd önben a férfi, akinek el kell
jönnie. Arra vigyázzon, hogy ne legyen emberkerülő, embergyűlölő. Legyen
kedves míndenkrhcz, azokhoz is, akiket érdektelennek tart. Úgy tekintse őket.

mint gyerekeket. akik nem kapták meg a szükséges nevelést. Nincs veszedel
mesebb, mint lenézni és rossznak tartani az embereket. Aki ebbe a hibáiba
esik. annak az arcáról lehervad a mosoly, keserűvé, ·élvezhetetlenné válik. Mer
jük lelkünk kincseit. jóságát, szerctetét, rnosolyunkat, szeretetteljes szavainkat
odaadni a neveletlen nagy gyerekeknek, is, ne tartogassuk, ne dugjuk el a tö
kéletesek számára, akik talán nincsenek is. Lehet, hogy sokszor csalódunk, le
het, hogy jóságunkat összetapossák az értelmetlen kamasz-felnőttek, mint a
sertések a gyöngyöt. De higyje el, az emberek nagy többségében a mosoly mo
solyt fakaszt, a jóság jóságmagot vei el. Minden emberi közösség kert, tele dud
vával és rózsával. Nincs olyan eldugott falu, olyan unalmas kisváros, amelyet
ne tenne végtelenü l érdekessé, ahogy rnosolyunkra mosolyogní kezdenek, sze
retetünkre felélednek a szívek. Persze, ahhoz, hogy jóságunkkal megostromol
juk a szíveket: bátorság és álhatatosság kell. A gyermek bátorsága kell, amit,
sajnos, oly hamar elvesztünk az emberek .között. Ne hanyagolja el magát, öl
tözzék és csinosítsa magát. Főként pedig - halkan, finoman, ahogy egyénisé
géhez illik, kezdjen el mosolyogní. Az lesz majd a mécses, amelynek fényénél
megtalálja önt az, akit a gondviselés jutalmul szánt hosszú, türelmes áldo
zatáért.


