
SZERKESZTŐi ÜZENETEK

Helyreigazítás. - Októberi számunk 617. oldalának első bekezdésébe hiba
csúszott be. Ezzel kapcsolatban Medvigy Mihály, a vonatkozó cikk írója az
alábbiak közreadasát kérte: "Az Országos Magyar Cecilia Egyesület szer
késztésében megjelenő Templomi Énekrend bevezető szövege már évek óta
következetesen figyelmezteti a kántorokat egyebek közt arra, hogy a míse
ónek után jelzett alkalmi vagy Mária-éneket 'leghelyesebben a Glória ... és
~ Credo kőzti időben énekelhetjük' (1959), illetve 'leginkább szeritleckére
vehetjük, de utána folytatj uk a míseéncket' (1963), 'vagy ha a fölajánlási
imádságot közösen imádkozzuk, akkor ezt az alkalmi éneket a fölajánlási
imádság után is vehetjük' (1960). Sőt a legutóbbi, 1964-es Énekrend már ki
fejezetten megmondja, hogy 'a miseének felajánlási versét sohase hagyjuk
el!' - A liturgia szellemével ellenkező rossz szokásórt tehát nem az Énekrend
felelős, annál kevésbé, mert egyre határozottabban küzdeni is próbált ellene.
Az OMCE ezúttal is hivatása magaslatán állott, és az Énekrend gondos szer
kesztéséért csak köszönet Illeti."

Aggályos. - Ismételten csak azt mondhatjuk, amit már a hivatkozott
szcrkesztöí üzenetben is mondottunk, A gyónás érvényességéhez elegendő fel
sorolni, hogy az Isten és az egyház mely parancsa" ellen vétettünk és hány
szor történt. Ez sem nem hiányos, sem nem tág fogalom. Ne felejtsük el:
a bűnvallomás, bár elengedhetetlen része a bűnbánat szcntségónck, de nem
az egyetlen és nem is a legdöntőbb. A döntő az őszinte. bánat és a léleknek
Istenhez fordulása. Azt írja levelében: "Mindenben bűnt látok, mín
den felizgat. Mindennap maggyónnők. Az egész lelkitükörben felsorolt bűnö

ket el tudnám mondaní." Nos, ez így nyilván beteges képzelődés, vagy pe
dig a kísértésnek egyik formája, amelynek a célja, hogy kétségbeesésbe ker
gesse a lelket. Ez esetben pedig úgy kell viselkedni vele szemben, mint bár
milyen más kísértéssel szemben. Nem szabad törődni vele. Már csak azért
sem, mert az ilyen mérvű vájkálás a lelkiismeretünkben, az ennyire túlzó
foglalkozás önmagunkkal, valójában a nárcizmusnak, az önimádatnak egyik
fajtája. Ne tulajdonítsunk nagyobb jelentőséget a gondolatainknak és csele
kedeteinknek, mint amennyivel valóban bírnak. Az evangélium tanítása
nem a negatívumokat, hanem a pozitívumokat hangsúlyozza. Krisztust kell
követnünk, aki "körül járt jót cselekedvén". Ez az első kötelessége minden
kereszténynek.

K. J. Pécs. - "Kettős morál"-ról akkor beszélünk, amikor egyes embe
reket, vagy egyes magatartásokat valamilyen jogosnak látszó címen kivon
nak az általános érvényű erkölcsi megítélés alól. Legjellegzetesebb esete, mí
kor valaki az érvényesülés vagy vagyonszerzés terén, ha nem is törvénybe
ütköző, de erkölcsileg mindenképpen kifogásolható módszerhez folyamodik
s ezt azzal vélí igazolhatónak, hogy a családja boldogulását mozdította elő

csupán.

:Erdeklódó. - A Didaché az újszövetségi szeritírás után a legrégibb ke
resztény írott emlék. Még az első században, 80 és 100 között keletkezett.
Teljes címe: "Az Úr tanítása a 12 apostol által, a pogányok számára". Vol
taképpen egy katekizmusszerű, rövid foglalata a leglényegesebb keresztény
tanításoknak. Három részből áll. Az első rész az 1-6. fejezetig a keresz-
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tény kötelességeket sorolja fel. A második rész (7-10. fejezet) liturgikus elő

írásokat tartalmaz a keresztség szentségének kiszolgáltatására, a böjtökre. az
imádságokra és az eucharisztia vételére vonatkozólag. A harmadik rész
(11-15. fejezet) az egyház mindennapi életére vonatkozó szabályokat közli,
s az egészet a 16. fejezetben egy utalás a végső időkre fejezi be. A Didaché
kéziratát Bryennios érsek fedezte fel az ún. "Jeruzsálemi kézirat"-ban.
1883-ban közölték elsőízben.

T. T. Szombathely: - Azt írja olvasónk, hogy szerinte helytelen dolog
a kereszténység "misztériumát" emlegetni, mert az csak elriasztja a mo
dern gondolkodó embert, aki értelemmel igyekszik mindent megragadni és
idegenkedik míndentől, ami ésszel nem közelíthető meg. Azonkívül, olva
sónk szerint, azért sem szerenesés ez a szóhasználat, mert félreértésre ad
okot. A racionalista történetírás úgyis azt hirdette. hogy a kereszténység
a korabeli misztérium vallásoktól kölcsönözte kultuszát. Miért szolgálta
tunk mi is érvet ehhez az állításhoz? Nem értünk egyet olvasónkkal, nem
csak azért, mert a "misztérium" szó széles körben meghonosodott a ke
resztény nyelvhasználatban, hanem azért sem, mert tárgyilag túlzó állás
pontot foglal el. Az igaz, hogy a teológia állítja, hogy a keresztény hit
tanításai nincsenek ellentétben a józan ésszel. Ez azonban nem jelenti azt,
hogy hitünk merőben racionalista építmény, logikailag levezethető igazság
rendszer. A misztérium szó, eredeti görög jelentése szerint annyi, mint va
lami, amiről hallgatni kell, titokban kell tartani. A keresztény tanításban
ugyan semmi olyasmi nincs, amiről hallgatni kellene, de sok olyan dolog
van benne, ami hirdetők és tanítványok számára egyaránt titok (a Szent
háromság tana, a megtestesülés. az eucharisztia stb.), és az is lesz e világ
végéig. A kereszténységnek a misztérium vallásokból való származtatása
egyébként is meghaladott és tudományosan nem bizonyítható állítás. Legföl
jebb néhány külsőséges és szóhasználati hasonlóságról lehet szó. Ez azon
ban kézenfekvő, hiszen az ún. misztérium vallásokat éppen az különböztette
meg a korabeli pogány istentiszteletektől, hogy amíg ez utóbbiak első

sorban a földi jólét kieszközlésére irányultak, a misztérium kultuszok ki
zárólag a lélek üdvösséget kívánták előmozdítani.

L. M. - Az eucharisztikus kongresszusok gondolata Emilie Tamisier
nevéhez fűződik. Emilie Tamisier 1834-ben született adélfranciaországi
Toursban. Ez a buzgó francia lány, míután fiatal korában többízben meg
kísérelte, hogy szerzetbe lépjen, ez azonban különböző okokból sosem si
került, elhatározta, hogy egész életét annak szenteli, hogy az eucharisztia
különös tiszteletét az egész világon elterjeszti. Sok megnemértést és külső

akadályt kellett leküzdenie, végülis azonban az ő kezdeményezésére indul
tak meg, eredetileg Franciaországban az eucharisztikus zarándoklatok, ame
lyekből később a mai értelemben vett eucharisztikus kongresszusok kifej
lódtek.


