
NAPLÓ
AZ ELSÖ INDUS BIBOIWS, Amikor India mintegy félmil

lió latin, sztr-malabár és malankár szertartású katolikusa :h;rná
kulumban Xavéri Szent Ferenc négyszáz és Szent 'I'amás apos
tol Indiába erkeztének ezerkilencszáz éves jubileumát ünnepelte,
\ ált köztudomásúvá a hír, hogy a szentatya bíborossá nevezte ki
Gracias bombayi -érseket, "J!.jg)'etlen olyan nemzet sem értheti
meg az indusok melységes orumét, amelynek már régebben is
megvolt a maga kepvisetoje a Szent Kollégiumban" - uta ebből
az alkalomból Lndra egyiK nagy katotikus lapja. Valóban, re.gi
várakozás teljesedett be ezzel a kiuevezéssel. Az ország katon
kusai mar l!J.'hl-ben is azt reméltek, hogy a pápa az újonnan kre
álandó harminckét bíboros egyikét az o í'opapságukboí fogJa vá
lasztani; s a murt év novemberenek utolsó napjan is hiába keres
tek a huszonnegy új bíboros uyitvanossáaru hozott nevsoraban
valamelyik honr itársuk nevet. Az örvenaetes esemény azonban
vegüí mégsem maradt el, Iegfűljebb csak váratott magára, s úgy
látszik csupán azért, hogy nuntegy betetőzze a szent pártfogóikat
ünneplő indiai katofikusok örömet.

Uracias bíborosérsek 190U október 23-án született Karachiban.
1926-ban lett a teológia doktora, utána nehány esztendeig Hómá
ban tanult a gregertán egyetemen. Első indus plébánosa volt a
bombayi prokatedrálisnak; 1946-ban segédpüspökké szentelték,
(Eszakrndia első bennszülött püspöke); 1;J5U-től bombayi érsek.
Nemcsak jelentős irÓ, hanern kitünő szónok is; két évvel ezelőtt

a világiak apostolságáról tartott előadása igen nagy hatást kel
tett !tomában. Ez a téma egyébként munkásságának nem kis ré
szét köti le, erről szól egyik könyve is, s az índiai katolikusok
többek közott éppen ezen a területen várnak sokat tőle.

Szent Tamás apostol missziós földjén a katolicizmus új ered
ményei általában kielégítók. Az a tény, hogy az analfabéták szá
ma éppen katolikus VIdékeken a legkisebb, s a nép gazdasági
színvonala aránylag itt a legkevésbbé alacsony, kedvező szinben
tünteti föl mind szociális, mind művelődési szempontból a kato
likusokat. Benső erejük töretlennek látszik; számuk az utolsó húsz
évben háromról öt millióra emelkedett; 5.501 papjukból 3.746 a
bennszülött; intézményeik is sikeresen működnek.

De nehézségekkel is meg kell küzdeniök. Nerurégiben, közvet
lenül az ernákulumi ünnepségek előtt, tartották Madraszban a
Nemzetközi Szoeiális Szolgálat hatodik kongresszusát 1.500 részt
vevővel, s -ezen az életszínvonal emelését célzó javaslatok sorában
ismét fölbukkant a születések korlátozásának malthuziánus gon
dolata, aminek megvalósítása egyesek szarint erősen javítana az
ország gazdasági és társadalmi színvonalán. A kétszáz katolikus
kiküldött a legélesebben állást foglalt és sikeresen küzdött ez el
len a keresztény fölfogással összeeg-yeztethetetlen, Istent s emberi
egyaránt sértő javaslat ellen.

A születéskorlátozás propagandájával karöltve folyik egy má
sik: a sterilizáció propagandája, me ly a férfiak önkéntes sterilí
zálásának hirdetése mellett kötelezővé kívánná tenni a gyógyít-
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hatátlan betegeket, koldúsokét és gonosztevökét, "Meguöbbentö ai
a szerep - írja egy megfigyelő - amit ebben a propagandabau
egyes indiai magánezervezetek visznek, (hasonló angol es ameri
kai szervezetek támogatásával), s fölmerül a kérdés, vajjon a ka
tolikus tevékenység valóban olyan súllyal lép-e föl e téren a tár
sadalmi és közéletben. aminővel Iölléphetnej" Mindenesetre két
ségtelennek látszik, hogy a világi hívők tevékenysége még komoly
hiányosságokat, gyöngeséget és szervezetlenséget mutat Indiában;
s érthető, ha az indiai katolikusok éppen ezen a téren fűznek oly
nagy reményeket Graeias bíborosérsekhez, a világiak apostolko
dásának mind elméleti teológiai, lllind gyakor.lati szakértőjéhez.

(-ó-j

BIBLIKUS MEGÚJHODA8. "A Biblia - oloassulc a francia
domonkosok nagytekintélyű folyúiralában, a V i e I n t e II e c t u 
e II e -ben: - nem fakultatív áhítat tárgya. Ama részleges feledés
ellenére is, ametube főként az utolsó két század folyamán merűlt,

az Egyház számára mindig a hit gyökere és alapja maradi; a
Seenttélek sugallta köny'v, meluben isten kinyilatkoztatta iuaesá
gát. Az Egyház tehát mindenkor olvasta es táplálkozott belőle, ~

a tizenhatodik századi hitújítá:s hevesvál:sága kellett hozzá, hogy
a hierarchia bizonyos átmeneti jellegű nehézségek miatt, (meri
hiszen a hitújítás részben a biblia teljesen szabtul é:s egyéni értet
mezésébiil eredt), komolyan fölemelje szavát és figyelmeztesse u
hívőket a Seentirás avatatlan olvasásának 'veszélyeire. Am e
három százados ó'vatosság kővetkeztében 'végülís valami sajnála
tos bizalmatlanság támadt a katolikus lelkiségben a Seentirással
szemben. Nos, ma a közvélemény nagy fordulatának vagyunk ta
núi ezen a téren".

Tíz esztendővel ezelőtt a biblia még általában inkább csak
történelmi, nyelvészeti és archeológiai tanulmányok tárgyának
látszott sokak szemében, s az a katolikus, aki rendszeresen olvasta
a szentirást, kivételszámba meni, lila egészen más a helyzet: ma
jóformán mindenűtt észlelhető az igény arra, hogy újra kapcso
latba kerüljünk hitünk e forrásával. Pedig nincs szó valamiféle
irányított mozualomról vagy éppenséggel parancsroi: ez az igény
önként jelentkezik, s úgy látszik, a világszerte szaporodó biblia
kiadások twm annyira elindítúi, mint inkább következményei.

Ez a "siker" örvendetes is, de aggodalmakat is kelthet. A bib
lia hitünk szempontjából lényeges könyv, de :szövege nem "köny
nyű": kétezer éves, egy a miénldől gyökeresen különböző müvelő

dési állapotot és környezetetlükröz, ezért kellő tájékozottság hij
ján könnyű eliévedni benne, még könnyebb félreérteni. Érthető te
hát, ha az Egyház ragaszkodik hozzá, hogy hivatásának megfele
lően ő maga vezesse be a hívőt a biblia ismeretébe, hiszen minden
szektának az eredete a bibliának valamilyen az Egyházétól el
térő értelmezésében rejlik.

A mai biblikus moeaalom könnyen anarchikuesá uálhainéle, ha
nem kapna határozott, tekintélyen alapuló s közvetlen irányí
tást. Ez a probléma már föl is merűlt s különféle bátor válaszokat
is adtak rá: a lelkipásztorkodás vonalán ilyen válasz a biblia
körök létrehívása, a kiadás terűletén pedig a különféle bevezeté-
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sek a bibliába, annak N11Jes könyveibe.' Ebben a munkdban úgJ/·
szólván valamennyi vallásos rolyóimt közreműködik biblikus eik
kek ps tanulmányok közlpSP1JPl.

Vannak eauenesen. a biblia. meaértetését, a hí1Jőhöz közelho
zasát szolaáló lapok is; Uyen fl németeknél például a ,.Bibel und
Kirche"; í.lyen a franciáknál a "Cahiers m.bliques", olcsó. naay
véldán1Jszámn(1n mtomott né1J.~z(;rü bevezetések a szentirá» külön
böző könY1'eibe. rnel.uek beleáUit.iálc a s::-öl'e.qef ereredett földra.izi.
történeti és 1Jallástörténeti környezetébe. s ilyen a maredsous-i
apátság kiadásriban ú,jnnnan meajelenő ..Bible et 'Vie chréiienne",
mels, eou fl, hihlisin:' alcnrulá, lirlől" táplálkozó lrlkisé.q és lelki-

. nusztorkodás kialakításán fáradozik. beloa. angol. kanadai muon
knfrírsalc közremiiködé.~ével és a ~;ülönl)ö.z6 társadalmi és műoe

lődé.~i körnJJezeteT,~ben. és orseáaokban nyert pasztorációs tupaszta
Tatok hasznosításával. (1'. i.)

S7,~N'J' MONIKA. Szent Monika, akinpk ünnepét má.ius 4-én
iili az F,O'yház, az örök asszonvsors három lezalanvetőbb kérd"",,·
II pl, , II fér~h0z. Il" anyóshoz és fl rrverrnekhsz vn ló viszony nr-oblé
máiának klnssxikusan kereszténv mes-oldásával emelkedett 11.'1
e!!'~hii."törté)H'lPlll leznazvohb p()alakiaikij~d'. Mind H három W
mé"d"k go 1l'lnt (;'1 R'1pnvpdési; okozott lleki. de őO'yőzte türelem
111:,1. ,kiinny('l é!'1 imádsázs-al s vé.giil diadalmaskodott minden ne
hezRP!!en.

Sok:íig- a házassá« volt lR!!JHu'yohh kprps,i,Í:ie. Hiszen flr,,)(1"
tileg kolostorba kéf<ziilt Pf! ('sak szülei unszolására nvu itotra kf\ozél
e!rv Pah'iAim! nevű tekintó]ves tag-as7.tpi polaáruak. Ezzel óriási
terhet ;rállalt mag-~l'a. !'1f'l't Pntriciua akkor m~g' yogány Po;'! ,~ozzll
lohhml"koJlY tel'lllP"o:etn. fpO"yp 1m0t nem Ismero f'S nem tűrő Plll
her volt: sokálr» i nkáhb kím;-'ldlen zsnr-noka. 'm i n t megÁrfő hit,
VPSf' pozclíd ~" iiimhor feles()géIlPk. A leg-kisehh ellenmondást sem
Hírte PR ARak JÍR'V szórt« a sz.irlalmak villámait, ha valami )1<1m
líQ"Y történt, m int sZf)rett" volna. Mnn ika l1PPl elle l!cpo:eH velf): kp
reszténv nőhöz méltóan készsévesen alú.rendelte magát akaratának"S rncddö p"ó(,'1nták lwlypJt i nkáhb szeHdség'gel PS nvá.iassáezal
iQ"vplwzett őt leszoreln i. Csak utána, 'rni1wr a vihar már k itorn
holta magát, magyarázta meg neki szelid PS sz.ívslmozató szavak
Jud. miért tptte ezt vagy aozt. "Rs p'1,zel II bölcsen adacolt türelern
mel (-s mór]S7,cres pedng- fwin.vnl ('lérte. hog-v férie lassunkin t egé·
szen meavál tozott: vad Farkasból kezes hárúnnvá szelídült. Durva
önzése, határtalan önkénye és poaánv féktl~lenség-e egyre inkább
feleng-edett s helyén a nagyrahecsült jámbor {'fl okos hitves Iránt
Árzett tisztelet éB meleg szeretet vert g·yökeret. Patricius és Monika
házassáea uz utolsó években mintakép« lett a harmonikus keresz
tény házasság-nak,

Ekkorra rendeződött. az anyóshoz való viszony is, Pedig' kez
detben itt is súlyos bajok voltak, Patricius anyja ucvanis. ak
kor még maga is pogány és önfegyelmet hírből sem ismerő asz
szony. sokái Q' lenlezetlen bizalmatlanságg-al kísérte menvének min
den lépését. Elf'osrultsázúban készpénznek vette a cselédek minden
rosszakaratú besúgását és szenvedélyes kitöréseivel sok-sok kese
rűséget okozott a szegény fiatal asszonynak. De Monika páratlan
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szelídsége és készséges tiszteletadása ezen a téren is ellenállhatat
lan fegyvernek bizonyult. Anyósa később már maga fenyítette
meg az alaptalanul vádaskodó szolaálókat, Megkeresztelkedése a
bizalmatlanság utolsó szálait is kitépte lelkéből. Ettől az időtől
kezdve Monikával egvütt imádkozott fia megtéréséért; és mind
ketten megérték az örömet, hogy Patricius egy évvel halála előtt

megtért és a szentek boldog halálával mult ki.
Ezek után már csak a harmadik problémakör meglodása volt

hátra. Monikának házasságát három gyermekkel áldotta meg Is
ten. Ezek közül Perpetua fiatalon kolostorba vonult, a kisebbik
fiú, Navigius pedig beteges, szelíd és melanchólíára hajló termé
szet volt. Igazi gondot tehát csak a nagyobbik fiú, Agoston, a ké
sőbbi nagy Szent Agoston okozott neki. De ez azután annál töb
bet. Mert Agostonban rendkívüli képességei mellett korán kiüt
köztek jellemének ferdeségei is: korán az érzékiség rabja ésa
manicheus eretnekség áldozata lett. És hozzá elbizakodottsáaa mi
att hosszú időn.át hozáférhetetlen volt rninden józan érvelés szá
mára. De Monika nem csüggedt; elhatározta, hogy mindenáron
megmenti fiának lelkét. Mint az árnyék, mindenütt nyomában
járt, mindenütt imádkozott és imádkoztatott érette és nem szünt
meg forró könnyeit ontani. Ismeretes, hogy egyszer egy tűrelmét

vesztett püspök ezekkel a szavakkal utasította el: "Lelkedre mon
dom, lehetetlen, hogy ennyi könnynek gyermel,e elvesszen." Nem
is veszett el: Agoston 386-ban Szent Ambrus milánói püspök ke
zéből felvette a keresztséget. Később az egyházi rendbe lépett és
fényes tehetségát hiánytalanul a keresztény igazság szolgálatába
szegödtette.

Monikának a leeszebb irodalmi cmlékét fia állította "Vallomá
saiban",a vilásrirodalom e legszebb s őszinteség és mélysésr te
kintetében legutolérhetetlenebb lelki naplójában. Azóta, ahol Szent
Agoston nevel ismerősen cseng, ott Monikáé is otthonosan hang
zik, mint, a keresztény hitves és családanya utolérhetetlen minta
képének neve. (b. gy.)

EGY ORSZAG A vrz ALATT. Egy németalföldi legenda
mondja el, hogy amikor az íJristen kiosztotta a Föld területeit a
népek kőzőtt, volt egy nép, amely kissé megkésve jelentkezett
s így csak nehény talpalatnyi termőföldhöz juthatott. Az elszo
morodott emberek addig-addig sopánkodtak a Teremtő előtt, hOgy
megsajnálva őket így szólt hozzájuk:

- Adok nektek vizet, mert abból még bőségesen van. Csinál
jatok belőle földet!

A mostohább kőrűlménvek között élő népek hagyományában
lépten-nyomon felbukkan ennek a legendának vándormotivuma, de

"talán egyet.len nép számára "18m mondja ki annyira a valóságot,
mint a hollandok esetében. Hollandia területe nagyrészben mé
Ivébben fekszik a tenger szintjénél, belső vizeinek szintje 5-6 mé
terrel alaesonvabb a tengerénél. A szó igazi értelmében:. vízből
teremtett ország. Lakossága több, mint egy évezredes állandó
küzdelemmel foglalt magának termőföldet a tenger birodalmából:
Igaz, hogy ezalatt az ezerév alatt a tenger is több alkalommal
megkísérelte viaszahódítani a maga .iussát, 800 óta szinte százéven-
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ként hengerelte végig Hollandia nagy területeit a pusztító áradás,
A legveszedelmesebbek az 1300-ban, 1421-ben, 1570-ben, 1673-ban,
1849-ben és végül az idei -télen bekövetkezett elárasztások voltak.

Hollandia lakossága soha nem adta fel a küzdelmet, hogy uj
ból és ujból megvethesse lábát a visszaszorított tenger földjén,
1920-ban hatalmas áldozatok ár án és a technika segítségével kezd
ték meg a Zuidersee gátjainak építését, a belvizek kiapasztását,
A munkálatok 12 évig tartottak. 19132 május 28-án készült el a
hatalmas - 44 kilométeres - gát. A száraiföld felőli tengerrész
víze akkorára már elvesztette sútartalmút. Óriás szivattvútelepek
ömlesztették át a vizet. percenként 1200 köbmétert dobva vissza
a tengerbe. Megkezdődhetett a talaj sótulan ítása, az ideiglenes
utak építése, falvak szervezése, ültetvényezés. A hősi munkával
megteremtett termőföld első gyümölcsét hoz ta, amikor az 1939-ben
bekövetkezett háború alatt a g'útak u iból felszabadultak s a víz
őrjöngve állhatott bosszút a hódító országon.

Páratlan lendülettel készültek el az ú.iabb gátak, a lerombolt
falvak és városok, az elnéptelenedett vidékek szinte egy év alatt
feltámadtak. 1948 óta a békés termelő munka hazája volt Hol
landia. Ezév januárjának végén a partmenti szigetek lakói tapasz
talták elííszQr, hogy veszedelmes iramban emelkedik a tenger
áradása. Február elején a víz átcsapott a nagy gátakon. megin
dult az ország belseje felé. Falvak, városok, országrészek lakói
egyik napról a másikra hajléktalanokká váltak. Kisemmizett, szo
\riorú emberek ezrei menekültek megmentett batyuikkal a védet-
tebb területek felé.

A víz már megállt, a mentési munkálatck - melyekben szinte
az egész világ együttérzéSIQ jelen van - lassanként befejeződnek.

Az otthon aikból elűzött emberek azonban ott tartózkodnak a
nagy áradás peremén, mint ugr-ásr-a kész harcosok, akik a meg
torlás pí llanatát várják. Ez a merrtorlás, a legveszedelmesebb elem
ellen való nagy nekifeszülés már nem mai vonás az arcukon. A
tenger szelátől, naptól cserzett arcok hallgatag, zárkózott, de hal
latlan erőfeszítésekre képes lelkek vonásait viselik, Ök maguk is
olyanok, mint a tenger, amellyel állandó küzdelmet vívnak. Olya
nok, mint a gátak, melvek néha átszakadnak. de elsöpörni nem
hagyják magukat. Bátor hajósok, harcos matrózok, büszke kato
nák. Praktikusok és realisták. A háború. után egy Finke nevű
vállalkozó hatalmas hajókat épített. Az Északi Sark körüli bálna
vadászatra rendezték be ezeket a hajókat, de. úgy hogy az ele]
tett bálnákat már a helyszínen Ieldolgozhassák. A holland ifjú
ság tömegesen jelentkezett ezekre a báluavadászatokra, hogy
amíg otthon az idősebbek az ujjáépítés. munká.iával vannak elfog
lalva, a mindennapi kenyérről ő~ gondoskodjanak Ilvmódon,

És ilyen a földjük, az országuk is. Gazdag és 'viharos történel
m ű föld. A kelta, germán és más törzsekből összeállt őslakos

ságot Drusus már Kr. u. Ill-ben római uralom alá hajtotta.. A
négyszáz évig tartó római uralom alatt vert gyökeret Hollandiá
ban a kereszténység. A népvándorlás elsöpörte a római kultúrát
és a kereszténységet is. Később Nagy Károly hódítása lesz ez a
terület is. A kereszténység hallatlan gyorsasággal terjeszkedik
ujhól. Vallásháborúk tépik a nép lelkét századokon át. Éppen
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, száz éve annak, hogy a holland katolicizmus visszakapta ősi in
tézményeit és a püspökségek ujrafelállításával megerősödhetett a
katolikus Egyház szervezete.

Aki errefelé utazik, végtelenűl tágas horizontot lát, amely
csak az égbolt és a tenger összeolvadó ragyogásában záródik le.
Téglalapalakú hatalmas mezőket szeg be a kanállsok acélkék vi
ze. Itt-ott még megvannak a régi szélmalmok. bár a gabonát már
modern malmokban őrlik. Végtelennek tűnő virágrnezők, tulipá
nok, jácintok erdeje. A csalitos legelőkön fekete-tarka tehenek
legelésznek. Mozgalmas kis majorságok, fényűzésnélküli városok,
forgalmas kikötők.

Hisszük, hogy rövidesen ujra ez lesz Hollandia. Bár a sok
szépség, idillikus hangulat, a viráamezök I;S tavakkal ékes zöld
Iapályok - vagy a víz - takarója alatt mindörökre megmarad
Európa egyik legheroikusabb tájának. népe hősi népnek. (m.)

A SZENTSÉGI BöJT. A szentségi böjtöt szabályozó új egy
házi törvényt, amely 1953 január IG-án lépett érvénybe, a Vigilia
már ismertette (márciusi számának "Szerkesztői üzenetek" rova
tában). Az olvasót bizonyára érrlekl i a szentség i biijt története s
érdeklik a mostani rendelkezés eJözményoi,Ezt. ismertetjük az
alábbiakban néhány vázlatos vonással, Robert Rou.quctte-tuxv: az
Etudes-ben megjelent cikke alapján.

A kezdet kezdetén az ősegyházban az eucharisztikus kenyértö
rés, úgy látszik, az esti étkezés keretében történt, az Utolsó V<I
esora emlékezetére és mintájára: az Apostolok Cselekedeteiből leg',
alábbis erre lehet következtetni. Hogy ez a szokás egyetemes
volt-e, vagy hog-y az Euchariszt.ia mikor vált külőn a szeretet
lakomától, az úgynevezett agapétól. nem tudjuk. A hívek számá
nak gyors növekedésével mindenesetre lehetetlenné vált az 01
táriszentsági kultusz lakoma keretében való ünneplése, kivéve a
szűkkörű családi kultuszt, ami azonban igen hamarosan eltünt.
S igen hamarosan, legkésőbb a második század elején, az eucha
r-isztikus összejövetel ideje ic: megvúltozo tt: estéről reggeh-e ke
rült át.

Míg' a Szentséget a hívek esti lakomán vették magukhoz, böjt
ről természetesen nem lehetett szó ; a Szinaxisnak a nap kezdetére
történt átvitele után is csak elég későn' jelenik meg: a negyedik
században. Azok a szövezek, amelyekkel azt akarták bizonyítani,
hogya szeritáldozás előtti böjt már a harmadik században is meg-
volt, Robert Rouquetto szerint nem elég meggyőzőek. Kétségte
len például - mondia - hogy Rómában a husvéti misén, melvcn
az újonnan kereszteltek először járultak szentáldozáshoz, a szent
Kenyér meg' a szent Vér magukhoz vétele között némi tejet, mé
zet és vizet kaptak. A negyedik században azonban, hogy minő
különleges okok folytán, nem tudjuk, a szentúldozást megelőző

böjt széltében általánossá vitlile Az egyiptomiak, akik szombat
este bőséges lakoma keretében áldoztak. ebben az időben már
meglepő kivételt jelentenek. A század végén szárnos helyi zsinat
írja elő kötelezően a szentségi höjtöt. (Ugyanebben az időben vá
lik általánossá a mindennapi szentmise, melyen a hívők is részt
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vehetnek.) Szent Ágoston tanúsaga szerrut az ötödik században
már miudeuütt megtartják, kivéve egyes helyek nagycsütörtöki"
szokását, ahol az Utolsó Vacsora emlékére e napon lakoma után
történik az áldozás; G!.l2-Len azonban zsinat vet véget egyszer s
uiiudenkorru e szokúsuuk,

A szeutségi böjtöt, úgy Iútszik, nem inindig és uem mindenütt
tartották tiszteletben: helyi zsinatok erre vonatkozó iutelmei leg
alábbis erre vallanak. Eyyetemeli egyhúai törvény mégis megle
pően későn szabályozza a kérdést: 1415-ben a konstanzi zsinat ti
zenharmadik ülése hoz erre vonatkozólag dekrétumot, s ezt V;
11árton pápa megismétli 14HH.lan, elítélve azokat, akik "bizonyos
területeken" (s HZ alighanem a huszitákra vonatkozik) ellene sze
gülnek a szentségi böjt törvényének:

A böjt alóli fölmentés a legújabb időkig igen ritka volt. Sze
mélyes jellegűt XIV. Benedek' pápa a tizennyolcadik századig
iuindössze egyet ismert: V. Károly császárét; a nemszemélyes
jellegűek közt, malyeket miudig a nyilvános kultusz előmozdítása

ós a lelkek java indokol, a legérdekesebb IV. Pius pápa brévéje,
amely megengedi az indiai papoknak, hogy az éjszaka folya
mán némi saitárd vagy folyékony orvosságoL vegyenek maguk
hoz, de csak akkor urisézhetuek másnap, ha ennek okvetlenül
szüksége mutatkozik é" ha - b ez különös é.,; meglepő föltétel 
II böjt megtöróse után valamennyit aludtak. Hogy milyen szigorú
an fogták föl II szeutaégi böjtöt, arra jellemző egy tizenhetedik
századi nagybeteg francia lány esete. Ezt a Sorbonne hittudósa,
Sainte-Beuve vizsgálta meg: ti lány huszonöt éve nem áldozhatott
betegsége miatt, s elég lett volna egy-két kanálnyi vizet innia,
hogya böjt miatt "végső bajba ue jusson". A hittudós azonban
nem is gondolt arra, hogy ez megengedhető volna; azt mondja,
soha az Egyház a szentségi böjt alól, (rnelyet egyébként tévesen
Szeut Pálig vezet vissza), fölmentést nem adott, s a leány tekintse
betegségét Isten akaratának s nyugodjék meg benne.

Napjainkban az Egyház lényegesen enyhített régebbi szigcrán
a szentségi böjtöt illetőleg; "Krisztus teste tiszteletének elvét egy
másikkal kapcsolta egybe: a keresztény hívek lelki javával, akik
nek számára az Ol tár-iszentség rendeltetett" -- mondja Robert
Rouquette. S ez jellemzi a modern fejlődést.

Boldog X. Pius pápa dekrétumai a hívek gyakori áldozásá
1'01, 190G-ban, sziute szükségképpen vontak maguk után bizonyos
kedvezéseket a betegek számára: általános fölmentés tette lehe
tövé az állandó betegségben szenvedőknek a havi egYlizeri szeutál
dozást némi folyékony táplálék magukhozvétele után. Rendkívül
jelentős a Zsinati Kongregáció álláspontja a .kérdésben: "A szent
ségi böjt törvénye, mint egyházi törvény, nem hangsúlyozható
ob-an mértékben, hogy úgy lássék, mintha szembehelyezkednék a
hív.eknek azzal a jogával, hogy a szentségekhez járuljanak. Mert
ha ezt a törvényt mereven alkalmazzák, ahogyan eddig tették,
akadályozná a hívőt abban, hogy az isteni (szentségi) segítségben
részesedjék". További lépésként 1917-ben új kánon szabályozta a
betegek áldozását: állandó betegségben szenvedők hetente kétszer
áldozhatnak folyékony táplálék magukhoz vételével; 1923-ban pe
dig a püspökök fölhatalmazást nyernek olyan papok í'ölmentésé-
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re, akiknek vasáruaponkiut két szentmisét kell bemutatuiuk. Ujabb
enyhítés történt a második világháború alatt bevezetett esti 00
sékkel kapcsolatban, amikoris a szentségi böjt szinte sziurbolikus
sá lesz: mindössze három óra szilúrd táplálékra és egy óra alko
holmentes folyadékra nézve. .h:zt követte azután a Franciaországra
vonatkozó 1947-i rendelkezés, amelyet márciusi számunk már is
mertetett, s ilyen előzmények után látott napvilágot az 1953.január
I6-tól érvényben lévő egyházi törvény. (yy)

GRAHAM GREENE REGÉNYE SZINPADON. Most mutatták
be Párisban a "Hatalom és dicsőség" szinpadi változatát, és ez
az egyébként nagysikerű bemutató ismét í'ötszított egy régi vitát:
mennyiben jogos és életképes a regényből formált sziumű, és

. (de ez már új mozzanat a vitában) mennyibcn szinpadképes a
katolikus problematika. A "Les Lettres F'rancaises" szirrikr-itrkusa
például abban a tanulmányszerű bírálatban, melyet a darabnak
szeutelt, azt moudja: a regény erényei legnagyobb erősségei a dra
matizált változatnak is, lazaságait ellenben még jobban megvilá
gítja a rivaldafény. Legnagyobb kifogása: hogy szemben a "po
zitiv" alakokkal a "negativ" figurák (vagyis akik az íróéval el
lentétes világnézetet vallanak) nem reálisak s inkább a képzelet.
mint a valóság gyermekei. Egy másik kifogása a műben ábrázolt
világ valóságosságát illeti: az író szimbólikával dolgozó művésze

te - mondja - túlságosan egyoldalúan ábrázolja azt a világot,
melyben hősei mozognak, Graham Greene - állapítja meg a kri
tikus (és véleménye annál érdekesebb, mert a keresztény műről

nem-keresztény lap állásfoglalásaként hangzik el) - jellegze
tesen keresztény témát dolgoz föl: a szentség kiszolgáltatásának
hatalmát, ami megilleti a méltatlan vagy kivetközott papot is;
s annak a félig-bűnös állapotnak ábrázolását nyujtja, amelyben

. a világ megmarad Krisztus második eljöveteléig. "De - mondja

. - tökéletesen hibás az a fölfogás, hogy a kereszténységet, éppen a
bűnről alkotott meggyőződésénélfogva, ilyen mértékben jellemezze
társadalmi pesszimizmus. A keresztény hitnek korántsem alapja
az a nézet, mintha a földön eleve lehetetlen volna megteremteni
a harmonikus társadalmi rendet". A probléma ilyetén szemlelete
nemcsak érdekes, hanem erősen elgondolkoztató is, éppen mos
tanában, amikor a keresztény kritikusok táborában is egyre több
óvás hangzik el a katolikus regény "fekete" ágának bizonyos
pesszirnirrnusa vagy pontosabbau talán janzenista színezete ellen.

(ó.;
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