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Wagner rajongó. - A társbérlet.re, az emberi együttélésnek erre a nyil
vánvalóan kényszerű és átmeneti fonmájára vonatkozóan az egyház álláspont
ja megegyezik a szocialísta együttélés szabályaéval. Kölcsönös türelemmel és
rnéltányossággal kell kirküszöbölni a súrlódási pontokat, a lehetőségeket, ame
lyek megzavarják. keUemetlenné teszik a lakótársek életét. Ne gyötörjék egy
mást zaioíokal, zenéléssel. rádiózással sem. Viszont azt sem kívánhatják egy
mástól. hogy kölcsönösen lemondjanak minden szórakozásukról, kedvtelésük
ről, érdeklődésükről. A két véglet között középen kell a helyes utat ketesni
a zajok, és a zenélés tekímtetében is. A megoldást nem annyira elvi. mint in
kább gyakorlati síkon lehet clórm. Ha lehet, a két társbérlet között lévi) aj
tót lássák el szigeteléssel, A rádiót helyezzék el a közfaltól távolabb, meg
felelő szögben, A hangerőt állítsák be úgy, hogy aki hallgatja, még tudja él
vezni, de a mástkat ne zavarja túlságosan. Van egy időpont - tíz-fatizenegy
óra -. amely után tilos a hangos rádiózás. Ezt maga a rádió is jelezni szekta.
Amit a keresztény szeretet és a csendrendelet egyformán előír, attól csak ki
vételes esetekben tekintsünk el. Azt a félelmét, hogy a szornszéd szebában le
tektetett gyermeket zavarja talán rádiózásával. nem osztjuk. A gyerekek sok
kal könnyebben viselik el a zajokat, mint a felnőttek. Némely szülő túlzásba
viszi a gyermekek álmainak féltését. Ha a szomszéd szebában mérsékelt hang
erővelrádióznak, a legtöbb gyerek nyugodtan alszik. Problémáival kapcsolart
ban mégegyszer hangsúlyozzuk: ami elvi síkon gyakran megoldhatatlannak
látszik, egy-egy ügyes gyakorlati Intézkedessel egyszerűen megoldódik.

Özvegy. - Az egyiház törvényei szertnt is jogában áH az özvegynek másod
szor is házasságot kötni. Ezt a jogát senki nem vitathatja el tőle, még az első

házasságából származó gyermekei sem. Legfeljebb tanácsot adhatnak, ha meg
kérdezi őket, de az is az éi joga és kötelessége: eldönteni, hogy megfogadja-e a
tanácsot vagy sem. Az ügy lényegi részén nem változtat, hogya gyermekekben
mílyen érzelmeket vált ki a másodszori házasság, hogy kifogásolkat emelnek
ellene, megvádolják. hogy hűtlenné vált az elhunyt emlékéhez. Nincs igazuk.
Magatartásukat megmagyarázhatja az elhunyt iránt érzett nagy szeretetük, de
még ez sem teszi elfogadhatóvá azt. A halott szeretete nem jogosít fel arra,
hogy az élőket megvessük míat.ta.

Fwtal édesanya. - Megértjük aggodalmat, amely harmadik gyermeke je
lentkezése nyomán eltölti lelkét. A harmadik gyermeket elfogadni: döntő lépés,
mondhatni: választó vonal a házasok életében. Most lesznek többgyermekes
családdá. Egy dologban azonban ne mosztíuk nézetét. Azt írja: "nem az alako
mat féltem, nem azt, hogy nem járhatok szórakozni ... De féltem a gyermeke
ket, akiket tisztességes körülményele között szerétnék felnevelni". Higyje el,
emiatt felesleges félnie. E sorok írója: négygyermekes apa. Harmadik gyermeke
ezerkilencszáznegyvenöt januárjában született Pesten. Elképzelheti, milyen ér
zésekkel várta feleségével együtt 'két beszélni is alig tudó kicsínyüle mellé a
harmadikat. Amitől félt, mind nem következett be. A szükséges mindennapi
kenyér mindig előkerült három, majd négy gyermeke számára. Ami a gyer
mekáldással kapcsolatos védekezés kérdését illeti, újból csak a Vigllia múlt
évi [úniusí cikkére tuduruk utaleni. Egyébként meg kell érteni nekünk, csalá
dos férfiaknak és nöknek az egyházi hatóságok, papok és katoli'kus újságele
rendkívül felelősségteljes helyzetét. midőn e kérdésben nyilatkoznak. Bár
mennyire is átérzí'k a családapák és családanyák egyéni nehézségeit - nem
egyszer valóban súlyos problémáit is - nem tehetnek olyan elvi jelentőségű

nyilatkozatokat, amelyek bárkit is feljogosítanának a természeti, isteni tör
vény megsértésére vagy kijátszására. Az egyház az emberi lét alaktörvényei
nek, az isteni törvényeknek nem ura, hanem letéteményese. Ez azonban nem
jelenti. hogy Isten és az egyház elbírhatatlan terheket kíván rakní éppen azok
vállára, akik az átlagember erkölcsi készséget megheledé mértékben hajlandók
magukat alávetni az élet törvényeinek és vállalni annak teriheit. 0, aki a szí-
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vekbe és a vesékbe lát. ak! ismeri cselekedeteink minden indítékát. ó igazsá
gosan és sz er étettel mérlegeli az em be r minden tettét ! A bűnt soha se tekinti
másnak, mint bűnnek. De nagyobbnak se tekinti botl ásunkat. mint amilyen az
valójában voLt. Törekedjünk botlásaink megítélésében mi is józan állá spon t ra .
Ne bizakodjun k vakmerően , de ne is túlozzuk el túlságosan dolgaink jelentő

ség ét l Ne felejtsük el Isten igazságosságát , de irgalmát sem! Hadd figyelmez
tessük ön t még egy szempontra. A magasabbrendű erkölcsi eszményekért soha
sem szabad olyan módon k üzden ünk, hogy általuk életünk .m ás alapvető fon
tosságú t örvényeit megsértjük. A ház asélet fizikai alapjait is okosan ken sza
b ályeznunk. azokat magasabbrendű erkölcsi c élkit űzéseknek alávetn ünk. ne
hogya másik felet és .rnagunkat is súlyos eltévelyedéseknek vagy olyan álla
petnak tegyük ki. amely esetleg el hidegüléshez. a házasság felbomlásához ve
zethet. vagy olyan helyzetekbe sodorhat bennünket. hogy megbotr ánkoztatunk
egyes gyöngébb lelkeket, s eze k úgy mutogatnak ránk. mint annak példájára,
hog y Ichetetlen a keresztény alapú és tartalmú házasság. Úgy kell házaséle
tünket élnünk. hogy az példás legyen : azt is dokumentálja, hogy a keresztény
házaséletbe belefér nemcsak az áldozat és a mennyei boldogság, hanem a sze
relern és földi boldogság is.

Idegen bűn. - Azokat a vétkeket nevezzük idegen b űnöknek, amelyeket
ugyan m ások követnek el, de minket is felelősség terhel értük mert valami
képpen hozzájárultunk azok elkövet éséhez. értelmi szerzői vagyunk azoknak.
A katekizmus kilenc idegen bűnt sorol fel : 1. bűnre tanácsot adni , 2. vétkes
dolgot parancsolni , 3. a vétekben mással egyet érteni . 4. mást bűnre ingerelni.
5. másnak bűnös cselekedetét dics érni, 6. másnak bűnét eltitkolni. 7. másnak
bűnét meg nem akad ályozni. 8. másnak bűnében közreműkődni, 9. másnak
bűnét oltalmazni.

I H S. - A barokk templomainkon gyakran szereplő három betű jézus
monograrnja. Eredetileg Jézus görög nevének első három betűje. A latin be
tűkön nevelkedett nyugateurópai keresztény gondolkodás utólag olvasta azokat
latin szavak kezdőbetűinek. A közkeletű m agyarázat , amely szerint az IHS: a
..Jesus Hominum Salvator" - Jézus az emberek megv ált ója - kezdőbetűit

jelenti. afféle költői , illetve népies etimologizálás, amilyet a k özépkorból sokat
ismerünk. Ide. kell sor olni azt a magyarázátot is. amely Mária nevében a ten
gert, a kegyelmek és a keresus égek tengerét látta a latin "mare" alapján, Ve
ronrk át pedig "Vel'a íkon't-nak, ..valódi képnek" olvasta. A hatalmas műveket

alkotó keresztény szellem apr ó, de valóban költői játékai közé tartoznak ezek
a sz őrnagyar ázatok.

B. Gy. Budapest. - Legelőször is arra kívánjuk felhívnl I ígyelrn ét, hogy
az egyház legfőbb tanító hivatala a fajok változandóságával vagy állandósá
gával kapcsolatban semmiféle hittételt . dogmát, egyszersmindenkorra szóló
megállapítást nem hozott. A katolikus apologéták, hitvédők között voltak és
vannak, akík a fajok állandóságát hirdették. Legújabban azonban egyre töb
ben, azt a z álláspontot vallják, hogya kérdés nem a hittudomány, hanem a
természettudomány körébe tartozik, mindenki azt az álláspontot vallhatja,
amit jónak lát, vagy tudományos meggyőződése diktál. A problémakor egy
ponton: az ember származ ás ának kérdésében kétségtelenül érinti a keresztény
tanítást. De ha nehezebb feladatok elé is állítja a hívőt, megtalálható ebben
is az á thidaló megoldás. Annak feltételezése vagy megállapítása, hogy az em
ber testileg valamely állatfajból fejlődött ki , nem zárja ki annak lehetőségét.

hogy Isten külön teremtői aktussal helyezte bele a lelket a fejlődés folyamán
kialakult l énybe.


