
sal ólom ömlik a matrica ~ozi
tiv betűképébej abeöntött olom
gyorsan megkeményedik és egy
teljes sort ad, amelyen a matri
cáknak megfelelő betűk maga
sított, negativ képe áll. Ezeket
a sorokat foglalja azután hasá
bokká, illetve oldalakká a tör
delő, s lényegében ezekről az 01
dalakról történik a nyomás.
Bent a gépben a már felhasz
nált matricákat mindjárt öntés
után egy elmés elosztószerkezet
önműködően visezaviaz] a betű
tárba,

A Linotype hátránya, hogy
hiba esetén az egész sort ujra
kell szedni, előnye viszont,
hogy gyorsan lehet vele dolgoz
ni .és könnvű a tördelés. Ezért
van az, hogy a napilapok mind
ilyen szedőg-épeken készülnek.
Az egyes betűket szedő él'> ki
öntő első gépet, amelynek neve
Monotype, nemsokkal utóbb,
1894-ben találta fel Tolbert
Lametiin; Egyidőben, 1883 körül
Mergenthaler is kísérletezett

A KIS ÚT

ilyen gép szerkesztésével, S ha
már ennél tartunk, hadd je
gyezzem ide, hogy a Monotype
- a másiktól eltérően - külön
szedőgépből és öntőgépből áll.
A szedőgép billentyűzetének le
nyomására itt a gép sűrítetj le
vegőjű lyukasztóda egy papír
szalagra az egyesbetűknek
megfelelő csoportozatban lyu
kakat üt. A kész papirszalagot
azután az öntőgépbe helyezik
és a gép a betűket és jeleket
tartalmazó matricarámát meg
felelő helyzetbe hozva az egyes
betűket önműködőenkiönti.

Az önemésztő lázas munka és
a sok izgalom, sajnos, igen ko
rán aláásta Mergenthaler egész
ségét. Amikor 1892 nyarán utol
jára látogatta meg Európát,
már a súlyos beteg benyomását
keltette. Allapota 1894 végétől
fokozatosan romlott s 1899 ok
tóber 28-án meg is halt balbirno
rei otthonában. Mindössze 45
éves volt,

Minden komoly könJ}1'ből azt a tanulságot vontam le, hogy
1.'Ullásunk lényege s lclkiélf·tünk próbaköve a ezeretet gyakor
lása. Erről fognak meg-ismerni az emberek és az utolsó ítéleten
·ettől tétetik függővé örök üdvösségünk, vagy kárhozatunk. Ko
moluan igyfkeztem tehát eszerint alakítani életemet.

Mostanában azonban két probléma gyötör: 1. Az egyik, hogy
az emberek megsegíttetési igénye táguló tendenciájú, akár a vi
lágegyetem. Nemcsak anyagi és erkölcsi támogatást kérnek, de
még az ember e.flyéni barátkozását is, és olyan utakat, beszerzé
seket, elintézéseket, amelyeket ugyanúgy ma.guk is elvégezhettek
volna. Éppen csak kényelmesebb nekik, ha én. végzem el. 'I'udom,
kell "balgán~.k lenni Krisztusért", a szeniek ilyen "jó bolondok
'voltak", de bennem valami lázadozik ez ellen.

2. A másik: úgy éreztem, hogya szeniirá« szelleme szerint
a ezeretetseolaálai me.qelőz mindent, még az imádságot is. Mi1Jel
-nekem az imádság mindig nehezemre eseti, örömmel ragadtam
meg a lehetőséget: imádság helyett valami szeretetszolgálatot ten-
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ni a ielebertiinak; Most pedig látom, hogy már egyáltalán nem
tudok imádkozni, hanem még szentmise alatt is azon töröm a
fejem: mit kellene elintéznem és hogyan? Imám legfeljebb annyi,
hogy felkérem az Úristeni, legyen segítségemre terveim keresz
tülvitelében.

Nem kétséges, hogy szándé
kai jók é,s a ki.indulás helyes
volt. Később azonban bizonyos
mellékzöngék kezdték elnvomní
.a tiszta melódiát és megzavar
ták a Jiarmóniát.

Igen, vallásunk alapkövetel
ménye a szeretet, éspedig az
lJr .Jézus megfog-almazásában:
az első és legfőbb: "Szeresd a
'I'e Uradat Istenedet" - a má
sodik ehhez hasonló: "Szeresd
felebarátodat" s a kettő "és"-sel
kapcsolódik, nem vagy-vagy
gyal.

Miben áll az Iatenszeretetf Az
Úr Jézus megmutatta: amikor
először hallunk egyéni életéről,
a templomban tartózkodott. Ti
zenkét éves gyermek létére úgy
kérdezett és bizonyított, hogy
meglátszott rajta, sokat foglal
kozott már ezekkel a kérdések
kel. Amikor. ujra hallunk róla:
elvonult a pusztába és neg-yven
napig csak az Istennel foglalko
zott. Aztán kioktatta a Sátánt,
hogy nem a kövek kenyérré
változtatása a legfontosabb, ha
nem az Isten igéjével való táp
lálkozás. Aztán haraggal eluta
sította a földi kincseket és ha
talmat kináló Sátánt. Egyedül a
Te Istenedet imádjad. Aztán
kiűzte a templomból azokat,
akik beszennyezik azt. Aztán ...
de minek folytas:mk: az Úr Jé
zus egész éjszakákon át imád
kozott; vagyis beszélt Vele.
Nappal pedig Róla beszélt.
Nem, az Ur .Tézus nem ima he
lyett tette a felebaráti szelgála
tokat.

Miben áll a felebarát szerete
teV Cselekedjétek, amint akar
játok. hogy az emberek nektek

cselekedjenek. Ha éhes, adjatok
neki enni, ha beteg, ápolj átok,
ha szomorú, vigasztaljátok ...
Mint mínden emberi cselekedet
be, ezíránvú legjobb szán-dé
komba is belecsúszik emberi
természetünk végessége, sőt hi
bái is, Vannak intézkedni vá
gyó, nyugtalan lelkek, akik
örökké intéznek valamit és akik
tudat alatt a felebaráti szeretet
gyakorlása közben is öntetszel
gést gyakorolnak. Csak a tel
jesítményeikre való gondolat
adja meg nekik azt a bizton
ságérzetet, amely bizonyos ki
sebbrendűséa érzés folytán hi
ányzik helölük. Túlzásba viszik
a külső munkát, mert érzik bel
ső trrességűket, Ha az imádság
által bizalmasabb viszonyba
kerülnének az Istennel, nem vol
na lelkükben ez a hiányérzet.

Az Úr Jézus azt mondotta:
"Szegények mindenkor lesznek
veletek". Ö sok embert gyógyí
tott meg, de nem mindegviket.
Támasztott fel halottakat, de
csak három esetben, jóllaldatta
a tömeget, de csak kétszer, le
csendesítette a vihart, de csak
egyszer. Az emberek szolgála
ta - a felebaráti szeretet gya
korlása nemcsak adakozásból
áll, hanem abból IS, hogy őket
különb emberekké tegyük, ön
meg-6egitósre tanítsuk és
esetleg ha kell, éppen adomá
nyunk megtagadásával - önte
vékenységre is kényszerítsük.

Hogy voltak szentek, akik
másként tettek... az az ő spe
cíális hivatásuk következménye.
Isten őket mintegy felkiáltó jel
nek szánta az emberiség szá
mára.
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Természetes önzésünk nagyon
is gondoskodik róla, hogy ne vi
gyük egykönnyen túlzásba a
felebaráti szerétetet. Azért az
Egyház 'a szeutekben inkább
olyan példákat állít elénk, akik
szinte tulozták a felebaráti sze
rétetet. Sokszor inkább csodálat
itt a kötelességünk, mint az

NAPLÓ

egyszerű kopirozás. Nekünk, kis
embereknek még legnemesebb
nek látszó cselekedeteinket is
revideálnunk kell időnkint, ft
négy kardinális erény ~ okos
ság, mértékletesség, igazságos
ság, lelki erő - megvilág-íté
sában.

SARLOSBOLDOGASSZONY a regi magyarság legkedvesebb
Mária-ünnepei közé tartozott; népünk úgy tekintett e napon az
Erzsébetet látogató, "hegyes tartományokba" siető Szűzre, mint
"a sarlós munka pártfogójára", "a nap hevét szenvedő aratók
nak segítő gyámolára". Nevét is innét nyerte az ünnep: "A magya
rok - olvassuk egy régi prédikációban - amint tavaszkor a
gyümölcsoltásról Boldogasszony köszöntésének ünnepét Gyü
mölcsoltónak, úgy most nyárban a sarlós munkáról Boldogasz
szony látogatásának ünnepét Sarlósboldogasszony napjának ne
vezik". Az aratás kerete és hangulata azután kitűnő alkalmat
nyujtott a szónoknak - Telek Józsefnek - arra, hogy az elneve
-zés értelmét elmélyítse, beszédje témájának választva a Jelené
sek Könyve .versét (14, 16): ,,}\,iIisit falcem suam in terram", "el
bocsátá az ő sarlóját a földre". Máriára alkalmazza a szavakat
és "Arató Szűznek" nevezi Jézus Anyját, mivel "kiaratja a bűn
nek konkolyát a lélekből, kíaratia az eretnekség töviseit az Anya
szentegyházból, és begyüjti az érdemes lelkeket a mennveí bol
-dogság csűrébe".

Népes processziók keresték föl a: Szűz egy-egy kegyhelyét
ezen a napon. A nevezetesebbek közé tartoztak a sümegi búcsú
járások,amikor mind az egybesereglett nép, mind a prédikáló
pap megemlékezett a Mária közbenjárására Sümegen történt cso
-dálatos gyógyulásokról: a gyógyíthatatlan bécsi asszonyról, aki
ájtatossága végeztével a kegykép előtt visszanyerte egészségét, ft

jánosházi nemesember tizenkét esztendős vak fiáról, aki szemevi
lágát kapta vissza, a két ugyancsak vak német katonáról, "akik
itt megvilágosíttattak", a légrádi nyomorult asszonyról, "ki any
ja méhétől néma lévén, itten megoldatott nyelvének kötele", meg
"vitézlő Nagy Györgyről, aki közel tizennégy esztendeig jobb ré
szén lábai Iáídalml miatt ágyban nyomorogván, ennek kegyes
sége által éppen meggyógyult, melvnek emlékezetére s nagyobb
bizonyságára a mankóit is ide küldötte", 1739-ben országos nestds
és más ragadozó nyavalyák miatt megtiltották a processzió-já
rásokat, de azért mégis sokan elmentek Sümegre, "Sionnak most
szomorú utain a keserűségtől elnvomatott, dé egyébiránt minden
isteni kegyelmekkel és áldásokkal rakatott Sion városához" - 01-
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