
SZEMLE
A SZENVEDŰ KRISZTUS ÉS A MAGYAR NÉP

Annak a csodálatosan gazdag ének
és szokás-auyaquak, amellyel a ma
gyar barokk kor vallásos embere a
szenvedő Krisztus keresztjét körülfon
ta. a középkor áhítatában találjuk csi
ráját. A XVI. és XVII. századi pré
díkácíök, imakönyvek és vallásos
iratok a gótikus korszak kolostorai
nak a szenvedő Krisztus iránt érzett
rendkívüli szerétetét és tiszteletét. a
nép széles rétegeihez is eljuttatták.
amelyről Szent Margit legendája is
tanuskodik a középkorban, és ennek
elsö irodalmi terméke az 6-magyar
Márte-síralom.

A korai barokk képzömüvészet is
megtalálta a ..szenvedö Krisztus'l-té
mában azt a lehetőséget. ahol a rene
szánsz hideg és értelmi beállítottsága
után a szív és az érzelem világát szö
laltathatja meg. Tíntoretto, Caravag
gio és a többi nagy müvész után az
értékeket aprópénzre váltó kismeste
rek is az új divat szolqálatába sze
gődnek. A magyar szellemi élet folya
matosságát őrzö Felvidéken Holló
Zsigmond királyi tanácsos már 1654
ben olyan szentséqmutatöt készíttetett
Kassán Matuz János ötvösmesterrel,
amelyet Krísztus kínszenvedésének
eszközei díszítenek. A müvészettörté
ner ..Ecce homo" névvel tartja nyil
ván a fájdalmas. töviskoronás Krisz
tus ruhátlan szobrát, kezében náddal.
vagy lehajtott fejjel. összekötözötten.
Alig van barokk templom a XVIII.
században újjáépülö Magyar Alföldön,
ahol ne találkoznánk vele. Helyente
a templom elé is kikerüIt. Félegyháza
hivő népe meg éppen az út mellé állí
torta, ahová másutt a feszületet szok
ták.

A magyar nép áhitatának azonban
a képzőművészeti emlékeknél hűsége

sebb tükre az ének. A képet és a
szobrot legtöbbször pap rendeli és
időtlen időkig áll. akkor is. ha már
alig-alig térdel a lábánál valaki. Az

ének és az imádság él és az élettel
alakul. Minden korszak maga dönt ar
ról: mit érez magáénak az ősök áhí
tatából. Ez az ősi kincs természetesen
nem változatlan. Hol koptat rajta az
ízlés. hol meg új színekkel gazdagítja.
A dallam néha egyszerűsödik. az ide
gen hangzatok magyar fülekhez sze
lídülnek. máskor a szürke és egyhan
gúnak érzett dallam kap új, gazdag
cifrázatokat.

A középkor énekkincseinek emlé
keit a XVII. századi gyűjteményeink

és énekeskönyveink őrzik. Ezekben az
énekekben ragyog fel szemünk előtt

az a bensőséges és igaZán gyermeki
kapcsolat. amelyet a középkor embere
a mennyei Atya iránt érzett. Aho
gyan a Csorda pásztorokban arra ké
rik a kicsi Jézust imádó pásztorok
Szűz Máriát, hogy serkentse fel Jé
zust. Szent Fiát nékik, és ahogyan fü
lünk hallatára ébreszti őt Anyja.
mondván: "Serkenj fel álmodból. édes
fiam". olyan bensőséggel és atyafísá
gos bizalommal nézelődik a XVII.
századi magyar ember a Kálvária
ormán.

Ez a bizalom azon az izes és zeng
zetes. szinekben gazdag irodalmi nyel
ven szölal, amellyel Pázmány Péter
hirdette Isten igéjét:

Ki az Eget Nappal. Holddal
A bujdosó Planétákkal
Tündöklő csillagokkal.
Ki az erdőt szép zöld fákk.al,
A völgyeket [orrésokkei,
Gyönyörű madár szokkel,
Ki gyümölcssel a kerteket,
Szőlőgerezddel hegyeket,
Ki az embert okossággal,
Madarakat szép tollával
MegruháZ jó módjával:
Ruháitól megfoszttatik,
1m fára szeqeztettk.
1m anyaszült mezitelen
Három órát a kereszten
Fűgg él nI!gy vasszegeken.
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A barokk ember gazdag képzelő

ereje csodálatosan szines formába önti
az egyszerű. ősi igazságokat. Arany
szájú Szent Jánosnál úgy olvassuk,
hogy Krisztus, mint érett szölö függ a
keresztfán. Az országosan ismert és
helyeute ma is használatos ének ezt a
képet ilyen keményen tartott és éles
kontúrokkal festett formában látja:

Előttünk tiituloklik: Jézus keresztje,
Melyre teltüggeszttetett Megváltónk

teste.
Nem láttam oly szép gyümölcsfát,
Mint [ézus keresztfáját,
Kékjeivel kibimbozott,
Piros vérrel kivirágzott
Maga Jézus szép gyümölcse,
Örök életnek szerzoje.

Az ősi husvéti himnuszban a Victi
mae pascalisban bensőséges bizalom
mal kérdi a hivő lélek Magdolnát:
"Mondd nékünk, Mária, mit láttál az
úton?" Ez a lélek szólal meg a XVII.
és XVIII. század fordulóján magyar
földön is:

Ó sziizck szüz királynéja,
Útrtek szolgáló leánya,
Seemléld, kit visznek halálra
A magas Kálváriára.
Ez-e, akit Názáretben
Szűzen fogadtál méhedben?
Nem szólhat a kegyes anya,
Szivét éles tőr szaggatja.
Péter, ez-e, akit láttál,
Táborhegyén midőn voltál?

Megszólal a Szüz Anya is: vigaszta
lást és részvétet kér szcnt Fia szá
mára. Conpassió-nak nevezi az aszke
tika nyomán a vallásos néprajz a ba
rokk lelkiségnek azt a jellemző voná
sát, hogy nemcsak maga kiván része
sülni és osztozni Krisztus kínszenvedé
sében. hanem az egész teremtett világ
tól részvétet kiván. A Ninivebeliek
negyvelmapos böjtjük alkalmával jó
szágaikat is böjtre fogták. A Nap is
elsötétedett Krísztus halálakor:

Ó Istennek minden elkotménui,
Kiváltképpen Adámnak fiai,
Fejenként siránkozzatok,
Velem együtt bánkódjatok.
Bánkódjatok fenevadak.
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Örvényekben lakó halak.
Röpöső madarak.
Csúszó-mászó csudák.
Hegyek, völgyek meqinduljetok,
Csorgó vizek ti ne follyatok,
Szakadjatok kősziklák,

Mert ma fiamat kinzzék.

A hivő ember együtérző, gyengéd
szeretettel áll oda a fájdalmas Szűz

Anya mellé, csendben várja könnyei
nek fogytát. aztán meqihletödött lélek
kel meqszólal:

Enyhi.tsd kesergésed
Siralmas .Szűz Anya,
Mert Szent Fiad harmadnapra
Feltámad, megmondta.

A barokk lendület és bensöséq a
századok folyamán először mesterséq
gé. aztán üres pózzá silányult. A mai
ember ezeken a kificamodo.t derekú.
rettentő kék és meggyvörös szobrokon
és képeken fennakadva, sokszor az
egész egyházi barokkot ilyen üresnek
és lélektelennek tartja. Az elébb ismer
tetett énekanyag is előbb népi epikává,
afféle vallásos ponyvaregénnyé, aztán
meg irodalmi formá vá értéktelenedett.
Jórészt a mult századi aprónyomtatvá
nyok őrzik ezt a haqyomány-anyaqot.
Ahitat alíg van bennük. Színes leirá
saikba gyakran az előénekesek tudálé
kossága szorult.

Régen az Isten háza népének jogán
szólította meg az ember szent Pétert.
meg Mária Magdolnát a kereszt tövé
ben. és együttérző szeretetteI vigasz
talta a fájdalmas Anyát. Nemrégiben
Volly István adta közre a Mária-éne
kekben az Ó "egek sirjotok" kezderű

népi, de valójában XVIII. századi szö
vegű Jézus és Mária közti beszélgetést.
rnelyet a bűnös Adám fejez be. Ez
például tulajdonképpen nem templomi
darab. Igazában a vallásos kultúra
szolqálata, népi epika. amely a vallá
sos kedélyélet és tisztes szórakoztatás
eszköze. Helyet kap benne az "elmél
kedés a bűnrő!" nunden pontja. bele
szorult a nagypénteki impropérin népi
feldoqozása.

A Szűz Anya a kései barokk kor
énekkincsében már gondviselő nélkül



maradt özvegyasszony, akinek olyan
lett világa, mint madáré száraz ágon:

Nyugodjál máz' viréqom,
GyászbaboroIt csillagom.
Ki voltál vigasságom.
Arván maradt édesanyád.
Aki gondot viselt reád.
Jaj. jaj kedves magzatom.

Ki leszen már gyámolom.
Ki lesz megvigasztalóm
Jézus fényes csillagom.
Benned bízott az én lelkem.
Te voltál minden örömem.

Jaj. jaj kedves magzatom.

*
Köszönöm a nagy szerelmet,
Me/y őrt állott éltem mellett,
Jól pihentem. jól nyugodtam
Hüvös errutedben.

Nem nyitod meg már ajtómat.
Még csak hírt sem hallok rólad
Kis kertem legszebb virága.
Elhervadt ága.

Vigasztalóm voltál nékem.
Mindiq szántad özvegységem.
Most vagyok csak özvegy. árva,
Sírba vagy zárva.

Helyente a népdalok kezdő képének
és gondolatot nem hordozó, dísz ítö so
rainak hatását érezzük ezekben a rnult
századi Mária-siralmakban:

Letört rózsa nem virul.
Hervadtan a földre hull.
Le van törve virágod.
Elhervadt anyaságod.

De szomorú az a rét.
Melyen virág nem virít:
Szent Seived gyöngyvirága
Öledben van meghalva.

Fájdalmak tengerébe
Vagy Szűz Anya merűloe,

A gyötrelem szívedbe
Lángbetűkkel van vésve:
Mária. Mária.
Hétfájdalmú Szűzanya!

Csendes nagyböjti péntekeken néhol
még az idén is felcsendülnek falusi
öregasszonyok ajkán ezek az énekek.
A gyüjtésükkel sietnünk kellene, mert
sírba szállnak a falusi öreqasszonyok
kal. A fiatalok nem érzik maqukénak.
Pap nyílvánosan nem énekeltethetí,
rnert csak szépek, esek érdekesek.

Nem is ezek a magyar nép vallásos
ságának a legnagyobb és idöt álló ér
tékei. Vallásos hangulatokra nehéz
idők megkívánta. öntudatos hitet épí
teni nem lehet. A szokésokra kell fel
figyelnünk. Szeged vidékén az idei
nagypénteken is megállítják majd sa;
órát, fekete fátyollal betakarják a tük
röt úgy, mint mikor halott van a ház
ban. Ez az örök, ez az időt álló: Krísz
tus családtag a katolikus magyar fa
lusi nép szemében és sz ívébenl

A vallási élet történetében a szen
vedö Krísztus barokk-kori ti'szteletéből
sarjadt ki a Jézus Szíve-kultusz. A ki
lenc elsöpénteki szeritáldozás hozta kö
zelebb a hivek nagy tömegét az Oltári
szentséghez. A gyakori áldozók lelké
ben válik aztán világossá a ..Corpus
Christi mysticum" tanítása. Vagyis a
Krisztussal való kegyelmi kapcsolat
nak az a szükségessége és valósága,
amit a szegedvidéki magyar nép mín
den nagypénteken ilyen csodálatos fi
nomsággal, szernléletesséqqel és örök
katolikus lelkiséggel érez meg és érez
tet.

Petróci Sándor.

MAGYAR ZARÁNDOKOK A KÖZÉPKORI RÓMÁBAN
Ma. a repülögépek korában, már el

sem képzelhetjük a középkori közleke
dési nehézségeket és veszélyeket.
Mégis tömegesen zarándokoltak az
örökvárosba. az apostolok sírjához. Ma
egy maqyar gyóntató ül Szent Péter
bazilikájában, a középkorban háromra

volt szükséq ..a zarándokok nagy szá
ma miatt".

Már az első szeritévben (1300) ott
találjukAntal ferences csanádi püspö
köt az örökvárosban. A sZázados [u
bileum hatása alatt mint békebíró
egyességet hozott létre és kíhallqatá-
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son volt VIII. Bonifác pápánál. A kö
vetkező évszázad fordulóját (1400) a
színtén ferencrendi Gergely csanádi
püspök azzal tette emlékezetessé. hogy
kűlön-külön pápai bullákkal egyház
megyéje szamos temploma részére bú
csút eszközölt ki. Eqyedfía István vi
lági hivő emberölés miatt kiközösítést
vont magára. 14oo-ban az Apostoli
Szeritszékhez fordult felmentésért. IX.
Bonifác pápa megadta ezt és Végrehaj
tásával megbizta a szegedi Szent De
meter egyház rektorát. Ez a kor, a
tizenötödik század, a hitélet szempont
jából "a búcsúk százada". Mintha ver
senyre kelnének a főpapok papjaikkal.
híveíkkel, az uralkodók alattvalóikkal;
székeseqybázak, kegyúri templomok.
kápolnák. sajátmaquk, illetve alatt
valóik és hiveik számára búcsút esz
közölnek ki a Szentszéknél, Folyamod
ványaikból és azok elintézéséből név
szerint ismerjük őket.

Különösen megragadták az alkalmat
búcsúk és egyéb lelki kedvezmények
kieszközlésére azok. akik Zsigmond ki
rály császárra koronáztatása ünnepé
lyére Rómába zarándokoltak (1433).
Nagy mértékben növelte a külföld
előtt Magyarország tekintélyét Zsíq
mondnak, mint a német birodalom fe
jének. a keresztény hatalmak közt be
töltött szerepe. világtörténelmi jelentő

ségre emelte uralkodását a császár
koronázás, melyen Marczali László
csanádi püspök buzditására egyház
meqyéjéböl résztvettek a király kisé
retében: Rozgonyi István temesi. Thal
lóczi Matko kevei Iöíspánok, omori
Csolnoki Lőrinc. Maczedóniai Dancs
János. Radesti István. Bizerei Miklós
kegyurak és mások. Amint örömmel
fogadták királyuknak a keresztény vi
lág legmagasabb trónjára történő fel
emelését, éppoly szfvesen meghozták
most az áldozatot, hogy fellépésének
fényét a keresztényséq fővárosában

emeljék. Hatszáz lovas és háromszáz
gyalogos élén vonult be Zsigmond az
örökvárosba. Pünkösdvasárnapján tette
fejére IV. Eugén pápa a császári ko
ronát Szent Péter bazilikájában. Egy
héttel később. Szentháromság vasár
napján ugyanott maga Zsigmond ki-
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rály "végzett egyházi. szertartást":
megkeresztelte a csanádi egyházmegyé
ben birtokos. görög orthodox vallású
Vozestyai Pétert. ahogyan ez utóbbi
mondja a Szentszékhez benyujtott kér
vényében. Valószínű azonban. hogy
csak áttérésénél volt tanu Zsigmond.
Vozestyaí felhatalmazást nyert arra,
hogy háború idején bárhol. még egy
házi tilalommal sujtott területeken. sőt

pirkadat elött is. hordozható oltáron
miséztethessen, Omori Csolnoki Lőrinc

tizennégy kérést terjesztett a Szeritszék
elé. Hasonló miséztetési engedélyen,
sajátmaga és hozzátartozói részére ké
relmezett, úgynevezett "toties-quoties"
búcsún kivül "a hitetlenek ellen hábo
rúba induló hozzátartozói részére" tel
jes búcsút nyert, továbbá felhatalma
zást arra, hogy az omori plébános öt
és hozzátartozóit. valamint a plébánia
valamennyi hivét évente egyszer min
den bűntől feloldozhassa. Bizerei Mík
lós, Rozqonyí István, qútí Ország Mí
hály hasonló kedvezményeket nyertek
el. Bizerei Miklós egészen szokatlan
módon maga fogalmazta meg - gyarló
latinsággal - folyamodványát. Vozes
tyai Péter, omori Csolnoki Lőrinc. Or
szág Míhály ereklyék hazaszállítására
is nyertek engedélyt. Ezeket a kegy
uraságukhoz tartozó templomokban he
lyezték el nagy áhitattal. A csanádi
egyházmegye klérusából is voltak za
rándokok Zsigmond kiséretében. töb
bek közt Muroni Tamás. Tamásfia
György krassói főesperes és Péterfia
György. Az utóbbi még kispap volt s
engedélyt kért arra, hogy Rómában
felszenteltethesse magát. Kérvényében
előadja. hogyahajkoronát is római
zarándoklata alkalmával vette feL 
Kicsendül e kérvényekből a török el
leni fegyverkezés zaja is. Lelki kegyel
mekért, kiváltságokért folyamodnak a
a római zarándokok kivált arra az
időre. mídön "a katolikus hit ellensé
gei" ellen küzdenek. Mig Csolnoki csak
a háborúba induló hozzátartozói részére
kért búcsút, addig Rozgonyi István te
mesi főispán. a törökök elleni háború
fővezére, búcsút eszközölt ki mindazok
részére, akik a "hitetlenek" ellen fegy
vert fognak.



Bár a pestis ezrével szedre áldoza
tait a zarándokok közül, az 1450-i
szeritévben a hiveknek soha nem látott
tömege zarándokolt az örökvárosba.
hogyajubileummal kapcsolatos általá
nos bűnbocsánatban részesüljön. Reme
tei Hímfí Péter csanádi püspök egyház
megyéjeszámos papjával és hivével
tette meg a zarándokutat. Annyira fel
lelkesitette a jubileumi ájtatosság. hogy
első szent püspökelőde. Szerit Gellért
példájára az ő lelkében is megfogam
zott a Szeritföldre zarándoklás vágya.
Ott. Rómában engedélyt eszközölt ki a
Szentszéktöl arra. hogy tíz kisérővel

felkeresse "az Úr sirját és a tengeren
túli helyeket". A ttz utitársat elsősor

ban papokból, kétségkivül eqyházme
qyé]e tagjai közül szemelte ki; ezeket
azért szándékozott magával vinni. hogy
szélesebb látókörrel és tapasztalatokkal
gazdagodva hozza őket vissza egyház
megyéjébe.

Ebben az évben (1450) merült fel a
terv, hogy a török veszedelemre való
tekintettel a jubileumi búcsú idehaza is
elnyerhető legyen. Remetei püspöknek
nagy része volt abban. hogy Hunyadi
János ílyértelmű kérelmet terjesztett a
Szeritszék elé. Erre a pápa megenged
te. hogya hivek bizonyos feltételek
kel idehaza is elnyerhessék a jubileumi
búcsút; . az e célra befolyó alamizsna
kat a török elleni hadikészületek fede
zésére ajánlotta fel. - A jubileumi bú
csún kivül számosan nyerték el a tel
jes búcsút és a szabad gyóntató-válasz
tás cnqedélyét, igy például Képedi Bá
lint csanádegyházmegyei hivő, "a ma
\lYar királyság határszélén a kereszté
nyek védelmére szolqáló bizonyos vá
rak kapitánya". Teljes búcsút engedé
lyezett az Apostoli Szeritszék általában
a török ellen harcolók részére.

•,Jublleumi búcsút" eszközölt ki Re
metei püspökutódja. Hangácsi Albert
az Apostoli Szentszéktöl: "Hogy a
csanádi székesegyház tekintélye még
jobban emelkedjék". tízesztendőre bú
csút nyert mindazok részére, akik az
egyházat a védőszent. Szent György. to
vábbá Szerit Gellért első csanádi piis-

pök napján meglátogatják és tatarozta
tására segitséget nyujtanak. Ezt a bú
csút a két ünnep első vecsernyéjétől

második vecsernyéjéig terjedő időköz

ben lehetett elnyerni. Hogya hivek
könnyebben részesülhessenek' benne, a
Szeritszék meqenqed.e, hogya püspök
töl vagy az ö távollétében a püspöki
helynöktöl felhatalmazott papoknak jo
guk legyen az Apostoli Szeritszéknek
fenntartott bűnök feloldozására. to
vábbá a fogadalmaknak más jócseleke
detekre való átváltoztatására. kivéve a
Rómába az apostolok és a Compostel
lába Szent Jakab sirjához való zarán
doklás. meg a szerzetbelépés Ioqadal
mát. A felajánlott alamizsna felől a
Szeritszék úgy rendelkezett. hogy en
nek felét a püspök a székesegyház ta
tarozására, másik felét pedig a magyar
országi apostoli követ a török hábo
rúra fordítsa; a török háborúk befeje
zése után az alamízsnák kétharmadré
sze a csanádi székesegyházat, egyhar
madrésze a római Szent Péter-bazilikát
illesse.

A középkor alkonyán, az 1500. évre
az Apostoli Szeniszék a lelki kegyel
mekhez országos nemes cél szolqálatát
kapcsolta: teljes búcsút engedélyezett
nemcsak az apostolok sirjához zarán
doklóknak, hanem azoknak is. akik áj
tatosságaikat idehaza elvégzik és a
római út költségeinek negyedrészét a
török elleni harcra ajánlják fel, vagy
pedig a harcban személyesen vesznek
részt. illetve maguk helyett fegyverest
állítanak. Ekkor sem szüneteltek azon
ban a római zarándoklatok. Szokoli
Mihály - a pálosremetének elvonuló
Szokoli János csanádi püspök atya
fia - hozzátartozóival együtt zarán
dokolt el az örökvárosba.

Ezek az egyetlen püspökség oklevél
anyagából gyüjtött adatok is megérte
tik az egyik római magyar gyóntató
sírfeliratát: "Ne csodálkozzál, utas,
hogy az, aki a jegethordó Duna partjai
mellelt született, római sirban nyugszik.
Gondold meg. hogy Róma mindnyájunk
közös hazája."

Juhász Kálmán.
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AZ ÉLŰ IZLÁM

Törökországban jelenleg újjászülető

ben van az ízlám, Arábiában a nem
zeti megújhodás ad neki friss élterő

erőt; s ismerői. megfigyelői egyaránt
azt állitják. hogy napjainkban a ke
reszténység mellett alighanem az iz
lám a legelevenebb vallásos erő a vi
lágon.

A muzulmán öt alapvető kötelessé
géhez tartozik. hogy a hitvallás-tétel
a napi imádság, az alamizsnálkodás és
böjök megtartása mellett életében egy
szer elzarándokoljon Mekkába. Ez a
törvény egyformán kötelez minden fel
nőtt és szabad férfit és nőt. Anyagiak
hiánya és az utazás bizonytalansága
azonban felment e kötelesség alól.
úgyhogy az dám országaiban mindig
is csak egy kisebbség viselte a hadzst
mekkai zarándok) dicsőséges eimét.

Mekka már Mohamed működése

előtt is. legnagyobb szeritélve volt az
arab népnek. A vallásos gyakorlatok
középpontjában egy fekete meteorkö
- a kába - tiztelete állott.

Mohamed ~ bár a régi vallás fa
natikus hivei elől Mediniába kellett
menekülnie, (Kr. u. 622) - szintén
nem vonhatta ki magát e törzsi szent
ség varázsa alól. s Ő is előírta a kába
tiszteletét. A monotheizmusnak abban
a tisztult fellegvárában. ahogy azt az
ízlám legmagasabbrendü képviselői ér
relmezík, szinte érthetetlenek ezek a
zarándoklati ceremóniák. Lényegük
ihrámnak, vagyis a megszenteltség
állapotának befogadása már nyomban
a Mekka területére lépés pillanatában.
A zarándok elhatározza. hogy az elő

írt zarándoklatot helyes módon fogja
véghezvinni és aláveti magát az elő

irásoknak. Többek között tartózkodik
a hajnyírástól. a borotválkozástól. Ié
sülködéstöl, vadászattól. szexuális
érintkezéstől. stb. Külsö jelként ün
nepí ruhát hord. azaz két varrásnélküli
fehér takarót. és leveti a máskor oly
nélkülözhetetlen fejfedőt. Hangosan
recítálva az előirt imákat. hétszer
megkerüli a kockaalakú. bársonnyal ta
kart épületet. amely a mekkai rnosö
udvar belsejében áll és a fekete követ
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őrzi. Ezzel kezdődnek s ezzel fejezöd-
. nek be a szertartások. Ezek között a
legsajátságosabb a Mekkától négy
órányira fekvő Arafa hegy sivár szik
láí közt való tartózkodás. ami aligha
nem még valamilyen pogány termé
szetimádó kultusz maradványa. Az iz
lám megelégszik annyival. ha a za
rándokok közösséqben látoqatják meg
a szent hegyet. ahonnét minden za
rándok egy,..egy kavicsot hoz magával.
amit aztán visszatérőben eldobnak
Mina városában. ahol nagy halom
emelkedik ilyen kövekből. Llqyanítt
veti le az ízlám-hívö a zarándoki álla
potot, levágatja a haját. áldozati álla
tokat ölet. és megüli azt a három ün
nepnapot, amelyek mint áldozati ün
nepek az egész izlám világában az év
legszentebb napjai. Évek óta 1949
ben folyt le ismét félig-meddig békés
körűlmények között a nagy zarándok
lat. Az egész dám világából hatal
mas tömeg özönlött a szent helyekre.
Ezeknek védői 1917 -íq a törökök vol
tak s az ő uralkodójukat fogadták el.
mint kali fát Mohamed utódának a mo
hamedán népek. A törökök azonban
1924-ben elt~rölték a kalífátust, egyik
mozzanataként ama törekvésüknek.
hogya nyugati minta szeríntí nemzeti
állammá alakuljanak át. Fölhagytak a
mekkai zarándoklatokkal is. melyeket
engedélyezni. vagy éppen elősegiteni

már devizaokokból sem volt kívána
tos a merkantilista államban. Azonki
vül egy lelkében meqújhódott, új val
lási élményekkel hazatérő hadzsi aka
ratlanul is az ősi hit iránti ragaszko
dás jelképe lett volna; a kormány te
hát jónaklátta még a hadzsi cím eltör
lését is. Hosszú idő után 1949-ben
történt először szembetünő tanusága
ként a nép ízlárn felé Fordulásának.
hogya török közvélemény figyelme
ismét erőteljesen Mekkára szegeződött

s a törökök ismét nagy számban 
tízezren -- vettek részt a zarándokla
ton. Allami hajó bonyolította le a for
galmat Dzsiddába és Arafa hegyén
Ankara követe törők zarándokokat fo
gadott be sátrába. A három leq.ekin-



télyesebb török újság repülőgépen
küldte ki különtudősítóit, akik a meg
felelő rituális ruhákban maguk is
résztvettek a szertartásokban. A török
lapok nem győztek elég képet közölni
zarándokruhás munkatársaíkról, akik
noha Atatürk Iaicizáló propagandája
alatt nőttek fel, nem tudták magukat
kivonni ennek az óriási vallási közös
ségnek varázsa alól, amelyben Ma
rokko, Eqyp.om. a Balkán. Perzsia.
Afganisztán. Pakisztán, Jáva és Kina
imádkozott együtt.

A nyugat felé hosszú ideig hermetiku
san elzárt! Saudl-Aráblát uralkodója
az utolsó háború alatt míndinkább
megnyitotta a technika előtt. De a
nyugatiak nemcsak az arabok olaj
forrásait épiteték ki, hanem külön
féle áruik számára is piacot kerestek
köztük és elárasztják őket luxusiparuk
vegyes értékü termékeivel. Az Arafa
heqyén például a háromszázezer za
rándokellátásra valóságos sátorváros
keletkezett vendéqlökkel, pénzváltók
kal, droqériákkal, cukorka üzletekkel
és amerikai cigaretta boltokkal.

Tévedés volna azt hinnünk, hogy
az izlámnak sikerült megvédenie leg
szentebb városát a nyugati technika
beözönlésétől. A hosszúhajú beduin
rendőrség dzsippeken száquldozik, a

rituális kiáltás: "szolgálatodra Uram"
az utcák éjszakai tolongásában re
ménytelenül összetorlódott luxusautók
ból hangzik ki, megafonos kocsik ke
resik arab, perzsa, török vagy ordu
nyelven az elveszeir tárgyakat. az
Arafa hegyén víllanyvtláqítás. vízve
zeték, egészségügyi állomás és hang
szóró müködik. Mekka utcáit a rnotor
bícíklís orvosok naponta Iertőtlenítík

DDT-vel és a minare.ekböl hanqszö
rók hivják a zarándokokat a nagy ud
varba. Ibn Saud király pedig minden
autósnak lelkére köti, vegye fel ko
csijába a kifáradt zarándokot.

Mekka női lakossáqa azonban még
a hagyomány kötöttségében él. Igy
például mig az előkelő és gazdag pa
pakisztáni hölgyek pizsamaszerü ruhá
ikban kesztyűtől a napernyöiq hófehér
ben. szabadon járnak-kelnek a szállo
dák előcsarnokaiban. addig a inekkai
nők csak az imaidőben mutatkoznak
nyilvánosság előtt, de akkor is csak
sűrű fátyol alatt', vagy piros érrnékkel
teleaqqato.t és keskeny látórésekkel
ellátott álarcban. Evezredes szokások
és a legmodernebb technika egymás
mellettl Vajjon mit tanusit ezzel az
izlárn? Asszimilációs készségének eltő

kéltséqét? Vagy vallásos öntudatának
tántor írhatatlan nyugalmát és bizton
ságát?

A FÖLD LAKOSSÁGÁNAK FEJLÖDÉSE ÉS ELOSZLÁSA

Az amerikai neo-mal.husíánusok ál
tal felkeltett riadalom a földkerekség
népe-edési problémáira terelte a köz
vélemény érdeklődését. Valóban olyan
ütemben szaporodik-e az emberiség,
hogy viláqéhínséq fenyeget, ha csak
valamilyen módon meg nem állitják,
vagy le nem fékezik ezt a nagymérvű

sokasodást? - ez a kérdés foglalkoz
tatja most viláqszerte a szociolcquso
kat.

P: Víau az Econorníe et Humanisme
hasábjain nagy józansággal és a leg
frissebb adatok birtokában a számok
hűvös világánál teszi mérleqre az első

pillanatra valóban íjcsztönek látszó
problémát.

A világ népességének Iélekszáma.
amely századokon keresztül nagyjából
állandó volt, a XVII. század végén nö
vekedni kezdett. A növekedés egyre
gyorsuló ütemet vett fel s ez az irány
zat napjainkig tart, anélkül. hogy a
visszaesés legcsekélyebb jele mutatkoz
nék. A háborúk szörnyű hekatombái
sem változtatnak ezen a tényen. De
lássuk a számokat: a XVIII. század
végén a világ Iakossáqa becslés szerínt
4-500 rnillió volt; egy évszázaddal
késöbb 700 millióra emelkedett: a XIX.
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század elején már meghaladja a milliár
dot, hogy 1850-ben 1.150 míllíóra emel
kedjék. 1914-ben 1.800 míllíó, 1939-ben
2.150 millió és jelenleg 2.300 míllió ez
a számadat. A 2000. évre előrelátha

tólag 3.300 millióra emelkedik az embe
riség lélekszáma. A világ lakossága te
hát három évszázad alatt meqnéqysze
rezödött.

Ez a szaporulat valamennyi konti
nensen tapasztalható, az üteme és ará
nya azonban mindenütt más. Ázsia
1650-től kezdve szabályos menetekben
szaporodott, párhuzamosan a világ
növekedéssel, 300 millióról körülbelül
1.200 millióra. Ugyanakkor viszonyla
gos részvéele a világ népességében 60
ról 50 szazalékra csökkent. Európa,
amely számszerűen mindjárt a második
helyen következik, rendkivül gyors nö
vekedés után némileg lelassult, de vi
szonylagos pozícióját így ís 20-ról 25
százalékra javította. A két Amerika,
de különösen Észak-Amerika a legpá
ratlanabb szaporodási statisztikát mu
tatják. Lakosságuk a két évszázad
előtti 6 mililóröl 300 millióra növeke
dett az 1946-05 adatok szerint. Afrika
fejlődése csak a mult század második
felében índult meg és csak lassan ér
ződik. A fekete földrész viszonylagos
részvétele a világnépességben fokoza
tosan csökkent 27 százalékról a mai
7 szazalékra.

Ez a példátlan arányú szaporodás
annyival is inkább hihetetlennek kell,
hogy tűnjék, mert hiszen ha Ieltennénk,
hogya szaporodás üteme kezdettől

fogva ugyanilyen volt, akkor az első

emberpár csak a kereszténység kezde
tén jelenhetett volna meg a földön.

A szerzö ezután sorra veszi az egyes
világrészeket, megvízsgálva rajtuk a
népesedési kilátásokat. A világnak ta
lán egyetlen jelentékenyebb területe,
ahol a szaporodás staqnál, ha ugyan
nem csökken, Közép-Afrika. A legen
da, hogy ez a hatalmas terület, amely
a Szaharától Angoláig és Rhodéziáig
terjed, óriási embertartalékokkal ren
delkezik, tévesnek bizonyult. Ma már
tudjuk, hogy a lakosság sürüsége itt
alig haladja meg a négyzetkilométeren
kinti 5 lelket. És ezt a csekély szárnú
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lakosságet is rengeteg trópusi betegség
és elképesztően nagyarányú gyermek
halandóság tizedeli. eltekintve ftz:

amúgy is rendkívül alacsony születésí
indextől. Nagyon kérdéses. hogy az
európai befolyás segíteni tud-e ezen az
állapoton. Az oktatás és az orvosi hi
giénia terjedése csak lassan érezteti ha
tását. Afrika két szélső területén. észa
kon és délen már ismét sokkal kedve
zőbb a helyzet. A déli vidékeken a búr
háború után hatalmas arányú szapo-
rodás indult meg azon a területen.
amelyből később a Délafrikai Unio ke
letkezett. 1904-ben ötmillió ember la
kott ezen a területen, mig 1946-ban
már 11.4 míllíó, Ez a jelentős lélek
szám növekedés úgyszólván kizárólag
a természetes szaporodás eredménye
volt. Észak-Afrikában nem kevésbbé
rohamos a fejlődés. Az 1921-es 11 míl
lióval szemben 1948-ban a lakosság
száma itt meghaladta a 21 milliót, Az
évi szaporulat 250 ezer körül mozog.
Túlnépesedéssol azonban csak Algír
küzd, míg Marokkó és Tunisz hosszú
ideig gondoskodni tudnak a szaporodó
népesséqről.

Sokkal súlyosabb problérnát jelent a
keletázsíaí blokk, Kína, India és Japán,
amelyek egyedül 900 millió lelket
számlálnak. tehát majdnem a felét az
egész emberiségnek. Kína lakossága két
évszázad alatt megháromszorozódott.
191O-ben elérte a 368 milliót, 1933-ban
439 és 1947-ben már 467 millió lakosa
volt. Az ország modemízálása, az ipa
rosítás. a megfelelő agrárreform sokat
segíthet' a helyzeten. Nem is Kína je
lenti ítt az iqazí problémát, hanem Ja
pán. amely sokkal gyorsabb ütemben
vette át az európai életformát és en
nek meqfelelöen az európaihoz hasonló
szaperulatot is. 1872-ben még csak 33
millió lakosa volt, 1920-ban már 56
millió, A tíz évig tartó háború ellenére
1945-ben már 73 millió lelket számlál
tak. Az ezt követő három évben pedig
további hét millióval szaporodott a ja
pán nép. Bár a szakértők véleménye
szerint Japán e rohamos szaporodása
csak átmeneti jellegű és rövidesen be
következik az európaihoz hasonló sta
bilizáció, mégis Japánnal számolni kell,



ha ÁZsia demográfiai jövőjéről beszé
lünk.

A legizgatóbb probléma azonban In
dia. Pierre Meíle szerint ez az orszáq,
amely a legelső volt Azsíában, s amely
régebbi multra tekint vissza, mint
Kína, ma ismét nemcsak a világ legné
pesebb nemzetét foglalja magába, ha
nem a legfiatalabbat és a legtöbb lehe
tőséget mutatót is. Egészen páratlan vi
talitással állunk itt szemben. India né
pessége tíz év alatt többel szaporodott,
mint amennyi egész Franciaország la
kossága. De lássunk néhány hivatalo
san ellenőrzött számadatot. l 800-ban
100 rnillió lakos; 1891-ben 279 millió,
1931-ben 338 rnillió, 1941-ben 389 mil
lió. Ma már minden valószínűséq sze
rint jóval a 400 millió fölött vannak.
Bs rnindcz annak ellenére, hogya ha
lál ugyancsak bőségesen arat az éhín
ségektől és trópusi betegségektől szen
vedö nép soraiban. Az 1931-es adatok
szerint a férfiak átlagos életkora rnind
össze 26.9 év, a nőké 26.6. Kétségtelen
viszont, hogy az orvosi higiénia terje
dése lényegesen hozzájárult a halálo
zási arányszám csökkenéséhez.

A cikkiró szerint ezek a számada
tok mindennél jobban bizonyítják, hogy
az egyidőben sokat emlegetett "sárga
veszedelem", vagyis a lassú eltolódás
Azsia túlsulya felé realítássá vált és
ezeknek az orszáqoknak kulturális és
technikai elmaradottsága csak átmene
tileg biztositja az emberiséget a hirte
len eltolódásokkal szemben.

A második világháború eseményei
brutális nyiltsáqqal mutatták meg, hogy
Európa elérte delelő pontját. Itt azon
ban nem szabad elfeledni, hogy Európa
nem képvisel homogén tömböt. Mu
tatja ezt az is. hogy magán az európaí
területen. belül is nagyarányú eltolódás
következett be éppen a szaporodások
tekintetében. 1911-ben Kelet-Európa,
Oroszországot nem számítva, mindösz
sze 13%-át tette ki Nyugat-Európa la
kosságának. 1946-ban ez az arány már
36%-ra emelkedett. Számokban kife
jezve ez azt jelenti, hogy amíg Nyugat
Európa lakossága az 1911-es 292.9 míl
lióról 30 év alatt 290,2 míllióra csök
kent, addig Kelet-Európáé 38,4 míllíö-

ról 105,1 rnillióra emelkedett. A jövő

szempontjából itt figyelemre méltö még
az a körülmény is. hogy Nyugat
Európa csak úgy tudta ezt a színvona
lat is megőrizni. hogy az átlagos élet
kor jelentős mértékben felemelkedett
és országonkint változva 10-15 évvel
magasabb, mint Kelet-Európában. A
cikkiró arra a következtetésre jut,
hogy míg Nyugat-Európa demográfiai
szempontból már az alkony felé halad,
Kelet-Európa még nem érte el a delelő

pontot.
A két Amerika Iejlödése meglepő ha

sonlóságot mutat Európáéval. csupán
min.eqy félévszázaddal hátrább van.
A lakossáq szaporodása. a pénzüqyí
befolyás, az ipari potenciál, az agrár
termények nagy bőségben való terme
lése terén Amerika ma már teljesen át
vette azt a szerepet, amelyet 50 évvel
ezelőtt Európa töltött be.

A kettős kontinensen Mexikó északi
Iratára mentcn éles vonal választja el
egymástól az anqolczász és latill nép
csoportot. A kettő lélekszáma nagyjá
ból egyforma; az anqolszászé 158 míl
lió, il latiné 124 millió, Amíg azonban
az előbbi lassan stabilizálódík, az
utóbbi teljes erővel szaporodik. Ame
rika, de különösen az Északamerikai
Egyesült Allamok demográfiai helyze
tét természetesen nagy mértékben be
folyásolta az elmúlt évszázad során le
zajlott nagyarányú bevándorlás. Az
első világháború végéig 38 millió be
vándorló telepedett le az Egyesült AI
lamok területén. Ettől az időponttól

kezdve már gátat emeltek a bevandor
lásnak. Dél-Amerika viszont, ahová
csak jóval később, a XX. század ele
jén indult meg a nagyobbarányú be
vándorlás, továbbra is szívesen látta a
bevándorlókat. akiknek összes száma
azonban 1945-ig nem haladta meg a
12 milliót.

Dél-Amerika azonban nemcsak mint
bevándorlásí ország mutat nagyobb
perspektívákat, mint északi szomszédja,
hanem a belső szaporodás tekintetében
is. Az Egyesült Allamokban 1880-tól
1933-ig 35-ről 16,5-re esett vissza a
születési index (az ezer lélekre eső

születések száma). Az átlagos életkor
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ugyanakkor száz év alatt 48-ról 63-ra
emelkedett. Hasonló tendencia mutat
kozík Kanadában is az óriási lehetősé

gek ellenére. amelyeket ez az ország
gazdasági tekintetben felmutat. A de
mográfiai szakértők véleménye szerint
Kanada mai 12,5 milliós lakossága
1970-ig a legjobb esetben 14.5 millióra
emelkedik. Dél-Amerikában viszont va
lamennyi államban sztlárdan tartja ma
gát a magas születési százalékszám. És
noha ma még a halálozások száma is
igen nagy. Braztlía 800.000. Argentina
250.000 és Mexikó 500.000 lélekkel
szaporodik évente. Az eröfcrrúsokban
(nyersolaj, vízrcrök) és nyersanyagok
ban pártlanul gazdag földrész hatal
mas jövőnek néz elébe.

De nem csekélyebb vitalitast tapasz
talunk a földgömb ellentétes oldalán. a
22 millió néqyzctkilométcrcn elterülő

Szovjet Unióban. Ezen a föld cqyhato
dát kitevő hatalmas területen 50 külön
bözö nemzetiség él. Közöttük számbeli
leg és kulturális befolyás tekin.erében
is legjelentősebb az orosz. De az
ázsiaiak. a tatárok. hurjátok. kalniük
kök rohamosan szaporodnak. Lélekszá
muk . a hivatalos statisztikák szcrínt
1920 és 1939 között 43%-kal emelke
dett. míg ugyanakkor Európai Orosz
ország szapondata 26% volt. Az egész
területen az első viláqháború kitörése-

kor 140 millió ember élt. 1926·ban.
amikorra a viláqháborús veszteségeket
sikerült behozni. 147 millió volt a la
kosság száma. Azóta a növekedés ra
hamosabb ütemet vett és 1946-ban G.
F. Alexandrof már 193 millióról szá
molhatott be. Ebben a számban termé
szetesen azok is benne vannak. akik a
második világháborút követő területi
változások során csatoltattak a Szovjet
Unióhoz. A Princeton egyetem demo
gráfusainak becslése szerínt 1970-ben
250 míllió lesz a Szovjet Unió lakos
sága az Egyesült Államokban várható
160 millióval szemben.

Mindezeknek a számoknak eredmé
nyeképen P. Viau arra a következte
tésre jut. hogy noha az emberiség sza
porodása folyamatosan tart. az egyes
népek a legkülönbözőbb vitalirást mu
tatják. Az emberiség naponta 55.000
lélekkel szaporodik. ami évi 20 rnillió
nak felel meg. ez a tömeg azonban kü
lönbözöképen oszlik meg az egyes né
pek között. Az egész emberiség ellá
tása pedig annál könnyebbl' válik. mi
nél inkább lehetövé teszik. hogy az
emberek a sűrűn lakott és lakossáqot
eltartani már nem tudó területekről a
kevésbbé lakotfak felé áramolhassanak.
és a felesleges mennyiségben termelt
áru mind eljuthasson oda. ahol szük
ség van reá.

A KERESZTSÉG SZENTSÉGÉRŐL

"Volt pedig a farizeusok közt egy
Nikodémus ncvű ember. a zsidók
egyik főembere. Ez Jézushoz méne éj
jel. .." Ebbül az éjszakai tanításból,
mint vezérgondolat csendül ki: "Bi
zony mondom neked. ha valaki újjá
nem születík vizből és Szentlélekböl,
nem niehet be Isten országába." (Ján.
3. 5.)

Mínden család.aq számára az Isten
hez vezető út kezdete a viz és Szerit
lélek szentséqe, a keresz.séq. Ezért
sietnek a szülök az alig eqy-kétnapos
gyermeket meqkeresztel.etní. Illő is,
hogy a zsenge lélek előbb ismerje az
Isten útját. mintsern a bűnök ösvényét.
Pázmány ezt igy mondja:
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..Tudjátok, Keresztények. hogy
mindnyajan bűnben Ioqantattunk. hogy
mindnyájan bűnben születtünk (Zsolt.
50, 7.), mert Ádámban mindnyájan
vétkeztünk (Róm. 5. 12.). Nem akar
ja Isten. hogy ebben a bűnös állapot
han öregbedjiink és az ördög halalma
alatt nevelkedjünk, hanem testi szüle
[':sünk után mindjárt kivesz a vesze
delmes állapotból, megtisztit, rneqrno
soqat, meqszentel, Krísztusba öltöztet
a szerit keresztség újjászűletése által
(Tit. 3. 5.). Az Istent képviselö egy
házi emberhez vire.ünk, fogadást te
szünk. Istennel szerzödünk, szolqála
tára köteleztetünk. az ő ..bélyegét fel
vesszük és kezeseket veszünk. a ke-



resztapát és anyát. hogy az ördögnek
és a viláqnak ellene mondván, örökös
szolqái leszünk Istenünknek és őtöle

semmi úttal el nem pártolunk...
..Mi kedvezőbb helyzetben'vaqyunk.

mint az első keresztények - mondja
egyik Ie!kigyakorlatos beszédében
Mercier bíboros, - mert öntudatos
életünk egy napját sem töltöttük a
pogány hitetlenség járma alatt, Még
míelött jót vagy rosszat tettünk volna.
a keresztség maris meqváltott a halál
tól és Krísztusnak foglalt le minket."

És mert a kisgyermek még képtelen
megkeresni és feltalálni az ..Egyházba
Ié pök e kapuját", ezért ..az Egyház.
az édesanya. neked mások lábát adja.
hogy eljöjj hozzá. mások értelmét.
hogy higyj. mások nyelvét, hogy hit
vallást tégy. s rnivel téged más bűne

terhel. más által szabadittatol meg."
(Szent Aqoston.]

A család új kis tagját a templom
ban az Egyház fogadja. Itt találkozik
először az emberi lélek Is.cn csodát
tevő irgalmával. itt borul föléje elő

ször a megváltás mísztériuma. Szen'
atyánk egyik ifjúsághoz intézett be
szédében megkérdi: ..Ki vitte végbe
ezt a csodát bennetek? Ki teremtett
újjá titeket? Ki adott új életet nek
tek. amelyet sem atyátok. sem anyá
tok nem adhatott a vérével? Krtsztus
jegyese. az Egyház volt lelketek
anyja. ki csecsemő korotokban paradi
csomi szeretettel homlokon csókolt ti
teket s úgy szoritott keblére. mint
isteni Jegyese kiomló vérének gyerme
keit."

A keresztségről. amelyet Szent
Ágoston méltán nevez mennyei titok
nak. vallásunk főbb tanitasai ezek:

A szentség krisztusi alapitása az
Evangéliumok félreérthetetlen szavai
alapján kétségtelen, A keresztséget
valóban kapunak. minden kegyelem
közlés első feltételének szánta az Úr.
Pontosan meghatározta e szentséq
anyagát. a vizet. töle, az ö ajkáról
hallottuk a kisérő szavakat is. ame
lyeket ma is használ az Eqyhaz: ..N.
meqkeresztellek téged az Atyának és
Fiúnak és Szeritléleknek nevében,"

A keresztség kiszolgáltatására az

újszülött plébánosa illetékes; annak
engedélyével bármely pap keresztel
het. Halálveszedelem esetét kivéve a
szentséq mindig ünnepélyesen. vagyis
az összes kisérő szertartásokkal szol
gáltatandó ki. Sürgős szükséq esetén
bárki keresztelhet. a keresztelendő

apja vagy anyja azonban csak halál
veszélyesetén (Tkv. 742. kanon). Ha
a szükséqkeresztelést végző komoly
szándékkal alkalmazza a vizzel való
leöntést és hiány nélkül mondja köz
ben a kisérő szavakat. keresztelése
érvényes. így érvényesek a nemkato
likus keresztények. a felekezetek kífo
qástalanul végzett keresztelései is.

Kereszteléskor az újszülött egy
szerit nevét kapja. ez lesz Védőszentje,

Ünnepét' a család meqülí. élete törté
netét megismerteti a nyiladozó érrel
rnű gyermekkel. erényei követésére
buzditja. Ha a szülök nem keresztény
nevet szánnak a gyermeknek. keresz
telhető erre is. de a választott név
mellé egy szentét is kell csatolni (761.
kanon) .

A keresztszülők választása vallási
természetű feladat és semmiesetre sem
társadalmi, s ezt az Eqyház sziqorú
feltételekhez szabja. A Törvénykönyv
(765. kánon] főbb feltétel ei. hogy a
keresztszülő csak egy. legfeljebb kettő

(keresztapa és keresztanya] lehet; ez
legyen meqkeresztelt, legyen szándéka
a 'tisztségre. legyen felkért személy.
fizikailag érintse kereszteléskor a
gyermeket (esetleg helyettes által);
nem lehet más vallás tagja vagy fe
nyíték alatt álló. nem lehet apja.
anyja. házastársa a keresztelendőnek.

Pap. szerzetes csak meqyéspüspöke.
illetve szcrzetesfőnöke engedélyével
vállalhatja ezt a tisztséget.

Érthetőek az Egyháznak c sziqorú
Ieltételeí: a keresztszülő a katolikus
családban nem ajándékot hozó rokon
vagy ismerős. hanem Isten előtt fele
lős gondozója. keresztqyerrnekének. És
a szülöktöl is számonkéri majd egy
szer az Úr. hogy vallásos. példás életű

keresztszülőket jelöltek-e ki gyerme
keik mellé!

A keresztség szentséqének szüksé
qesséqér Szent Ágoston tömören igy
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váZoija: "Senki sem lesz másként
JCrisztwl talljává. mint vagy Krísztus
rendelete szerínt való keresztség,
vagy pedig Krísztusért elszenvedett
halál által." Hogy a vérkeresztség pó
tolja a keresztség szentséqét, az vilá
gos. "Nagyobb szeretete senkinek
sincs annál. mínt ha valaki életét adja
barátaiért" (Ján. 15, 13.). De pótolja
a vágykeresztség is: ha valaki óhajtja
a keresztséget, de nincs módja meq
keresztelkedni. Lehet. hogy ez a tétel
tág kaput nyit a lehetőségeknek: nem
tudjuk, kiket számit ide a mindenkit
üdvözítení akaró Isten. Mindenesetre
még gondolatban sincs jogunk korlá
*ok közé szorítani az ő végtelen irgal
mát.

A keresztség szertartása elején a
pap karingben és víolaszrnü stólaban
kérdéseket intéz a megkeresztelendő

höz, Annak nevében a keresztszülő fe
lel. "Ellene mondasz-e a gonosz lé
leknek? Hiszel-e a míndenható Atya
ístenben, Jézus Krísztusban, a Szent
lélekben ...1" Ezek a feleletek egy
egész életre Krísztus mellé kötelezik
az újszülöttet. Ma sokan talán nem
érzik ennek a keresztségi fogadásnak
a súlyát. Egyházunk történetének első

véres századaiban ezek a feleletek
többet jelentettek: sokszor hivatalvesz
tést, számkivetést. vértanusáqot. Mínd
ehhez a keresztség szentséqének ke
gyelme adta az erőt. es talán egy
mondat, amit a keresztelő medencéből

hoztak magukkal. egy kérdés és egy
felelet: "Mit ád neked a hit? - Örök
életet!"

A keresztség eltörli az áteredő bűnt.

Adám szomorú örökségét. amely való
sággal a sátán jele minden újszülöt
tön. Ezért szerepel az exorcizmus, a
romlástól megövó sö, a kisded homlo
kának és keblének .kereszttel jelölése
a bevezető szertartásokban.

A pap azután stólajával jelképesen
a templomba vezeti be a meqkeresz
telendöt, megismételteti vele a kereszt
ségi fogadást. majd Aquinói Szent Ta
más szavai szerínt: "a keresztelendőt.

mint Isten atlétáját, megkenik szerit
olajjal rnellén és lapockáín, ahogy az
ökölvtvökat szokás."
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Ezután következik maga ll. keresz
telés: a pap fehér stólát ö1t s az is
mert szavak kíséretében háromszor
keresztalakban leönti a gyermek hom
lokát A víz a lelki tisztulást. az újjá
születés szent csodáját jelképezi.

A befejező szertartások: a fej kriz
rnával való megkenése. a fehér ru
hácska. az égő gyertya. mind egyet
példáznak: ez a lélek most már Istené.
maradjon mindig is az övé. Ide vág
N yssai Szen·t Gergely figyelmeztetése:
"Ha keresztény vagy, akkor kövesd
Krísztust. a te Istenedet s ne viseld
hiába e nevet. hanem méltón. Tégy
eleget e név követelményeinek. tégy
eleget tettekkel. amelyek méltök e
névhez!"

A keresztség megszabadit az át
eredő bűntől és minden személyes

. bűntől, (ha valaki felnőtt korban ré
szesül e szentséqben] , Isten gyerme
kévé, a mennyorszáq örökösévé, az
Egyház tagjává tesz. Eltörölhetetlen
jegyet nyom a lélekbe. ezért "vala
mint az anyától való születést nem le
het megismételni. úgy a keresztség
által való születést sem." (Szent
Agoston.) Hatása még a testre is ki
hat: "Mikor a keresztség kiszolgálta
tik a testnek, a test halhatatlanság
nak szenteltetik." (Tertullíán.]

A megkeresztelt ember Isten gyer
meke. Joga van ahhoz. hogy a gyer
mek bízó tekintetével nézzen fel
Atyjára. Ki is kell nevelnie magában
az istengyermekség ez öntudatát. a
szerétett gyermek maqahízását, A ke
resztény világnézet homlokterében Is
ten áll és az örök haza. ahová égi
Atyánk visszavár. Ezen át kell néz
nünk a földi élet mínden meqnyílvá
nulását: örömöket. munkát, anyagia
kat. szenvedést, halált. S ennek jegyé
ben kell vállalnunk a keresztény fe
lelősséget felebarátainkért s az ő üd
vösségükért, elsősorban a hozzánk
legközelebb állókért. családtaqjainkért,
gyermekeinkért.

A keresztény életnek abból a ke
gyelemből kell táplálkoznia. amely
először a kereszt szentséqében száll
lelkünkbe. ezáltal Isten gyermekévé



avat s egész életünkre elkötelez Isten
nek. "Csak az mondhatö igazán ke
reszténynek. aki erkölcseiben Krísztus
hoz hasonul" - figyelmeztet Szent
Agoston. ..Mi a kereszténység? Isten
nel való hasonlóság. amennyire em
beri termeszetünknél fogva lehetséges;
ha tehát felvetted a keresztény nevet,
iparkódjál hasonlóvá lenni Istenhez,

öltsd magadra Krísztus;" - buzdít
Nagy Szent Vazul. Szent Bemát pe
dig eqyenesen szembeállLt a nagy
igazsággal: "Azok a katolikusok, akik
bűnös életet élnek. ha nem töreksze
nek mégi életükben arra. hogy ott
hagyják a rosszat. ne gondolják. hogy
az üdvösségre maga a katolikus> név
elég lesz nekik!"

" , I

KERDESEK ES TAVLATOK

Amikor legutóbb a házassággal s annak sokban csak látszólagos
válságtüneteível foglalkoztunk. nem érintettünk egy komoly kérdést.
nevezetesen azoknak a nőknek helyzetét. akik akaratuktól függetlenül
kénytelenek házassáqoo kivül maradni. Hogy ilyen kényszerűséggel mi
felénk és általában a kultúrnépek körében csak a nők találkoznak. egé-·
szen nyilvánvaló. Vajjon mit mondhatnak ezeiknek oa férjtelenségre ítélt
nőknek a katolikus gondolkodók. ébredt fel nyomban kíváncsísáqunk,
amikor kezünkbe vettük a párisi La Vie Spirituelle folyóirat külön
számnakbeillő fejtegetéseit. Az idevonatkozó cikkeket egyébként a bécsi
Der Grosse Enischtuss is átvette. jeléül annak. hogy osztja laptársa
megállapításait.

Az alapvető és terjedelemre is legnagyobb első közlernény név nél
kül jelent meg. de valószínűnek tartjuk. hogy kitűnő szociológus írta.
aki egyben moralista is. Tanulmánya első fejezetében; amelyet igen ta
nulsáqosnak érzünk. a francia népesedési adatokat vizsgálja a szerző.

Több fiú szűletík, mint leány, és pedig lOS: 100 arányban, de minden
életkorban s különösen a huszadik év után a férfi nemnek nagyobb a
halandósága. Emiatt a fiú-többlet állandóan csökken, a huszadik életév
körül a két nemhez tartozók száma azonos, majd utána a nők kerülnek
egyre növekvő számbeli fölénybe. Az eltolódásnak ez a fokozódása
igen fontos következményekkel jár, mert így a házasodásí lehetőségek

megállapításához nem eleqendö az összes férfiak és az összes nők szá
mát egybevetni, hanem az életkorra is figyelemme! kell lenni. A férfiak
nál viszonylagos többlet mutatkozik a gyermekek és a serdülők számá
ban, akik természetesen nem kérhetik feleségül a 25 éves és ennél idő

sebb fölös leányokat. A nőknél viszont a 60 éven felüli korra esik a
viszonylagos többlet, míkor jórészük már özvegy s nem igen jöhet
szóba számukra a házasodás. Nehezíti a helyzetet a két nem eltérő há
zasodásí életkora is, míután a férfiak általában három évvel később

házasodnak, rnint a nők. Már maga ez a tény is aránytalansáqot idézne
elő. mert a férfi korcsoport e három év alatt olyan haláleseteket szen
ved, amelyek a leányok fiatalabb csoportját még nem érhetik. Végered
menyben tehát a két nembeliek számát a házasodást korra vonatkoztatva
kell összehasonlítani. ám tekintettel az imént említett és valószínű kí-
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