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"Szenvedő lelkek". - A tisztítóhellyel kapcsolatban, definiált egyházi taní
tás csupán arra vonatkozólag van, hogy létezik a halál után a léleknek egy
átmeneti állapota, amely meghatározott ideig tart és amelynek célja, hogy
tisztító büntetés (poenae purgatoríae) által Isten látására alkalmassá, felké
szültté váljék. Hasonlóképpen definiált tanítás az is, hogy a földön élő hívek,
engesztelő tevékenységgel (ima, szentmíse-áldozat, alamizsnálkodás stb.) segít
hetnek a tisztítóhelyen szenvedő lelkeknek.

Minden más.: II tisztítóhellyel kapcsolatos kérdés, tehát, hogy van-e helye,
hogy milyen az ott átélt szenvedés természete, jellege, a teológia számára
szabad spekuláció tárgya lehet. Ugyanaz vonatkozik az Ön által felvetett kér
désre is, nevezetesen, hogy "a szenvedő lelkek mennyiben részesülhetnek az
égiek (tehát az üdvözültek) segítségében?" A tisztítóhellyel kapcsolatban, a
szabad kérdésekben a legeltérőbb vélemények vannak az egyes teológusok
között. Abban azonban általában megegyeznek, hogy a Krisztus misztikus tes
téről és a szentek egyességéről szólö tanításból logikusan következik, hogy az
üdvözült lelkek épp úgy közben járhatnak a szenvedő lelkek érdekében, mint
mi. Sőt az a vélemény is elfogadható, hogy maguk a szenvedő lelkek is, bár
önmagukon nem tudnak segíteni, miérettünk imádkozhatnak (Herder: Lexikon
fül' Theologie und Kirche IV. 55).

A levélben írottakkal kapcsolatban, még arra is felhívjuk a figyelmét,
hogy az egyház leülönösen óva inti a híveket attól, hogy ezekben a kérdések
ben a magánkinyilatkoztatásokat felhasználják, mert azok rendszerint mégis
csak a magánkinyilatkoztatásban állítólag vagy valóban részesülőnek. vagy
korának teológiai színvonalát tükrözik (Denzinger 938».

Vallástörténész. - Konfucius a latinosított neve Kung Fu-cse kínai gon
dolkodónak. Kínaiul a neve azt jelenti: Kung mester. Kr. e. 551-ben született
és Kr. e. 479-ben halt meg. A róla elnevezett tanítás nem vallás, hanem állam
és erkölcstan, bár ez utóbbit isteni szankciók támasztják alá. Kínában. Kr. e.
1122-től 225-ig a Csu dinasztia uralkodott. Konfucius idejében a feudális urak
garázdálkodása miatt válságba került a birodalom és széthullás fenyegette.
Ezt a folyamatot akarta megállítani Kung-mester, azzal, hogy az ősi erköl
csökhöz való visszatérést és a császár isteni tekintélyének helyreállítását hir
dette. Tanításában az égről, mint gondolkozó lényről beszél, aki már az ősi idők

ben öt kötelesség-csoportot -írt elő az emberek számára. Ezek: a szülő és gyer
mek szeretete, az uralkodó igazságossága és az alattvalók hűsége, a férj. és fe
leség közötti kötelességek, a rangkülönbség fiatalok és öregek között, a barátok
iránti hűség. Konfucius szerint a birodalom fennmaradása vagy széfhullása az
uralkodó magatartásától függ, de a népnek is gyakorolnia kell az erényeket,
különösen a családi életét. Tanácsolta végül az isteneknek és szellemeknek be
mutatandó áldozatot, valamint az ősök kultuszát. Mindebből világos, hogy a
konfucianizmus, nem vallás a szö transz<:endens értelmében, hanem az állarn
rezon által diktált, célszerű erkölcsi rendszer, amelynek elsődleges célja a mo
narchia fennmaradásának biztosítása és a császári tekintély .megóvása volt. Ez
természetesen nem zárja ki, hogy tanításai több helyen egybe eshetnek a termé
szetes erkölcs követelményeivel.

Plebános. -Ötletét - hogy plebániai múzeumot akar létesíteni - csak he
lyeselni lehet. Arra a kérdésre viszont, hogy mi minden való ilyen gyűjternény

be, csak 'egy egész tanuimánnyal tudnánk kimerítő feleletet adni. Röviden abban
foglalhatnánk össze a lényeget: minden tárgyi emlék beletartozik, arrii bánni
lyen kapcsolatban van a templom, a plebánia,az egyházközség múltjával, a hí
vek múltbeli vallásos életével. Csupán példaként és jellemzésül említünk né
hányat a számba jöhető emlékek közül: a templomból kikerült szobrok, !<épek,'
használati tárgyak, feszülete k, körmenett keresztek, Iobogók,e~e~lyeta~to~,fo
gadalmi ájándékok (votumok) régi plébánosok, templomalapítók, káplánok,
kántorok, sekrestyések képei és emléktárgyaí, egykori jámbor társulatok, test-
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vérületek szabályzatai, iratai, pecsétjei, zászlói. Rengeteg anyagot tud szolgál
tatni a nép hajdani vallásos élete is. Ilyenek: imakönyvek, vallásos ponyva,
zarándokemlékek - búcsúfia -, búcsúvezetők. előimádkozók kézzel írott imád
ság- és énekgyűjteményei ünnepi, esküvői, gyász öltözetek. Ha összegyűjtötte

a hozzáférhető anyagot, szívesen szelgálunk szakember címével, aki segítségére
lesz az értékelés, selejtezés és rendezés munkájában.

T. E. Budapest, - Érdeklődik, hogy milyen ókeresztény legendával kapcso
latos. a "Legio fulminata" (villárnütött légió) elnevezés, amellyel olvasmányai
során találkozott. Valójában nem kimondottan keresztény legendáról van szó.
Kr. u. 174-ben, Marcus Aurelius uralkodása alatt történt, hogya római tizen
kettedik légíót, amely a kvádokkal állt harcban, vízhiány míatt a teljes meg
semmisülés fenyegette. A kilátástalan helyzetben egy hirtelen jött hatalmas
zivatar mentette meg őket. A villámok csapkodása elijesztette az ellenséget, a
bőséges eső pedig a régen nélkülözött vízről gondoskodott. Az eseményt Marcus
Aurelius császárnak a római Piazza Colormán álló emlékoszlopa is megörökíti.
de beszámol róla több ókori történetíró is. A pogány Dio Cassius egy pogány
istenségnek tulajdonítja a "csodát", míg Apollinaris és Tertullianus azt írják,
hogyalégióban szolgáló keresztény katonák imádságának volt köszönhető. AI
Utólag enneik az eseménynek hatására szüntette volna meg Marcus Aurelius a
keresztények üldözését. Erre azonban semmiféle történelmi bizonyíték nincs.

K. J. Pécs. - Olvasónk többízben találkozott a Vigiliában az "irenizmus"
kifejezéssel. Szeretné tudni annak pontos értelmét. A teológiai irodalom álta
lában a nagy vallásszakadást követő időszak második fázisát nevezi így, ami
kor a szenvedélyes vitát a megértés keresése váltotta fel. A szándék különösen
a XVII. századtól vált egyre erősebbé, de szószólója volt már Erasmus is, aki a
keresztények egységének létrehozása érdekében azt javasolta, hogy a vitás ta
nok számát a minimumra csökkentsék. Az irenizmuson ma a más vallásúakhoz
való türelmes és megértő közeledést értjük. Amennyiben arra irányul, hogy az
ellenséges és elfogult magatartás feladásával igyekszünk megismerni és meg
érteni az ellenfél felfogását, azt komolyan vesszük és a megismerteket a saját
teológiánkban is hasznosít juk, az irenizmus katolikus szempontból elfogadható
és helyeselhető. Relatívista és modernista változatát azonban, amely a lényeges
tanok közötti különbségek elmosására törekszik, a Humani generis enciklika
kifejezetten elítélte.

Diáklány. - Kérdezi, hogy honnan ered a Mene-tekel-Iáresz kifejezés és
pontosan mít jelent? A szavak történetét az ószövetségi szentírás rnondja el
Dániel jövendölésében. A leírás szerint Baltazár (az arám szövegben Belsasszár)
babiloni király udvari embereivel dőzsölt és ennek során előhozatta a jeruzsá
lemi templomból elhurcolt szent edényeket. Erre egy emberi ujj rejtélyes szö
véget írt fel a falra, amelyet a király udvari varázslói és jövendőmondói nem
tudtak megfejteni. A király anyja tanácsára Dánielt hivatta maga elé, aki meg
fejtette a feliratot, amely az arámi szövegben így hangzik: ,,Mene, mene, tekel
ufarszin". A szavak pontos értelmét a nyelvészek különféleképpen magyarázzák
de nagyjából megegyeznek abban, hogy számlálást, mérlegewst, Els felosztást
jelentenek. Dániel is így értelmezi őket. Azt mondja: "A dolog értelme pedig
ez: Mene: megszámlálta az Isten országodat és véget vetett neki. Tekel: meg
mért téged a mérlegen és könnyűnek talált. Faresz: elosztotta országodat és a
médeknek meg a perzsáknak adta." A méd és perzsa seregek valóban el is fog
lalták Babilont és Baltazár a királyi vár védelmében esett el.

A felirat közmondásszerűváltozata: "megszámláltattál és könnyűnek talál
tattál", úgyszólván minden nyelvben megtalálható.


