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NAGYASSZONYUNK MENNYEI
DICs6sÉGE ÉS)MÉLTÓSÁGA

Az olvasóban mindennap
imádkozzuk, hogy Jézus édes
alll/játa mennybe felvette és ott
megkoronázta. Nagyboldogasz
szonykor ezt az egybefonódó
kettős eseményt .ünnepeljük.
Nem is olyo.n régen a dogma ün
nepélyes kihirdetésének nemcsak
tanúi, hanem kérésünk révén ré
szesei is voltunk. Hogy azonban
ez a dogma magán a történeti
eseményen kívül mit is jelent
igazában, azt nem igen szoktuk
végiggondolni; beérjük annak a
tudornásulvételével, hogy mi tör
tént Máriával, talán meg sem
kiséreloe annak oz tiiértését,
hogy mivé lett Mária, ami6ta aJZ
égben van. Legfeljebb < csak va
lamelyes homályos elképzelése
kig jutunk el: ég, trón, korona,
stb. Pedig a hit igazságaiban az
ilyen képzelgések inkább eltor
zítanak és eltakarnak, mint ki
fejeznek és megvilágífanak.

Szentséae« Atyánk itt is se
gítségünkre ~mn: Mária "az ég
ben testestiil-lelkestiii dicsőség
ben visszfénylik és Fiával
együtt Vele egyként királyko
dik." (A "Mystici Corporis" en.
ciklika befejező résee.)

A kegyelem élete itt a földön
kezdődhetik, de teljessé csak az
égben válik: ott nyilvánul ki,
hogy mivé is lesz az ember tu
~ajdonképen, amikor a kegye
lemben Isten gyermeke lett (1
J. 3, 2). A megszentelő kegyelem
istenfiúság, az isteni természet
ben való részesség (R 8, 14-17; 2
P 1, 4), merész, de igaz szóval:
áiistenűlés, Ahol pedig ae is
tenség a maga valóságában va
lamiképen észrevehetövé válik,
azt mindig fényesség, tündöklés,
ragyogás jelzi. Isten ugyanis a

világosság (1 J 1, 5),. ezért je.
lenléténeká bizonysdga·.q, dicső

ség, amiről főképen az Ószih;et.
ség könyvei beszélnek oly .szem~
léleiesen. Ebbe a dicsőségbe me·
rül a teremtmény az istenközel-'
ség révén, alapvetően már a
megszentelő kegyelem által; et.
Ml ragyogott kibirhatatlanul
Mózes arca az Istennel való be
szélgetés után (Ex !U, 29), ettől
rettennek meg az apostolok
Urunk ·színeváltozásakoT (Mt 17,
2). Es ez csillan fel néha ártat
langyermekek, szeni emberek
tekintetében már itt <a földön.

I stennek ez a dicsősége »éote
len; mindenki ebből részesedik et
neki adott kegyelmek és saját
érdemeinek - azaz végered
ményben Isten adományozá8á.
nak - a mértéke szerint. Senki
sem ragyoghat tehát másként
isteni dicsőségben, csak egyedül
a rája kiáradt isteni fényessé
get visszasugározva. Mint-ahogy
a hold fénye, bármilyen kedves
és szép is, bármennyire sajáto
san az övé is, mégis csak a nap
ragyogásának a hűséges és alá
zatos visszaverődése.

Igy van ez Máriánál is: Isten
végtelen dicsősége, szépségének
a fénye senkin sem verődik ki
oly teljességben, mint Őrajta,
senkit sem tesz oly elragadóan
kedvessé, mint öt. Ezért Mária
minden üdvözült örömének is
oka: benne mindenki gyönyör
ködik, Orá mindenki rátekint.
A hold látszik az égen, de nem
minden csillag; sőt még akkor
is látható halvány szépsége, ami
kor a nap sttgárözöne minden
más éuitestet észrevétlenné lesz.
Isten a mennyország napja:
annyira besugározza és kiemeli
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Máriát, hogy mellette sok min
denki másról meg lehet feled
kezni az égben, sok más észre
vétlenné válik az egyes üdvözül
tek számára. Aki azonban I stent
látja, annak Máriát is látnia

.kell, még ha rajta kívül esetleg
senki mást nem is látna.

Igy van ez mosi, amikor tes
tének dicsőségében még lj az
egyetlen teremtmény az égben.
De így lesz a megdicsőült testek
mondhatatlan sokaságában is;
aeoknak goodolhatatlan szépsé
.{?ében is Ö lesz a legszebb, az
4sszehasonlíthatatlanul szép, az
egyetlen igazán szép.

A szentek a mennyei dicsőség

ben Krisztus sorstársai, osztá
lyosai. Úgy akarta, hogy ahol Ö
van, szolgái Vele legyenek (J 12,
26; 17; 24); hogy akik Altala
győztek, Vele együtt trónon ü~
jenek (Ap 3, 21).

Krisztus ugya.nis semmit sem
tart mes magának; ami Nelci
kijá", azt mind megosztja azok
kal, akik Isten örök választása,
-a nekik adott kegyelem és érdem
révén az Övéi lettek. Ezek az
égben valamennyien együtt
királykodnak Krisztusukkal,
-ahogy a2 Egyház a trentói zsi-
-naton. ünnepélyesen tanítja (D
.998) és ahogy maaa a Seeni
írás is kifejezetten mondia (Ap
fi, 10).

Amit persze minden egyes üd·
vözültről lehet mondani, azt fel
fokozott és egyedülálló értelem
-ben kell JIáriáról mon·danunk:
senkit lsten olyan szoros Krise
tuskiJzelségre, annyi kegyelem
-re, annyi érdemszereésre nem
választott, mint öt. Jézusával
-való páratlan kapcsolatai any
nyira kiemelik, annyira Fia
-mellé emelik, hogy Fia eímén Ö
az üdvözültek köz<ött a királyok
királynője és az uralkodók úr.
nője.

Királykodni annyit jelenJ,
mint a kö<:össég élén állva cll lW
zösség életének irányt adni, eb
ben a. kfjzösség tagjainak a seol
.qálafát elfogadni és mindenkit a
közösség életében betöltött sze·
rep szerini megjutalmazni.

Hogy Mária az égben miké
pen királykodik, arra következ
tethetünk abból; amit itt a fötdön
látunk: hiszen az égi élet csak
a földinek a beteljesedése.

Nincsen senki, akire a keresz
tény kö.zösségben annyi élet vett
volna már irányt.. mint M áriá
ra. Aki ugyanis Krisztusra
iránJ/tvesz - (ennyit jelent ke
reszténynek lenni!) - hacsak
sajnála.tos elvakultság nem za
varja iekinietét, mindjárt Má
riára is kifeiezetten célt vesz.
Aki pe.dig igazán Krisztus felé
törekszik, előbb-utóbb·Máriára
is emeli szemét és nem csak aa
örökkéva16ságban talál Rá. Sőt,
a legtöbben Mária által vesznek
magára Kriseiusra is irányt,
hogy így könnyebben és bizto
sabban célba .1tt8sanak.

Nincsen senki, akinek a szol
gálatára annyian szentelnék ma
gukat, mint a Szűzanyáéra: övé
mindnyájunk lelkes szeretete,
csak ő lehet minden nő eszmé
nye, c:mk ő biztositja minden
férfi tiszteletét a női nem szá..
mára. Mindnyájunk édesanyja,
nemzetek nagyasszonya, a leg
buzgóbb lelkek Úrnője.

Nincsim . .<;enki, aki annyira
tudna bennilnket bókez1lségben
[uialmaeni, mint Akiről még so
hasem lehetett hallani, hogy bár
kit is cserben hagyott volna, aki
csak egyetlen fohásszal is tor
dult feléje. Mária mindnyájunk
szdrl~ára élet. édesség, remény
séu, éclesa.nyai jóság, most is, de
fő.1zépen halá.lunk óráján.

Takács József



Radó Polikárp

A XX. SZAZAD SZENT TANITÚ JA
Augusztus havában, Szent István napján lesz az első nap, hogy

'Sarto Giuseppe, Szent X. Pius tiszteletére a Világegyház az első
ünnepet megüli. És ez a nap mindössze negyvenedik évfordulója
.annak, hogy a hetvenkilenc éves aggastyán az első világháború
harmadik hetében bánattól megtört szívvel eltávozott az élők so
rából. 1951 június 3-án avatták boldoggá és három esztendő múl
va, május 29-Ém már szentté avatta őt e néven második utóda,
félmillió ember jelenlétében a Piazza San Pietro fenséges colon
natáí között. A Te Deum, mely a sokaság ajkán a szenttéavatés
liturgiája után felcsendült, mint minden szenttéavatásnál, ezút
tal is nagyon sokat mondott: nem többet és nem kevesebbet, mínt
azt, hogy századunk megkapta a keresztény élet szent tanítómea
terét, Tanítót nem csupán abban. az értelemben. ahogyan minden
ki a Legfőbb Tanító, Péter katedráján, hanem abban is, hogy
emberi valóságában is a legfontosabbat tanította, a szent és egy
szerű életet. Ezerszáz éválatt mindössze négy pápa lett kanoní
zált szerit, IX. Leó, .VII. 'Gergely, V. Celesztin és V. Piusz, hetet
avattak boldoggá és majd négyszáz év mult el anélkül, hogy a
világegyház trónusán az oltárok tiszteletére emelt főpap ült volna.

Korunknak jutott a dicsőség, hogy ujra eleven szent termett
meg a Szentlélek érlelő kegyelmével az Egyház kertjében, aki
rendkívül súlyos nehézségekkel küzdő, de. fényes korszaknak le
hetet -tanítőmestere, Külön öröme je,lenkorunknak, hogy az. első

szent pápa négyszáz év óta nem a hatalmasoknak, gazdagoknak
és művelteknek soraiból, hanem a népi mélyrétegből került ki;
pályája sem egyházi diplomácia és uralkodás volt, hanem sza
kadatlan szolgálat.·

Garrigou-Lagrange rnondja, hogy három formája van az életszentség
nek: vannak lelkek, kikben az erős akarat dominál, kűldetésűk Istent SUl"
retni és megszerettetni. Ilyenek voltak Illés pro.éta, Ain~iochiad Ignác vér.
tanú-püspök, Assziszi Szerit Ferenc. Borroméj Szent Károly, A második cso
-port azoké, akikben az értelern áll élvoaalcn. juvatásuk al; isteni vHágot
megismerni; ezek a kontempláció lelkei, akik nagy áttekintésekre képesek és
rnísszíőjuk Istent az emberekkel megismertetni. Ilyen volt Szent Agoston
-és Aquinói Szent Tamás. A harmadik azoknak a csoportja, akiknek híva
tása Istenb szolgálni a rníndermapí kötelességekhez való hűség áltel: a jó
keresztényeknek többsége ehhez a csoporthoz tartozik, például felhozhatjuk
Loyolai Szent Ignácet és Liguori Szent Mfonzot.

Szens X. Pdust kétségkívül a harmadik csoportba sorolhatjuk: egész éle.
tével a gyakorlati tevékenységet szolgálta a rrsindennapl kötelességeknek
tökéletes teljesítésével.

Vicarius amoris Christi

Szent Ambrus mondía a papról, hogy ennek kell lennie, azaz
legyen ,,Krisztus szeretetének helvettese", azt az emherazeretetet.,
mely a Megváltó szivében lüktet, a papnak kellaz emberek felé
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sugároznia. Az az ifjú pap, aki küzdelmes ifjúkor után, - míkor
szülőfalujából a lombard síkság egyik szomszéd városkádába na
ponta öt kilométert tett meg oda-vissza a latin iskolát látogatva
-,l858-bari első miséjét mondotta szülei és nyolc testvére jelen
létében, ezt valósította meg maradék nélkül. Huszonhárom és fél
éves volt akkor, midőn az újmise után néhány nappal egy kis
faluba, Tombolóba, helyezték káplánuak. Nem elégedett meg az
zal, hogy a szakrális papi kötelességeket végezze, bár ezekből is-o
kijutott neki bőven, mert fölöttese éppen beteg volt, mikor ő ál-o
lását elfoglalta. Mindenkit meglátogatott, a szegényeket ístápolta,
a betegeket, ha úgy fordult, sajátmaga is ápolta. Néhány nap múl
va már észrevette, mennyire műveletlen ez a falusi nép: analf'a-.
béta volt. Ö anélkül, hogy tudta volna, új intézményt: saját szo-.
bájában iskolát alapít, és sajátkezűleg tussal feketített raizlapon
tanítja a népet, írni-olvasni. Kilenc évig működött itt s a falusiak
még pápa korában is Don Bepinek,Jóska papnak hívták. De sok
munkája közepett soha nem hanyagolta el, sem akkor, sem ké
sőbb az imádságos lelkiéletet, és mindig nagyon gondosan készült
a szentbeszédekre, sokat olvasta a Szentírást, és a szentatyákat,
nagyon egyszerűen beszélt, a barokk korból maradt szóvirágos stí
lust teljesen elvetette; beszédeit ezért nagyon szerotték és sokszor
hivták másfelé is prédikálni és gyóntatni.

Üjabb kilenc évig Salzanóban volt esperes-plébános, a falu-
beliek meglehetős ellenzése mellett, mer-t jól tudták róla, hogy
apja szegényparaszt és foltosószebó, és rangosabb embert óhajtot-
tak. El ir, indult egy küldöttség az uidousült plébánoshoz, hogy
megnézzék és kifogásaikat előadják; Sarto azonban szeretettel fo
gadta őket és mindjárt bort hozatott, hogy a kedves ·látogatókkal
koccinthasson. Hosszú ideig beszélgettek, közben beteghez is hív
ták; ő bíztatta őket, érezzék jól magukat, s midőn visszaérkezett
a betegtől, még mindig ott találta őket, immár egészen megbékélve.

Hamar megszerették. Itt azonban már nem hivták Don Bepi-.
nek; ebből iR korból való fényképén már kemény ráncot látunk
homlokára róva: rengeteg nyomort, testi és lelki bajt látott az
életben.

Felismerve hiveinek elhagyatottságát, napontaHz-tizenkét ór.át tölliött'
közöttük s így alig jutott ideje az alvásra, Egészsége azonban pompásan
birta az erőfeszítéseket. Korántsem elégedett meg a szoros értelemben 'Vett
papi kötelességek teíjesítésével: mindennapi feladatának tartotta, ott segí
tenl, . ahol baj van. Fáradhatatlanul járta hívei házát: akkor, amikor a lá
togatás még nem volt pasztorációs eszköz, elkészítette ügyirataikat. köz
benjárt értük a hatóságoknál és ha szükség 'Volt, betegeiket ,is ápo.ta. M'i
dőn 1873-ban kitört a; nagy kolera-járvány, nem korholita két káplánját. mert
nem érezték magukat elég erősnek ahhoz, hogy a betegeket látogassák;.
egymaga járt hozzájuk, és a Iegriasztóbb szelgálatokat is elvégezte, 'ha
kellett.

Kilenc évi plébánosi működése elég vo1t ahhoz, hogy püspöke
észrevegye, milven igazgyöngy van egyházmegyéjében, és a fi-
atal esperest kinevezte székhelyén. Trevisóban kanonokká,

896



Szeretetszolgálat az előljáróságban

"Előljáróvá tettek' Ne légy felfuvalkodott, légy olvan, mint
egy közülünk, és viseld gondjukat l" - mondja a Szentírás,
-Giuseppe Sarto pályája immár emelkedni kezd, ő azonban egé
szen a világegyház trónusáig itt is a mindennapi feladatot látta
maga előtt, melvet szerétő szívvel és maradék nélkül teljesítenie
kell. Kilenc esztendeig volt kanonok egyházmegyéjének székvá
rosában (1875-1884). Akkoriban a kanonok Itáliában már nem
'Volt "úr", az egyházi birtokot másfél évtizede szekularizálták. Sze"
rény és egy&zerű megélhetés - de más soha nem kellett neki, ezt
pedig megkapta. A kanonokság csak külső keret volt, mert sze
mináriumi előljáró lett, a kispapok lelkivezetője, spirituális, majd
a papnöveide igazgatója, egyben mindvégig teolögíaí tanár. bár
doktori fokozata nem volt. Már ekkor kitűnt, mily bámulatosan
gyorsan tud alkalmazkodni az egészen új körülményekhez. Szere
-tete, jósága, egyszerű és valódi jámborság'a mindenkinek tetszett,
Mindent tudott tanítani, ha kellett, s ha egy tanárt helyettesíteni
kellett, mindig ő volt ott, akár hittudományt, egyházjogot, böl
-eseletet, latint, görögöt, vagy mértant kellett tanítania.

Ebben az időben lett a trevisói püspök általános helytartója.
Szemináriumi munkádát nem hagyta abba ekkor sem. Don Bepi,
a szegények embere halotthalvány lett, míkor püspöke 1884-ben
kora reggel egy napon átadta neki a pápa pergamen levelét, mely
ben mantovai püspökké nevezte ki. Sehogy sem tudta megérteni,
_hogy ő csakugyan püspöknek való. Szabódása hiábavaló volt, ki
nevezését el kellett fogadnia. Újabb kilenc éves működés követke
zett ekkor a mantovai püspöki katedrán (1884-1893). Tizennégy
-éve volt ekkor, hogy az egységes Itália megszüntette az Egyházi
Allamot; az új olasz állam és a hivatalos egyházi vezető körök
között fe&zült volt a viszony. Az új püspök két elődje kénytelen
volt ezért püspöki székét otthagyni, a szeminárium is zárva volt.
X. Pius angvali ártatlanságában nem értett a politikához, és ép
pen ezzel aratott sikert. Levelet írt a városi tanácsnak, hogy csak
lelkipásztor akar lenni, semmi más. "Annak a vallásnak vagyok
a szolgáia, amelynek zászlaja a béke zászlaja és törvénye a sze
rétet" - írta levelében, melvben arról is biztosította a tanácsot,
hogy mit sem törődik szegénységével és csak a lelkek érdekét
-tartja szeme előtt.

Pásztorlevelében közölte hiveivel, hogy Isten, aki játszva in
téz el míndent a világegyetemben. nem ritkán a legkevésbbé al
kalmas személyeket választja ki, hogy ellássák a legnehezebb hi
vatalokat, de fényesl'>égével elárasztja őket és ha akar, nagyot tud
velük véghezvinni. Mint majd pápasága idején, működésének fő

célja most is ez volt: mindeneket megújítani. Az egyidő óta szü
netelő szemináriumot megnyitotta; az első három évben 'őmaga

volt rektora és egész füspöksége alatt ő tanította a legfontosabb
tárgyat, a dogmatiká . A kis-sseminárium tanmenetét átdolgozta
és az állami tanmenethez alkalmazta. Nem mult el nap, hogy ne
lett volna kispapjai között. Leírhatatlan az a tiszteletteljes szere
..tet. mellvel fiai csüngtek rajta. Nagyon jellemző, hogy minden
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nagy eszme, melyet pápaságn idején a világegyházban valóra
váltott, már ekkor lelkében izzott.

Akkoriban vjlágszerte, de különösen Itáliában nagyon világias volt a
templomi énekkarok éneke, melyet gyakran kísérb a szentnek cseppet sem
mondhat6 instrumentális zene. Az új püspök, a régi egyiháti énekhez, a
színte teljesen ísmeretlen gregortánhoz akart visszatérni, rnelynek kultuszát
pápa korában elsőnek rendelte el. Senki sem vol:t azonban, al<li ezt a rmm
ká·t vállalhatta volna. Sarto püspök tehát ugyanazt tette, .amit egy lelkes.
káplán, vagy fiatal plébánös szokott: maga szervezte meg kispapjai között
az énekkart. Szép hangja és jó hallása volt, mélyebb zenei képzettség nél
kül; annyira magára hagyták, 'hogy a kótákat is maga készítette és húzta
le éjjelenkint kezdetleges sokszorosítőgépén: a hektográíon, .

A szeminárium után legtöbbet egyházmegyéjével törődött.
Mindjárt működése elején két év alatt végígvízítálta, éles szeme
mindent észrevett; atyai szaretettel nyult a bajok gyökeréhez, de
megértő lélekkel ügyelt, hogy a pislákoló mécsest egészen ki ne
oltsa s végkép össze ne zúzza a törött nádszálat.

Egyszerű ember maradt, mint püspök is; három hajadon nővére vezette
a háztartást Mantovában, majd később Velencében 'is. Mikor megkérdezték
tőle nővérei, mit kell ezentúl főzni, hogy immár püspök lett belőle, azt felelte,
hogy sem többet, sem kevesebbet, mmt eddíg. Nővérel azonban harnar rá
jöbtek, hogy az egyszerű étrendet bőven kell elkészítenéök, rnert ahány pap
megjelent előtte, azt tüstént meghívta ebédre. Nem szerette az ünnepélyes
fogadtatásokat; sokszor jelent meg órákkal a fogadtatás előtt észrevéblenül
a bérmálás reggelén a templomban, Ihol azormal beült a gyóntatószékbe. Mi·
kor azután lobogó templomi zászlókkel készülődtek a püspök fogadtatására,
megnyí,lt a gyóntatószék ajtaja és a püspök vidám mosollyal hárította el az
ünnepélyes fogadtatást. Székvárosában nem rnúlt el nap, hogy minden nap
ne gyóntatott volna. Betegeket is látogatott, különösen, ha makacs betegek
nem akarták a szentségeket fölvenni, ami abban az időben sokszor előfor
dult. Minden bizonnyal életszentségének kiváló jele, Ihogy szavára mindenki
meggyónt, még a legmegrögzötrl:ebb bűnös is. Jóságos szeretete itt Manto
vában is tovább izzott; udvart papja kiszabta neki az összeget. melyet a
szegényeknek adhat, hiszen nagyon csekély volt a jövedelme. Am ez a pénz
rendszerint már az első napokban elfogyott, mert rníndenkínek adott. Nem
restelte tehát a koldulást sem és mert tudták, 'hogy nála rninden jó helyre,
megy, adtak is neki, akik tehették. .

. . 189B-ban bíboros lett és velencei pátriárka. Tíz esztendős bí
boros-pátriárkai működése ugyanúgy folyt le, mínt pÜJ8.pöki tevé·
kenysége, Mindenki szerette, mindenkivel jót tett, mindenkinek lel
killtyja volt.

Ssígorúan ragaszkodott ahhoz, hogy mindenkit személyesen ~ogadjon'

és ebben nem ísmert trélfáit. Egyszer hangos szóváltást hallott: egészen fiatal'
udvari papja' nem akart eléje engedni egy öreg asszonyt. Rögtön kinyitotta
az ajtót, egyetlen pillanat alatt felmérte a he~y~etet és nagy~ .e!kOI?olyo
dott. "Jegyezd meg magadnak - mondta neki - ez most ';1t,?IJara történt;
vedd tudomásul. minden gyermekemet magam akarom fogadmi Azután meg-



hallgatta az. öregasszonyt és teljesítette . kérését. Az diadablal vonult ki és
így szólt az utcán várakozó rokonához: "No látod, rnennyivel könnyebb egy
bíborossal beszélni, mint az. ilyen fiatalokkal, akik semmit se tudnak a tisz
tességről!"

A pátriárka pápa lesz

Hatvannyolc éves volt, mikor 1903 július 20-án XIII. Leó meg
halt. Mikor a konklávéra indult, ő maga gondolta legkevésbbé,
hogy valaha pápa lehet belőle, és senki más sem tartotta ezt va
lószínűnek. Mikor a konklávé megnyílt, egy francia bíboros-ér
sek ült mellette, aki franciául szólította meg. Sarto bíboros la
tinul mondta neki, hogy nem ért franciául. "Nos - felelte neki
a francia bíboros - akkor önből nem lehet pápa!" Szellemes tré
fának szánta ezt, s a velencei pátriárka mosclyogva felelte, hogy
- hála Isten - ezt ő is tudja. Hiszen nevét sem igen ismerték.
Egész életében csak lelkipásztor volt. Papjait, kispapjait és híveit
gondozta, semmi másra nem ért rá. Nem értett a diplomáciához,
nem voltak politikai kapcsolatai és nem ismerte az egyházkor
mányzat nehéz és bonyolult útjait.

Hogy mégis pápa lett, azt annak köszönheti az Egyház, hogy
a választék nem tudtak megegyezni. A két világtávlatokban gon
dolkodó jelölt, Rampolla és Gotti bíboros, lassankint mindinkább
háttérbe szorult, s a Szentlélek bölcs irányítása a csiszolt elméjű
diplomaták helyett az egyszerű és alázatos lelkipásztorra hívta
fel a figyeLmet. Egyre több szavazatot kapott, míg' végre a konk
lávé negyedik napján fehér füst jelezte a rómaiaknak, hogy van
pápájuk. Nagy volt a meglepetés, mikor a világ megtudta, hogy
az igénytelen velencei bíboros lett az új egyházfő. A válasatott
maga is szinte kétségbeesett. Percekig nem jutott szóhoz, lehajtott·
fővel, pergő könnyekkel állt. Midőn megkérdezték, vállalja-e a
pápaságot, így felelt: "Accepto in crucem - elfogadom keresztem
nek!" 1903 augusztus hó 4-én délelőtt történt.

A meglepetés azután folytatódott, amikor kiderült, hogya
mosolyg6arcú, szelíd aggastyánban mily akaraterő van.

Rampolla nem vállalta a blboros-államtitkárságot. X. Pius, akonkIave
titkárát, Merry del Val-t, bízta még egyelőre az államtitkárság vezetésével,
majd még a november 9-j konzlsztőrlurnban kinevezte a fiatal prelátest bi
boros-állambitkárnak. Sokan kockázatosnak és mindenképen szokatlannak
tartották ezt az egészen szerenesés választást, melynek okát egy magánbe
szélgetésben maga X. Pius adta meg: "Ot választottam, mert polyglotta (sok
nyelvet beszél). Angliában született, Belgiumban nevelkedett, spanypl a
nemzetisége és Itáliában dakik. Diplomatának a fia s ő maga is diplomata.
Ismeri az összes országok problémáit. Igen szerény és valóságos sumt.
Reggelenként idejön hezzárn s a világ mínden kérdéséről felvilágosít; azután
meg nincs senkivel semmi kompromísszurna." .

Tizenegy évig volt pápa és többet tett a gyakorlati lelkipásZoo'
torkodás ssempontjáből, mínt összes elődei századokon kereestül.
A huszadik század új egybáztörténelmének alapjait lS rakta Ie
minden téren. Trónralépési enciklikájában kijelentette: "Mi sem-
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mi más nem akarunk lenni, és Isten segítségével nem is leszünk
mások az emberi társadalom előtt, mint annak 'az Istennek szol
gája, akinek nevében uralkodunk," Ebben a körlevélében körvo
nalazta először pápai működésének jelmondatát:

Instauau« omnia in Christo

"Mindent megújítani Krisztusban! Csodálatos az a meguj
hódás, mely X. Pius pápasága nyomán kelt ki Egyházunkban s
mely most termi százszoros gyümölcsét. A Magvető szerepéj szán
ta neki a gondviselő Isten. A legtöbb esetben nem érhette meg azt,
hogy saját szemével is láthassa munkájának eredményeit. Annál
inkább kell csodálnunk ezt az előrelátó tevékeny munkát, mely az
Egyház életét legbelső mélyein ragadta meg. Bámulatos a gyor
saság is, amellyel rövid tizenegy éves pontifikátusa alatt ezt a
magvetést elvégezte. Pedig a különben makkegészséges hatvan
nyolc éves férfit mindjárt pápasága első hónapjaiban ágyhoz sze
gezte a betegség.

A sajtó Ielhasználta az esetet, hogy színes riportot írjon arról, hogyan
látták el a pápát a "haldoklók szentségeível", éjjel, fáklyafény me Iletb. X.
Pius pedig elrendelte, mondják meg míndenkínek, a pápa minden nap ál
dozik betegágyában, mínt minden jó papnak tennie kell, bár vannak papok,
akik egészséges állapotban minden nap miséznek, de mihelyt megbeteg
szenek, alig lehet meggyőzni őket arról, hogy a papi Iélek számára igenis
szükséges a napi szentáldozás, Csakhamar felépűlt, és mint akinek nem
sok ideje van hátra, az Egyház belső megújulását gyors egymásutánban
megjelenő gyakorlati rendelkezésekkel kezdte el munkálni. .

Pápaságának első évében, 1903:ban, korszakalkotó intézkedése
volt a Szent Cecilia napján, november 22-én, kiadott egyházzenei
törvénykönyv, a "Motu proprio". Bál' nagyon sok pápai rendel
kezés a Mo.iu proprio-műfajhoz tartozik, par excellence ezt neve
zik egyszerűen így, annyira nagyfontosságú. A Motu propriónak
komoly előzményei vannak. Itáliában is - igaz, csak kevés vá
lasztott lelkében - lassan utat tört az la meggyőződés, hogy a
templomi zene rendkívüli módon elvilágrasodott. Franciaország
ban ekkortájt, már dolgoztak a solesmesi szerzetesek a gregorián
ének eredeti formájának visszaállításán, kiadva ennek tudományos
alapjául a forrásokat a hatalmas Paléographie Musicale eímű

vállalkozásban. Sarto József kezdettől fogva a helyes egyházi ének
mellé állott; már káplán' és plébános korában egyházi énekkart,
schola cantorum-ot alapított; mit tett püspök korában, már lát
tuk. Nagy érdeme, hogy ő fedezte fel Lorenzo Perositva klasszikus
polifónia nagymesterét, és pátriárka korában megtette a San Marco
karnagyának, pápa korában pedig végig ő volt a Capella Sistina
vezetője. Már pátriárkátusa első évében pásztorlevelet adott ki
Musica sacra címmel, melynek nagy jelentőségét mi sem emeli ki
iobban, mínt hogy az 1953-ban kiadott római Iiturg'ikus dokumen
tációs gyüjtemény (Documenia pontificia ad instaurationem litur
gicam spectantia) ezzel a velencei körlevéllel kezdődik, Már itt
megtalálhatók azok az alapelvek, melyek melletj a pápai ]Hotu
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proprio lándzsát tör: "Az egyházi zenének szeros egységben kell
állania a liturgiával és a szent szöveggel, épp ezért azoknak gon
dolatvilágából kell táplálkoznia, tehát: szentnek, jónak, katolikus
nak kell lennie." A Motu proprio sokkal több, mint egyszeru
egyházzenei törvénykönyv; a liturgikus megújhódásnak is alap
vető elindítása. Négy évvel később X. Pius megkoronázta ezt a
művét azzal, hogya solesmesi kutatások alapján az új Vatikáni
graduáléban és antífonáriumban kiadatta az eredeti dallamú gre
gorián énekek kottáit.

Ugyancsak nehéz feladat

"Arduum sane munus" címmel alig néhány hónap múlva, 1904
március 19-én, védőszentjének, Szent Józsefnek napján, kinek kü
lőnben Iitániáját is ő írta és rendelte el, óriási horderejű intéz
ménynek rakta le. az alapjait: elrendelte, hogy az egyházjogot
kodifikálják.

Hétszáz esztendő múlt el azóta, hogy Gratianus, a kamaldoli szerzetes
a D e c r e t a l e s e ket kiadva, az első jelentős egyházi törvénygyüjteményt
megszerkeszdette. Azóta számtalan új törvény és rendelkezés jelent meg,
egymásnak akárhányszor ellentmondó törvények néha szinte kibogozhátat
Tim szövevénye; tudósnak kellett lennie, hogy valaki véleményt mondjon
sokszor oly ügyekben, amelyek magiukban véve nem is lettek volna any
nyira nehezen megoldhatók.

A bizottság, melyet ő hívott életbe, elkezdte hatalmas mnnká
ját, és tizennégy évi müködés után, X. Pius halála után, 1918-ban
megjelent az új, áttekinthető, világos jogászi remekmű: a Codex
Juris Canonici, s mely azóta is szabályozza egyházi életünk fo
lyását, és míndon bizonnyal évszázadokig érvényben is marad.
Az egyházjog terén másik nagyfontosságú alkotása a pápává
lasztást ujrassabálvozó alaptőrvény. mely a kánonjogi kódex füg
gelékében található meg.

A nagy rnunkában 1908 óta résztvett egyre tfokozódó jelentőséggel

Serédí Jusztinián, kIt X. Pius személyesen ds ismert. A magyarokat azzal
is megtisztelte a szent pápa, hogy Rómában egyszerre három magyar püs
pököt személyesen ezentelt fel, köztük Prohászka Ottokárt, és hogy 19Q5·
ben boldoggá avatta a három kassai vértanút. Kőrösi Márkot, Grodecz
Menyhértet és Pongrácz Istvánt.

Ha X. Pius semmi mást nem tett volna, mint az egyházjog
kodifikálásának elrendelését, akkor is századokra emlegetnék ne
vét. Ám sokkal jobban érezte a lelkek iránti szeretetet, hogysem
csupán jogi rendelkezésekkel megelégedhetett volna. Pontifikátu
sának második évében, 1905 április 15-én, jelent meg a hitoktatá-st
szabályozó rendelkezése tAeerbo nimis), melvben elrendelte, hogy
az olyan országokban, ahol nincsen hitoktatás, minden vasárnapon
a templomban tartsanak ilyent. "Ha napjainkban sokan veszítik
el hitüket - írja körlevelében - nem ,a tudományelőhaladását
kell okoini ezért, hanem a hitben való nagy tudatlanságot. Innen
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van, hogy ahol jobban uralkodik 8, tudatlanság, ott üt nagyobb
sebeket a hitetlenség." Meghatóa szent pápa személyes példája,
melyet bizony nem mindenki nézett jó szemmel: vasárnaponként
csoportokba osztva fel a római plébániákat, a Vatikán legnagyobb
termében délután maga magyarázta a mindig nagy számban meg
jelenő híveknek az Isten igéjét. Egyszerű emberek, felnőttek, gyer;..
niekek gyűltek össze köréde: azok, akikkel oly szívesen beszélge
tett főpap korában is nyelvjárásukon s akiket még Velencében
is meg-megszélított hálójuk yagy gondolájuk mellett.

Ennél azonban még sokkal jelentő&ebb apostoli írást adott ki
ugyanezen évben, 1905 december 20-án, a gyakori, sőt mindennapi
szentáldozásról (Sacra Tridentina Synodus). Abban az időben, öt
ven évvel ezelőtt még nem tartották megengedhetőnek a napi
szentáldozást, papnöveldékben is átlag hetenként csak egyszer
áldoztak, ugyanígy a zárdákban is; világi emberek közül a buz
góbbak havonként egyszer. A pápa új rendelkezése kijelentette,
hogy "Jézus Krisztus és az Egyház óhaja az, hogy a kereszté
nyek naponként járuljanak a szentáldozáshoz," hogy "e Szeritség
által Istenhez kapcsolódjanak és belőle erőt merftsenek az ösztö
nös vágyak ellen, le tudják mosni a naponként előforduló bo
csánatos vétkeket s el tudják kerülni a súlvosabb bűnöket, me
lvekre oly hajlamos az emberi gyarlóság." Mindenki lehet napi
áldozó, az is, aki házaséletet él, bár ezt századok óta sokan ta
gadták. X.Pius végleges döntést hozott ebben a kérdésben, vala
mint abban, hogy az áldozás nem jutalom a teljesen tökéletesek
számára, hanem éppen a gyengék számára az erő forrása. A napi
szentáldozáshoz semmi más nem kell, mínt "a kegyelem állapota,
azaz .hogy halálos bűnöktől ment legyen az ember; azután a he
lyes szándék, hogy nem szokásból, hiúságból vagy emberi tekin
tetből áldozzék valaki, hanem azért, hogy Isten tetszését nyerje
el." Ez a rendelkezés tette századunkat az Eucharisztia századává
és X. Piust az Dltáriszentség- pápájává.

Még egy akadályt le kellett a pápának győznie ezen ll. téren:
hiába. tárta fel a tabernákulum ajtaját, még mindig akadtak,
akik az Úr előtt legkedvesebbeket, a gyermekeket távol tartották.
X. Pius rendelkezését ezért 1910-ben kiadott utasításával egészí
tette ki ("Quam singulari" dekrétum), melyben elrendelte, hogy a
gyermekeket már hétéves kortól, vagy akár korábban is :a ssent
áldozáshoz kell bocsájtani. Nálunk akkoriban csak tízéves gyer
mekek áldozhattak először, Francia- és Németországban ellenben
Igen sok helyen csak 13-14 éves korúak. .

A'It év "instaurációja" nem merült ki ezzel a három dokumen
tummal; ugyancsak 1905-ben látott napvilágot az oly nagy jelen
tő&égre emelkedett Ac.tio Catholica alaptörvénye,a június ll-én
kibocsátott Firmo proposito kezdetű apostoli körlevél.

KorbáccBal kezében,

A pápának is követnie kellett a példát, amelyet Krisztus adott;
ha kell, .korbáecsal rendet feremteni, Akkoriban ugyanis a mo
demlJég jelszava alatt papok és teológiai tanárok között szellemi



mozgalom keletkezett, mely az Egyházat alapjában: hitében tá,..
madta meg, a régi dogmákat elavultaknak tartotta és az emberi
értelem próbakövének vetve alá, belülről üresítette ki őket. Ha
kevésbbé erélyes pápa foglalja el 'a világegyház őrhelyét, talán
akkora ssakadás keletkezik Krísstus varratlan köntösén, mínt
négyszáz évvel uzelött a hitújítás korában. X. Pius azonban már
régen észrevette a rendkívül fenyegető veszélyt. Még mantovai
püspök korában előadást tartott a francia modernisták veze,tője,
Alfred Loisy ellen. Az említett Loisyt, George Tyrrelt, akkor
még jezsuitát, Houtint, Le Royt és másokat nagyon sokan ün
nepelték, mint a modern katolicizmus zászlóvivőit, pedig a leg
meg'téveszfőbb eretnekségeket hirdették, az Egyházról, a Szení-
írásról, sőt Krísztuaról is.

A szelíd pápa kíméletlenül lesujtott. 1907 július 3-án tette kös
zé a Lamentabili sane exitu kezdetű dekrétumot, melybena mo
dernisták 65 téves tételét kárhoztatta. Nagy felzúdulás támadt,
erős sajtóvisszahang; a medernisták fejei egyáltalán nem érez.
ték találva magukat. Két hónappal később, Kisasszony napjá,n
kiadta a Pascendi Dominici gregis kezdetű enciklikát, melyben a
modernizmust minden eretnekség foglalatának bélyegeai és öss
szefüggően tárgyalja téves tanításait; rámutat azoknak forrásaira,
és gyógyszerül a skolasztikus bölcselethez és hittudományhoz való
visszatérést sürgeti. Néhány hónapi várakozás után a rnoderniz
mus vezetőit névszerint kiközösítette az Egyházból; többen közű
lük makacsul megmaradtak tévedéseikben él'> az Egyházzal való
kibékülés nélkül haltak meg. Két évvel később azonban méltán
látta meg az élesszemű Paul Bourget, hogy a modernízmus veszé
lye megszünt: "Szólt la pápa és a modernizmus meessünt létezni.
Igaz, medernisták élnek, de felismerhetők mérgük révén, téve&
tanítá~ukat már széttaposták s a méreg elvesztette gyilkos erejét:'
AkkorIbl:!-n sok. nagytekintélyű férfiú kíméletet ajánlo~t X. Pius
nak, pedig neki volt igaza: a tévedésből nem lett szakadás és az
óta már régen elmúlt.

A szervező

A gyakorlati érzékű pápa mindenre gondolt Éppen ő, akinek
semmiféle jártassága nem volt a római legfőbb egyházi hiva.talok
vezetésében, csakhamar látta, hogy itt is szükség van változta~

táara, korszerűsítésre. Igy tehát 1908-bán, Péter-Pál napján ki
adott rendeletével ujjászervezte a római egyházi f6hi....átalokat
(Sapienti consilio konstitució). .

V. Sixtus pápa állította Ilel az. első tizenöt föhivatalt, Kon.gregác.iót 1587.
ben mert már lehetetlen volt mínden egyhá:r-i ügyet a bíborosok konnisztő

ri~ban le'tárgyalni. Azóta azonban egy~s Kongregációk rnegszűntek, úja
kat a'Iapltottak, sok volt a vi,tás kérdés, ~Z metékess~g kér~ése sem 'Volt
tisztázva. X. Pius 135 lapos rendelkezésevel modermzálta es meggyorsí
totta az Intézmények műkődését; emellett elrendelte, hogy a szegényeket In
gyen kell kíszolgálnl. Ez a nagyjelentőségű rendelkezés az Mtala alapitott
hivatalos lapban, az Acta Apostolieae Sedisben jelent meg 1909 jal!Jlllárjában~



Több ízben bocsájtott ki rendeletet a papnöveldék szervezetére
-és tanulmányi rendjére vonatkozólag. A tanulmányi időnek négy
évről öt évre való felemelését írta elő és pontosan meghatározta
a felvétel és felszentelésre bocsájtás feltételeit, valamint II szemi
náriumok belső életének folyását

Egyéb korszakalkotó alapításai kőzül meg kell említenünk a Pápai
Szentírástudományi Intézetet (I íii. s t i ,t u t u m B ,ib l i c u m). Nagy zavar
uralkodott a katolikus szentírástudomány területén. sokan kritika nélkül kő

vették a racíonalisták kellően meg nem alapozott véleményeit, Ezzel az inté
zettel a pápa megtalálta a helyes orvosszert: a .fiatal teológiai dokitorokat
többéves kurzusban a legkiválóbb szakemberek a szentírástudomány tel
jességébe 'Tezetik be. Az azóta már v.ill-ághirű tudományos kutatóintézef a
bíblíakutatást igen magas fokra fejlesztette és szerte a világra mindenüvé
'szakképzett. a Szentírásban jártas tanárokat kűld, - Rendkívül jelentős az
a reform ís, mellyel korszerűsítette és eredeti formájába visszaállította az
Egyház zsolozsmáskönyvét, a breviáriumot és a misekönyvet (D i v i n o
af f l a t u, 1911 november I). A misekönyv új kiadását XV. Benedek hoz
hatta napvalágra 1920-ban, a rnunkálatokat azonban még X. Pius ideje alatt
és az ő rendeletére végezték el.

Emberfölötti módon

Mindez szakadatlan munkát jelentett. A pápa minden nap öt
órakor kelt és egész nap dolgozott. Maga tervezte, nagyobbrészt
maga is fogalmazta rendeleteit, és leveleit. A bíborosoknak, fő
papoknak sajátkezűleg apró gyöngybetűivel oldalakar írt gyö
nyörű latin nyelven; naponta több órán át kihallgatásokat adott.
Sokszor rendelt magához atyai mazánkíhallgatásra a világ leg
különbözőbb tájairól püspököket, sőt papokat is. Sokan már éle
tében éreztés, hogy szenttel állanak szemben.

Pápasága idején már rendkívüli dolgok történtek vele, melyeknek szem
tanú:i résziben még ma is élnek. Néha misézés közben magánkápolnájában
urfelmutatás alatt a levegőbe emelkedett; jövendőléseí beteljesüléséről sokan
beszélnek, valamint arról az adományáról is, hogy az emberek lelkében tu-'
dott olvasni. Kiihalll,gatások alkalmával nagyon sokszor történt, hogy bénult
betegek könyörögtek, tegye rájuk kezét. "Si, sil" - igen, igen felelte, mély
rehatő szemével rátekíntve aziUetőre, a~i pillanatok a'latit meggyógyult. A
ki,törő lelkesedés zaját egyetlen parancsoló kézmoz.dulattal azonnal elhall
gaHatta.

Emberfölötti módon teljesítette állapotbeli kötelességeit és hő
sies fokon gyakorolta ,az erényeket, amint ezt 'az 1923 óta folyó
és 1954-ben végleg lezárt hivatalos vizsgálat megállapította. Bá
mulatos testi erőkészlete szinte ktfogyhatatlannak látszott, mikor
1914 augusztus elején Európában elhangzottak az első világháború
-első ágyúlövései. Augusztus 2-án adta ki utolsó apostoli iratát,
melvben esedezve hívja fel a világ hatalmasait a béke megőr
zésére. Semmit sem tehetett. Atyai szive nem birta el ezt. Augusz
tus elején halálos betegségbe esett, és 20-án visszaadta fényes
érdemekben tündöklő lelkét Teremtőjének.
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RURALIA

Kacagj, kökényszemű, fonofthajú leány I
Dalolj, keménykarú erős magyar legény I
Dalold a dajka föld földobbanó dalát,
A zizzenő arany kalász dicséretét!
1]jjongd a Fennvaló erős dicséretét:
Dalod kívánja 6, olyan hatalmas úr.
A szíved konduló nagy érchang gyanánt
Dobogja súlyosan Feléje himnuszát I
S aztán csilingelő giling-galang gyanánt
Kacagja kedvesed vidám dicséretét.
Öv~t, a kedvesét! az édesséüeséi,
K i csöndes este vár virágos ablakán;
Dalold a fölszökő öröm melea szavát,
Szilajon dobbanó szivednek énekét.
Dalold, erőskarú, a munka jó dalát,
JJikor a pirkadó színes mezők fölött
A villogó kaszák nyomán zizegve hull
A langyosiUatú, alázatos kalász.
S te hailadoeoa. járj, marokszedő leány,
A surrogó kaszák után, amerre dől

A drágaferhíi rend, és énekelve járj
Agyagcsuporral, és hűvös vized kínáld
A tikkadók felé és nevess és örülj,
Mivel szemed szelíd galamb-tekintete
Seerelmesed seemér tükrében fürdeti,
Szemérmes arcod oly gyengécske, hószínü,
S miként vidám pipa.cs,· oly lángoló tü:zíi,
És ajkad is virág, tavasz felé nyitó,
A .kedvesed felé titokban áhító . . .
Dalolj, dalolj, leány vidáman és örülj
A nyár dús, érlelő, arany-piros tüzén,
A búzarengető meleg szelek szaván,
Pohárba-zizzenő ital vized hűsén,
Cewporba-csurromó habos tej illatán,
Örülj a munka jó-gyötrelmű sós ieén,
A meoseeaett kenyér olvadó meleaén,
Apád nehéz, míves, napégetett kezén,
Anyácskád gyó.qyító melea tekintetén,
És eziinielen. dalold az Ú r dicséretét,
Ma.qyar leány s legény. dicsérned illik öt:
A Minden-Alkotót, a fönnvaló Erőst
Dicsérje mind a dal, miuel hatalmas úr!
U jjongjatok ti mind, rögökre görnyedők,

U!jongjatolc ma mind, az (fr erős nevén,
Mert új kalászt terít kerek-nagy asztalán
Elébetek, kenyér ízére éhezők,
Langyosbelü, kerek cipókat áhítókl
Ti ünnep ritka-jó ízével eltelők:



Amnypirosra sült kalácstok illatán
Ujiongjatok Felé
A nyári hajnalon, mikor ledől a rend!
Nevét szikrázza mind a sok sziporka tűz,
Nevét zubogia tengerár, özönnyi víz,
Nevét dobogja lenn a földalatti mély
S esengi gerlepár, ha csókolódzva búg!

Kárpát y Csilla

MÉZ ÉS TEJ

Olcsó szerseásn a szélmalom kerék.
Okosság verjen oszlopot eléd.
Ha sárga porból hivének fogad,
Toronytetőre nem viszed looad.

Figyelj az erdő csöndjén messzire.
Dobog a szarvas megriadt szive.
Borostyán zúg és citeráz a tó:
Pólyába fölnőtt 'férfi nem való..

Vígyázd a nap bujkáló fényeit.
. Álmos felhőkre angyalok kenik.
Ha nem haló rend hű törvényt mutat,
Törött pelyvával nem tömöd kutad.

A szeles dűlőn árva fű kacsint.
Nézd a kökörcsint, nézd a kanlwlint.
Cseresznyék szárán érik örömöd,
A csiga héját össze nem töröd.

Esőt lehelnek dörmögő hegyek.
Te a szivárványt válladra veszed.
Ha égi zászlók villáma lobog,
Magad a sárba gyáván nem dobod.

Rossz éjszakádon lidérc surran át.
Vezénueld: hangos tücskök csapatát.
De meg ne hallgasd ostobán soha,
Mit énekelt a tücskök asszonya.

Vigadj okosak gyöngyöző borán,
Keresztelők és halottak iorán,
Kortyolgasd benne erősségedet:

Tejnél puhább és méznél édesebb.

Városi I s t u áw
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Koncz Lajos

KERESZTt:NY Lt:LEK-ÚJULÁS
ÉS A SZEPLŐTELEN SZŰZ

A Mária-év - a dogmakihirdetéanék szóló jubileumi emléke
zeten és a Szűz Anya iránti kegyelet elmélyítésén túl - az erköl
csi megújulás igényével lépett a kereszténység életébe. A meghir
dető pápai enciklika szavai szerint e százados ünneplésnek a hí
vek életét is a Szent Szűz példája szerint kell igazítaniaj mert
minden anyának igaz örömére szolgál, ha észreveszi, hog}'" gyer
mekeinek arca a sajátjához hasonlít; így mennveí Édesanyánknak
sincs nagyobb boldogsága, mint látni, hogy akiket Fiának ke
resztje alatt gyermekeivé fogadott, életükkel és benső világukban
az Ö lelkének vonásait és szépségét tükrözik ...

AZ EMBER üDVTöRTÉNETI UJJASZüLETÉSE

Alapvetésnek egy szomorú, de elkerülhetetlen igazságból kell
kiindulnunk: 'abból a Iélektanilag letagadhatatlan tényből, hogy
az ember, aki minden teremtett lények közt a legnagyszerűbb,
nincs magával rendben, nem "egé&z"-sége's, nem tökéletes; valami
nem jó benne, valamilyen tragikus diszharmóniát hordoz magában.

Az elveszett Paradicsom

Az embernek ezen alapvető baja ahogy az antropológiai tá
jékozódás első perceiben már megjelenik, röviden és plasztdkusan
ugyanúgy ott van már a Szentírás első közölnivalói közt is. Be
mutatkozik az ősi, romlatlan, isteni elgondolást eredetiben hor
dozó Eszmény, és a fellázadt, elvetett és örökletesen a bűnnel,
meg következményeivel terhelt, bukott ember ...

A Paradicsom elvesztése - amiről nem nehéz belátni, hogy
a lényegben sokkal inkább volt belső tartalom és állapot, mínt
külső hely és ·életforma - nem a természetes veszteségek miatt
volta legfájda.lmasabb, mégcsak nem is a halál míatt, Hanem
az Isten barátságanak elvesztése miatt. AJki igazán ezeret (és
az első ember minden romlatlanság birtokában volt ehhez), nem
az ajándékoknak, a szerétet e zálogainak eltűntén panaszkodik,
hanem - legnagyobb értéknek és ajándéknak a másik személyt
élvén meg - annak esetleges, főkép önhibájú elvesztését fOgj'R
legjobban megsiratni. Itt ráadásul azt a Valakit vesztették el, aki
nek mindenüket köszönhették, ákitől tehát a létbentartás. jótéte
mény-elárasztása és boldogító barátság állandó nagy kegyében
részesültek (az első, ősi megszentelő kegvelem.) A tragikus bukás
után egyetlen világosság gyujtatott meg a. sötétségben: "Ellen
kezést vetek közéd (Sátán) és az Asszony (MárÍJa) közé, & te iva
dékod és az Ö ivadéka (Megváltó) közé" (Gen. 3. 15). E fényt lát
hatatlanul egy Asszony keze hordozza; s csak ha majd megjele
nik - mint Szent János viziójában - a nagy, vajúdó A8'8Wny



és Az, akinek lába az őskígyót tapossa, akkor kezdődhetík el újra
az ember igaz! élete. Az igazi, ujjáteremtett emberé, aki elbukott
ugyan és e bukásának következményeit (belső diszharmónia, ha
lál) részben mindörökre magán viseli, de az Asszony Szülöttjé
nek, 'a MegváItó Istenembernek kegyéből részesülve, a lényegben
ismét megvalósíthatja a boldogító ember-eszményt, a "bőségesebb
életet".

Az emberiség ezen új életének bölcsőjénél tehát szülőanvaként

egy Szűz és mégis Asszony alakja áll, aki arra hivatott, hogy az
Isteni Gyermek világrahozatalával ide állítsa azt az erőt, mely
az emberiséget kiragadja a Sátán hatalmából. Roppant hivatás!
Méltó betöltéséhes kellett, hogy először Neki mag-ának ne legyen
semmi köze a sötétséghez: ezért Immakuláta,5átán-tipró Asszony,
Szeplőtelenül Fogantatott. S mert ahol nincs sötétség, ott világos
ságnak kell lenni, azért a Kegyelem Asszonya, sőt mivel a Nagy
Kegyelemszerző édesanyja, hát méltánvosság-l jogo.n - a Kegye
lemmel Teljes ...

Az újratámadt ember-eszmény

Ime előttünk a Nagyasszony, a felülmúlhatatlan tiszta ember
eszmény. S ez egyáltalán ném sérti Krisztus egyetlen főségi sze
repét és hivatását - e szempontból is - az emberi tökéletességre
törekvés vonalán: hiszen az Úrral kapcsolatban gyakori és spon
tán a felsóhajtás, hogy az ő isteni természete életközösségben
átízzott és isteni személyiséget hordozó emberségéj nem tudjuk
eléggé és tisztán emberi ideálnak látni; Mária viszont az, s rá
adásul - mint a napot tükröző hold - vonzó és példaszerű tün
döklésével is a nagy fényforrásra, Krisztusra mutat vissza.

De hogyan lehetne megmutatni és elmondani, mi az, ami
benne is a legfontosabb: hogy - kegyelemmel teljes'

A "kegyelem" - görögül kharisz, latinul grácia (kiváló és OSl érte
lemben a megigazulás rnegszenteíő kegyelmét értve alatta, az: átmenő se·
gítő kegyelmekkel szemben) - a magyar nyelvben az Isten oldaláról való
magatartást (kegy, kegyesség), a görög-latinban pedig az igy kegyelt ern
berben létrejött, sajátos léttartalmi következményt: a bájt, szépséget, tö
kéletességet) a görögben az örömre-boldogságra való utalással jelenti, egy
Mla,potszerű, belső, 'természetfeletti valóság létrejöttét a lélekben, mint rní
kor a rásugárzó hő hatására maga az érintett tár,gy isizzásba jön. A ke
gyelem a természetfeletti élet titokzatos magja és csírája, egy új élet elve
bennünk, a Szentlélek újrafoglaló pecsétje. Altala a lélek megmerül az isteni
természet és szentháromságos élet izzó tengerében és "Dészesedik" belőle (2
Pét l, 4.), Isten templomává lesz és visszanyeri az Eden-kert boldogságának
centrumát: "az Isten kegyes barátságát; sőt gyermekévé. "fogadott fiává"
válik (v. ö. Ján 14, 15; Róm 8, 14-17). Ez a kegyelem-vetés hivatott arra
hogy kibontsa bennünk az isteni életet, mely a túlvilágon éri el egész ki
íejlettségét - a boldogító Isten-látásban jut el a teljességre, de lényegében
már ezen a világon megkezdődött. (Garrigou-Lagrange ezért nevezi a ke
gyelmi életet "megkezdett örökéletnek".) .
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Szűz Máriában - Isten-anval máltóságánál fogva - az is
teni kegyességnek egészen páratlan és felfokozott módon illett ér
vényesülni. Először azért, mert Isten sajátos előregondoló és al
kalmazó megváltással megvédte Öt az eredeti bűn árnyékától s
ezzel kiemelte a bűn folyamából; aztán eláraszdotta kegyességé
nek utolérhetetlen bőségével - fénybe öltöztetve a kegyelmek
teljességével (amit ember egyáltalán befogadhat), és felővezve őt a
természetfeletti e~ények,az ajándékok és a különleges karizmák
gloriolájáva1. Igy jelenik mega történelem fordulóján - Krisz
tus megváltó alakja mellett - a Napbaőltőzött, Csillagkoronás
Asszony, a val6sággá vált teremtett eszmény. A Fiú, az Istenem
ber elvégzi a nagy művet: a meg-váltást, s ugyanezen időben fe,l
száll az emberiség egére a Tengeren Evezők Csillaga, az újratá
masztott emberi eszmény, hogy mutassa az irányt, merre kell fBI
használni a megváltás Isteni művéből fakadó erőket. .

"Vonzzengemet Magad ,után!" (Én. 1, 3.)

Szűz Mária tehát eszmény. Azzal is, ami benne formailag, lát
szólag negatívum, hogy tudniillik Immakuláta, még inkább az
zal, amí ugvanest pozitive mondja ki, hogy - kegyelemteljes.

Nem zavarhat az, hogy a többi teremtett ernberfia nem élvezi azt a kű

Jönleges kivális:ígot, amit a szeplőtelen fogantadás jelent a -5zűz Anyának.
Mert kétségtelenül sokat és nagyot jelentett pszihíkiallag is, valláserkölcsi
élete számára. Nem lévén benne az eredeti bűn, mentes volt a rendetlen és
bűnre indító kívánságoktól, tehát attól a szomorú és kellemetlen diszharmó
niától is, ami a bukott ember annyi lelki energiáját feIéli. Ezért tulajdon
kép nem vétkezhetett, ha ez a vétkezhetetlenség nem is volt benne olyan
jellegű, mint Krísztusban.

Éppen ez kell az eszményhez! Bizonyos hasonlóságí alapzaton
túl, olyan vonzó tökéletesség és szépség legyen, az eszménvesített
tartalomnak olyan felfokozott teljessége, amely - az értékek te.r
mészete szerint - szdute ellenállhatatlan erővel csendítse meg a
felhívást: valósíts meg, kövess engem! Ha nem mdndenestül azo
nos adottságokkal rendelkezel is, ha az eredeti bűnnek és követ
kezményeinek árnyékából, tehát mélyebbről kell is elindulnod.
mégse csüggedj! Több kapaszkodással és nem ugyanoly intenzitás
ban ugyan, de a lényegben ugyanaz a cél ragyog feléd és érhető
el általad; s ez a cél: a kegyelem megszerzése, őrzése és kibonta
kozása, s ezzel az igazi emberi boldogság biztosítása.

így szól az Immakulata és ez az Eszmény megvalósításának
első, általános elve,

A MARIA-ÉV LÉLEK-ÚJULASA

A továbbiak három pont körül tekinthetők á'v- Az egyik mozzanat dor
máHsanaz Immakuláta szeplőtelenségi mozzanadából veszí az Indítást, a
másik -áldozatvállaló életére, a harmadik - kegyelemteljességére tekintve
igyekszik felépíteni a keresztény élet kegyelmi organízrnusát,
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1. Imma.kuláta: mindig kegyelemben (Prohászka)

Az Iramakuláta látszólag teljesen negatív dogmatikai tarta
lom, de a mögötte feltámadó Máriás és emberi eszménv alapvetően

és radikálisari döntő tényre hívja. fel a figyelmet. Azzal, hogy en
nek az Asszonynak semmi köze nines a bűnhöz, visszautal az ősi,
eredeti ember-eszményben is ugyanerre a mozzanatra: nincs érint
kezébe, közössége a bűnne]; vagyis nem enged helyet magában fl

legminimálisabb lázadásnak, elégedetlenségnek sem az Isten s
mindaz ellen, amit Ö jelent (természet és kinyilatkoztatás törvé
nyei). Elz tehát az igazi ember, ilyennek akarta Teremtője, s
'csak mínt ilyennek helyezte kilátásba neki a teljes, belső és külső,

evilági és örök boldogságo t. És ez az Iramakuláta első, egészen
konkrét üzenete Iélekú iulást kereső népéhez: mindíg kegyelemben,
vagyis minden közösség meg-tagadása fl bűnnell "Ne húzzatok egy
igát a hitetlenekkel! Mert mi köze az igazságnak a gonoszsággal t
vagy mi társulása la világosságnak a sötétséggel' Vagy mi egyez
sége Krisztusnak Béliállal '" (2 Kor 6, H).

:2. Imma.kuláta és a kereszt

A Szeplötelenüí Fogantatottnak - rnint I'á:t!tuk - egyedülálló és ha
sonfíthatatlan a helyzete az emberek íia! köztött Ebből.úgy ~öve!tkeztetne a
sekélyes emberi gondolkodás, hogy, mint a tökéletességért való alapvető lelki
.harcok és vívódások megkíméiték, ugyanúgy kijárlt, a Szem Szűznek mín
den szokásos földi bajtól, Iökép a nagyvseenvedéseíctöl való mentesség, Ez
zal szemben a Szűz Anya egyszerű hétköznapjainak történetét szetény so
rokban lerögzítő evangelisták nem látszanak ismerni az Apokalipszis dicső

séges Asszonyát. Csak egy nagyon egyszerű, köznapi életdoomában élő SzÍ:Íz
ről és Anyáról tudósítanak, aki míndenütd <és mindenben a teljes észrevét
lenséget, sőt· mellőzést és hétfájdalmak tőrét nyeri osztályrészül, példátlan
rnéltósága ellenére.

Az Imraakuláta második tanácsa ebből a feszült~gből ered:
bűntelensége, sőt kegyelemteljessége (tehát semmi ok a büntetett
ségre, b valóban Istennek legteljesebb kezvelárasstásan, ellenére
szenvedésteli, fájdalmas-áld,ozatos. az életútja. Ez a kettő tehát
nem zárja ki egymást, sőt úgy látszik a 'I'eremtő akarata, és evi
lági kategóriái szarint nagyon is összetartozik.

A lelki élet avatottjai, meg az ő'bi karakterolögfaí tapasztalat
teljesen hasonlóról tudósítanak bennünket. A lelket ,a magasabb
rendű élet irányába kemény áldozatokkal: az önmegtagadás, a
lemondás, sőt a lelki éj'szakák útján lehet és kell felszabadítani.
Az aszkézis elválaszthatatlan útitársa az igazi lelki és emberi élet
nek; állandó gyakorlatok árán kineveli az akaratot, hogy erős,

de készséges legyen, és ennek segítségével megfékezi az ösztönös
erőket, s az egész gazdag, szerteágazó lelki életet, minden képessé
gével, erényével együtt rendben és fegyelemben tartja. tgy tudta
és tanította nagyjából ezt már Szokratész s azóta is minden vala
mirevaló etikai és ember-nevelő törekvés; de ugyanez az ábécéje
a magasabb lelki életnek: eszköze a kegyelem megőrzésének, söt
gyarapításának is.
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Mindez azonban a .szenvedések és áldozatvállalás útját jeileu
"ti, az emberi eszmény megvalősítása, a teljesebb, bőségesebb élet
-érdekében, "Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát,
vegye fel keresztjét" (Mt. 16, 24).

3. Immakuláta: kiteljesedő kegyelmi élet

A harmadik tanulság a ke,gyelemteljesség sugárözönének szem
léletéből fak'ad.

A Szűzanya lelke minden lehetséges emberi létlek köz,t (a Krlsztusét ki
véve) a legpazarabbul lett "kJiállítva". "Ragyogással vette körül az Ur, ...
úgyhogy mindenki szemében hasonlíttiatablanul szépnek tűnt fel" (Jud 10,
4). Nem hiányzott belőle semilyen képesség, erény, ajándék; először ter
mészeti alapon, aztán beléöntött habitusokban. ami a legkisebb és legnagyobb
mértékben igazán és nemesen emberi. Ertelme éles lés beláto, - kitágitva és
felfokozva rné'ységes hite fenséges hortzonjával és a Lélek ajándékaiinak
rníndent bölcsen láttató, elrendező készségével, Akarata biztonságos és szi
lárd, bensőségessé és elragadóan vonzóvá téve az eszenényí nőiesség és az
önfeláldozó szerétet mindenen á,ttüzelő fényével és melegével; kedélye az
érzelmek gazdagságával és a Szeritlélek különleges ajándékaival, karizrnái
val ékesítve, s a nyolc boldogság aranyával befutta'tva. Kell-e, lehet-e ennél
több? S milyen keveset tudnak sejtetni a szavak, ha mégoly fokozásokban
'próbálnak is Interpretálni l

Egyet azonban mindenképen megmutatnak. Hogy itt nincs
félbemaradt, sadnálatosan elakadt kegyelmi élet. A bűntelenség
az nem lesz büszke-rideg, kedélytelen és kiégett életszentség, ami
oly gyakran előfordul egyébként tiszteletreméltó aszketikus törek
vések helytelen eredményeként. ÉS nem is elégszik meg a ke
gyelem "metafizikumával", pssihíkaí kifejlesztés nélkül. Nem ma
rad aza páratlan és mindig csodás megazentelő kegyelem csu
pán magnak, amely fölött és mellett a természet vadhajtásai nyu-
godtan tovább burjánzanak és semmi nem árulja el kifelé, hogy
itt a titobatos Iélek-mélyben az új, isteni, egyben legmélyebb
emberi élet organi7.musának magja van elvetve. Ami sajnos ()Ily
általánosnak mondható a keresztényeknek, még a kegyelmi ál
lapotban lévőknek az életére is.

Ez tehát az Immakuláta eszményének felhívása: Ne hagyjá
tok elakadni magatokban a kegyelem csodálatos életétt Ne elé
gedjünk meg a kegyelem megszerzésével és esetleg megőrzésével,
a lélek rejtett mélvségeíben. Hagyjuk kiborrtakozni, a felszínre
törni, a magot csirába és virágba fejlődni. Hadd keresztelje meg,
alakítsa át, ami bennünk tisztán emberi; hadd nemesítse meg és
fokozza fel az igazságosság, okosság, mértéktartás természetes
erényeit. Hadd töltse meg látásunkat a böleeeség, értelem, tanács
ajándékaival, edzze és tegye fogékonnyá akaratunkat az erősség
és a pietás lelkével! Hadd nyissa meg a belénköntött habitusok
erejében a hit és keresztény remény világának csodálatos; termé
szetfeletti távlatait. S tanítson, segítsen úgy szeretni Istent és em
ber-testvéreinket, hogy az ilyen lélekből sugárzó' tiszta tűz és
cselekedeteta kegyelem jelenvalóságán'ak ésa merő természet Iö
Iött való fölényének ellenállhatatlan, hódító tanúságai legyenek!
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Magyar természetfeletti fogékonyság

Azt lehetne ellenvetni ezzel a magas igénnyel szemben, ma
gyar és főkép népi vonatkozásban, hogy fajtánkban nincs kellő

természetes fogékonyság a kegyelem e "misztikai", némileg érzé
kelhetővé váló vonatkozásai iránt.

Ez csak kis részben igaz. A p o t en ti a o b o e dd e nt f á l i s, vagyis
kegyelemnek természeti talajon való fogódzó pontja valóban jelentős és ej
nem rhanyagolható része a kegyelmi életnek, s még inkább az erre segítő

természetfeletti pedagógiának. Nincs kegyelmi élet természeti alap nélkül,
ezf nagyon szem előtt kell tartani. Bizonyos, ho.gy magyar népünkből sokan
nem annyira lelki igényből és átéléssel, minb inkább bizonyos konzervatív,
szokás-tisztességi alapon gyakorolják vallásukat. Ehhez járul az a közismert
és sokalt emlegetett igazságosság és jogérzék. amely rníndenkinek meg akar
ja adni a "jussát", az Istennek is a vasárnapi misével és az évenkimti, egy
kétszeri lelki tisztálkodással. Bármennyire tiszteletreméltó ez a .Jcőtelesség

tudó" fegyelem, a bőségesebb élet parancsának birtokában nem szabad meg
elégedni vele. A vallásos néprajz tud a népléleknek egy mélyebb, irracioná
lis-misztikai fogékonyságáról, amely mélységesen átéli az, Istentől való ál
landó függést, Istennek állandó jelenvalóságát munkájában, életében; amely
egész életét, napi munkáját, házatáját vallásos vonatkozások, szentelrnények
sorával veszi körül, amely a vallás mlsztériurnait, romlaslan. szinte naiv
hittel fogadja, játékokban dramatrizálja, és csodálkozik, ha valaki értelmi bi
zonyítékok szükségességét emlegeti.

A magyar léleknek van nagyon is komoly éJ& értékes misztíkai
fogékonysága, sőt igénye. Segítsük azt felszínre azzal, hogy meg
felelő vallási eligrazítást és tartalmat adunk neki. Misztikai és
miszticizáló igényét fordítsuk befelé, a lélek e titokzatos kegyelmi
organizmusa irányába. Fedezfessük föl vele, hogy Istennek átélt
jelenvalósága életiinkben nem őszöveteégi komo rságú, hanem ke
gyelmi jellegű, boldogító ténye a szerétetből fakadt megváltásnak,
és következménye a lélek kegyelmi állapotának, melyben "nem a
szolgaság lelkét vettük, hogy ismét félelemben éljünk, hanem a
fogadott fiúság lelkét, melvben az,t kiáltjuk: Abba,Aty;a!" (Róm
8, 15).

Ezekből a bensóséges forrásokból kell magyar talajon a Má
'ria-év lélékújulási prog-rammjához, a vallásosság és erényes élet
új fakadásához motívumokat venni. Az Immakulátában olyan
Ideálra éi; vezetőre találunk, aki nem érzéketlen fenséggel, az
Eszmény magasabbrendűségének hideg szíkrázásával nézi a fe
léje sóhajtök és útkeresők igyekvését., Mert nemcsak útjelző és
hívó fényű Csil:lag, hanem Napbaöltözött Asszony iS,aki meleget
áraszt, erőt ad, vonz és elragad, -=- hiszen egyben Kegyelem-osztó
és közvetítő Anyja a lélek-újulást áhító és vállaló emberiségnek,
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GVASZOLÚK
I rt a B o h u n i c z k y S z e fi

A távirat kora délelőtt érkezett. Testvérbátyja haláláról ér
'tosítették rokonai Ilonát. Lehetölez -azonnal üljön vonatra, -a te
metést másnap délelőttre tűzték ki. A táviratra felkészült, mégis,
mikor kihullott kezéből és az ablakpárkányon előtte hevert, mint
ha szellő suhanna a szobán át, megzavart és felkavart mindent.
- Pista, Pista - ismételgette és ,az égre nézett oly fénnyel, mintha
lelkesedne, Utána előkapta zsebkendőjét, a szája, melyen mindig
maradósan huneutkodotj a mosoly, panaszos lett. A ki.&fiút látta,
akivel valaha együtt barangoltak a nagy faluvégi ház zegzugában,
ismerték padlását, pincéjét és versengve mászták a nagy kert vén
fáit, bokrait. - Pista, Pista ... Látta ahogy rég halott anyjukhoz
szaladva a nyakába kapaszkodtak, A távirat most feltámasztotta
a holtakat, kik valaha öaszetartoztak, egymás boldogulásáért küz
dörtek. Feltámasztotta a kert kidöntött vén fáit, elszáradt bokrait,
kinőtt ruháik panaszait, kedvességeit, veszekedéseiket, osszené
zéssel jelzett cinkosságaikat, birkózást, bolondságot, tréfát és a
rég nem látott arcokban egy-egy már majdnem elfelejtett finomsá
got. Föltámasztotta mindazt, ami nincs, elmúlt. Csodálatosképen
csak a nagy ember nem jutott eszébe, a családra dicsőséget, te
kintélyt hozó, kiváló professzor. - Pistikém - suttogta és föl
-éledt idegekkel kertjük illatait érezte) ételek aromáit, italok ízét
és nótákat hallott, melyek valaha átszárnyalták, betöltötték mos
'taní megvénült. elcsendeeedett házukat. Ö sem volt már fiatal,
bár gömbölyű, fürge és ha sietett, nehezen érték utol, de bizony
öregedő asszony volt, hatvan és hetven között, Azért színesen ma
radt .areához ősz haja úgy Illett, mint jó képhez a rossz ráma,
Különösen a szájá lánvos, apró-cseprő bajaik között is nevetésre
nyílott. Egy kis jó falásra sűrűn jelentkeztek rokonok, szemben
édes Ilonka néni volt, de talán csípős nyelvére emlékezve, amint
távol tudták: vén Ilona lett belőle.

A ház ura, Gábor erősebben megrokkant: a rádió közelében
-vakon, köszvényesen őrizte a málladozó fülesfotelt. Mégis tőle fél
tek, parancsokra hozzá járultak. A jókedvű feleség humora volt
-ez: parancsoljon 6zegény vak, mindig szerétett. A vén Gábor meg
tartotta tekintélyét, ÚgX vélték, vakon többet lát, mínt valaha,

-ép szemeivel és a ház neszeiből többet olvas ki, mint valaha köny
veiből. - Csak azt tudnám - mondogatta Ilona - hogyan ve-szi
.észre, ha a tyúkjaim szakajtójába egy kis búzát csúsztatok az
-oesu közét Mert ilyenkor nyekkent a füles fotel, Gábor az ablak
'hoz toíyögve k,ial2ált: - Pazalni, pazalni l Ha fölfordultam, lesz
~koldúsbotl Utána megsajnálta magát. Pár éve keménytartású, so
vány, lófejű ember volt, de vakságával elhízott, tésetás lett és ha
.safnálgátta magát, mínt a sületlen kalács, elkelt a füles vánkosán,

- Ilona! Ilona! - kiabálta erőszakosan, mert a csöndból ki
'találta, hogy történt valami. Biztosan fontos dolog, vele közlik
utoljára,

- Pistánk meghalt, itt a távirat - helyezte Ilona a papírt a
wak kezei közé. Gábor ssétterítette a térde fölött, ráfoktette sá-
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padt kezét, hogy az ametisztköbe vésett címeres gyűrü érvénye-
süljön. Azután fölháborodott:

- Maga ezt ilyen közönyösen mondíat A család elvesztette
fejét, elhagyott leghíresebb rokonunk és magának ennyi: Pistánk
meghalt.

Ilona szájára kicsattant a huncutság. Nézte a vak embert, ho
gyan komorodik a gyá&zhoz és talál megfelelő méltőságct.

Sokat szenvedett sze,gény Pista, a gyomorráJk nehéz beteg
ség: végre Isten megkönyörült rajta - mondta egyszerű józanság
gal, mire Gábor dühösebb lettr

- Igy mégse lehet fölfogni! Arra gondoljon, megszólhatják
magát l . .

Gábor eltalálta, Bár csend volta házban, de a konyhában
már mindent tudtak. A szakácsnő elhájasodott arcát a konyha
asztalhoz nyomta:

- Borzasstó, borzasztó és még csak nem issir'atja fl, bátyját..
Egy olyan nagy embert! - A kertből beszaladt a mezítlábas
napszámosleány, a röpikéje mögül elökaparintott egy gyűrött

zsebkendőt:

- Borzasztó, borzasztó, láttam én is, nem siratta.
Csak a kocsisleeénv fogta föl a dolgot józanon.
- Sírhatnak. ezek után elmarad a nagy borravaló! Gavallé

ros ember volt! Asszonyfajtának ez a fől
- Csönd lett. Ilona jött, siettette az ebédet. - Elutazom - mond

ta és semmi változást se mutatott, Talán egy picivel kisebb lett..
s mintha álomközben mosolyo~na, szemlesütve segftett neki. Csak
egyszer nézett rájuk. Elég volt. Különös dolog történt vele: egy
rövid pillanat forgásában, ami mellett évek óta közönyösen el
surrant, most megérintette: fölismerte az élet olcsó silányságait.
Ezekután senkivel se beszélt, dolgozott, tett-vett, sietett és ebéd
után készülődött. Csak mikor előszedte régóta nem látott, divat
jukiat elvesztett ruhadarabjait, jutott eszébe, hogy öt éve ki se
lépett a falu határából. - Meghíztam, nehezen jönnek rám, csak
szét ne repedjenek - kinlódott és végűl, míkor a tükörben meg
látta magát a testére' tapadó egyene&szabású fekete kabátban, szá
ja szétnyílt, bogár szemébe beröppent egy kis vidámság.

- Maga most nevet! Hogy lehet ilyenkor nevetni' Min neve
tetH-- dohogott a vak ember.

- Csak magamon. Kihístam a kabátomat. Úgy fes tek, mint
J ános bátyám, a plébános. Emlékszik rá'

-;- Bmlékszem, Tiszteletreméltó ember volt. Ne nevessen rajta.
- Magamon nevetek. Egyébként János bácsfszent ember volt.

Máson soha, de önmagán sokszor nevetett. Tőle örököltem.
Csak kalapót kellett tenni és fölülni a kocsira. De baj volt a

kalapokkal. Megették az egerek. Gáboré a fehérneműs szekrény
ben állt. Ilona előszedte, fölpróbálta - kis fazékon nagy födő, de
azért jó - és nem tehetett róla, egy kis nevetés elszisszent a
száján.

A vak ember belekeseredett: - egy ilyen vénasszony minden~
kit meg fog botránkoztatni a temetésen, nem fog tisztességesen
viselkedni. Rettenetes, hogy megvakultam! Nem lehetek jelen, ép-
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pen én nem lehetek! Ilyenkor érzem, mi a vakság: megvertél Is
tenem! Nyöszörögve, keservesen sírt:

- Mondja meg nekik, mondja meg Ilona külön-külön a roko
noknak, lélekben ott vagyok, ott gyászolok maguk között.

Ilona sajnálta. Össze kellett szorítania száiát, hogy elrejtse
mosolyát, Búcsúzkodás után felemelte illő komolysággal a mn
tatóujját:

- Vigyázzon a házra! Nézzen utána, rendben menien minden.
Legyen résen, nehogy búza keveredjen az ocsuba,

Egyenes háttal lelperdült a szobából. Ilyen volt: bánat köz
ben tréfás, összeesettségben karó, csikorgó fájdalmában szenvte
len. Méltán megbotránkoztatott mindenkit. Az ostor pattant, a
két pej nyerített, kerekedő porfelhők között vágtatott a kocsi.
J ó néhány kilométerre volt az állomás. Ahogy távolodtak, Ilona
arca láJgyabb lett, tartása puhább, kezei lankadtabbak. Egyszerre
sírni kezdett. Már nem kívánta vísszafogni, .sírt, sírt. A kocsi
aranvlé platánsoron vágtatott át, a röpköd'ő levelek, mínt fénye&
pénzek hullottak szét, szellő játsz,adozott. A borongós, enyhe őszi
nap oly csendes és szelíd volt, akár egy jó alvás. Ez fájt. Az eny
he béke fakasztotta áradóvá sírását.

- Pista, Pista, te már nem láthatod, többé soha nem láthatod
és nem az fájt, hogy elvesztette bátyját, hanem hogy a halott
elvesztette II világot. - Hiába marad minden olyan, amilyen volt,
hiába a sok szépség, gyönyörűség; ha már nem láthatod.

Felnézett az égre, ahol a felhők puha dunyhái közel ereszked
tek II földhöz, aki nézte, azt hihette, labdadobással eléri. A dnny
hák között fény villogott, 'll pillangózó levelek szikrát kaptak és
dúsabbá válva, parádéba öltözött az ősz. Ilona csak mélvebbröl
patakzó zokogással sírt. - Nem látja, semmi sem lehet már az
övé. Pístikém! Ahogy szólítgatta, gyötrelme egy soha át nem ér
zett tudatot fakasztott. Mintha most ismerné föl a tájak szépségét,
most, mikor a testvérbátyja elvesztette. A'lJ élet, ami annyiszor
teher, egyszerre kinccsé vált. Levette arcáról a zsebkendőt, hadd
érje a felhasadt felhők fénye, melegítse, fájdítsa. Olyan volta kis
csillogás, mint bölcs ember mosolya, szomorú és vigasztaló. Az
őszi táj mintha ügyes fotográfus játszana a fénnyel-árnnyal, vál
tozott, kápráztatott, vigasstalt és elbúsított. Ujból zokogott. Ez már
mélyebb sírás volt, követelő és őszdnte. J ól esett. Leereszkedett a
mult kutjába, arcokat hozott fel, emlékeket, dalokat, ifjúságot. Ad
dig sírt, míg úgy érezte, nincs miért bánkódni, A halál benne ir,
várakozik, ei"Yesíti ,az elmentekkel, eggyé olvasztja míndennel,
ami volt, eltünt, elenyészett.

A vonatba nyugodtan szállt föl. Az ablakhoz ült nézelödní.
Nem találhatták ki, hogy temetésre utazik. A rokonok várták a
megérkezését. A magántanár unokaöccse volt, asszisztense az el
hunytnak. Még fiatal, de komoly, aggályos, bizalmatlan ét; nyug
talan: Lehet, hogy utód leszek, de lehet, hogy mikor már nem
respektálják, egyszeruen elütnek. ,az emberek gonoszak. Hinni sen
kinek sem szabad. Erre rendezkedtem be. - Egyébként kifogás
talanul öltözködött, a közeli rokontól elvárható gyászt viselte»
keskeny szalagota karján. Felesége fiatal volt, feltűnően csinos,
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diszkrét gyászban. Ö is aggályoskodott, de kizárólag finom ruháit
féltette: Ilyen moeskos helyen valami hozzátapadhat. Mindketten
símák, jóbőrűek voltak, a pompásan készített ételek közös fo
gyaBztáha látszott rajtuk, ezáltal paránvit sertéshez hasonlítottak.
Mégis ez a vonás vésett rájuk öntudatot, korrektséget, Velük volt
egy öreg kisasszony unokahúga a halottnak. Szegényt rabul ej
tette a bánat, agyongyűrt zsebkendőt szorongatott. Ha szemeire
szorította, leskelődött, nézik-e az idegenek a gyászolókat. Sóhaj
tozva, hadladozva, végül köniereven fölfehzített fejjel bámult az
égre.

- Gyászbábu - gondolta Ilona, mikor fölismerte őket. Ugyan
akkor a sógornő ajkán finom irónia suhant át:

- Nézze - szólt az urának - ha nem ismerném, azt gondol
nám egy kövér plébános. Na, jól nezünk ki !

Űdvözölték, körülszagolták és rátértek a lényegre:
- Remélem, a bőröndben hozott Ilonka néni ruhát és gyász

fátyolU
- Bizony, abba csak két hízott kaesát, vajat, turót, tejfölt,

tojást csomagoltunk részetekre. Magamnak fogkefét, szappant,
meg egy hálóinget.

- De Ilonka néni, hogy képzeli' Pista bácsi nagy ember volt,
külőnlegesen pompás temetése lesz. Megjelenik a társadalom szí
ne-java.

- Pista engem életében míndig ilyennek látott, miért csodál
kozzon éppen most rajtam.

- De édes Ilonka néni. egy zseni temetése, egy lángésznek
kijáró utolsó pompa mégis más dolog, mintha falun egy birtokost
vagy bérlőt temetnek.

Ilona mintha önmagának mondaná mellékesen, mert éppen
átszaladt benne: '

- Pista nem szerette a nagy szavakat, minden túlzást ha
ZUgnak, természetellenesnek talált.

Talán összevesznek, ha ugyanakkor az öreg kisasszonyt is nem
kellett volna csititani:

:- De Pepi kérlek, csendesebben .. , ne sírj Pepike, szegény
Pepike,

A vén lány makacsul tovább hadtogatta.
- Én veszítettem a legtöbbet, én .. , én ...
Mire hazaérkezett a taxi, arca merevvényúlott, nyakán ki

dülledtek az erek, ahogy kiszálltak, még hangosabb lett:
_ Én veszítettem a legtöbbet. én. - Az utcán többen feIfi

gyeltek, erre megrándult, lecsillapodott, csod~toBannyugodt lett.
Ilona egész idő alatt hallgatott. Hogy ízegnek, mozognak;

különöhena vénlány. Szegény vár valamit, pedig nem lesz semm.l.
Pista a jó szivével életében elajándékozta, amije volt. Ilona, amit
többször megállapított, megint lerögzítette: akik ügyefogyotts~
gukkal kípottyannak az életből, mulatságosan komédiázzáik,.ami
hez nem volt bennük elég mersz. A magántanár. a nagy lakli ?tt
honukban kis iskolás lett, amint tele gonddal, izgalmakkal resz
leteztet
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- Lehet,nogy nyertem, lehet, hogy veszítettem, egyelőre sem
mit se tudni. Azt se tudom, mihez kezdjek, hogyan kezdjem' Leg
alább tudnánk, hogyan intézte Pista bácsi az utolsó dolgokat.
Ilona úgy ült keményen a fotelban, mint egy nagy, vörös répa.
Szót, könnyeket, köslékenységet egyelőre nem préselhettek ki be
lőle. Mintha függöny mögött szundítva hallgatná kicsinyes rémü
letűket, ideges kiváncsiságaikat. Közönnyel, nyugodtan, mozdít
hatatlanul. Később egyetlen fejbólintással belenyugodott a sógor
nő tanácsaiba: rögtön telefonál és szeréz neki gyászruhát, köpenyt,
kalapot, fátylat és a hozeájárő apróságokat. Mindent. Pici neve
tést mégsem fojthatott el:

- Gyászlóvá eíeomáztok - mondta,
Fölháborodtak:
- Édes Ilonka néni, ngmesak magunkra kell gondolni, de sok

'kal inkább azokra, akikkel összetartozunk. Remek temetés tesz,
mí rokonok közvetlenül a katafalk előtt kapunk helyet.

A sógornőn meglátszott, hogy felkészült a másnapi ünnepre.
Haja frissen bronzoltatva, szemöldőke kiszedve, szép arcán töké
letes kozmetika. Méltán nézett szét ellentmondást nem tűrő szi
gorúsággal: amit az emberek nagy üggyel-bajjal felépítettek, azt
nem lehet falusi szeszélyből felborítani.

Mikor később megint körülülték Ilonát s a nagy halottat em
legették, apró-cseprő dolgokra emlékeztek és a magántanár mel
lékesen, míntha véletlenül szalajtaná ki száján:

- Mit gondol Ilonka néni - kérdezte -a hagyatékkal nem
lesznek komplikációk1 Még azt se tudjuk, mije maradt. Pista bá
-osí mint agglegény, elég szeréuven élt.

- Szerénven, de sokat ajándékozott, Szerette a boldog ar-
cokat, - mondta Ilona. -r-r- 'I'udom, hogy nem hagyott semmit, a
könyvtára nagy és értékes, de az az egyetemé. A bútorai nem so
'kat érnek.

- Ezért maradt agglegény' Ezért! - kérdezte és kiáltotta
-egyszerre a vénlány. A lakásban csend lett. Az est csalódott hall-
gatással, kényszeredett udvariaskodások között úszott át az éjbe.

Másnap nagy gyászuk dacára apró nevetések fakadtak: a
sógornőnek sikerült Ilonát parádéba préselni, s a magántanár
kijelentette, most már méltán elfoglalhatja helyét a katafalk
előtt. - A szép feleség ajkán - mintazokén, kik távolról nézve
igen ostobák, de közelről okosak - átsuhant, visszatért és végűl
ott maradt az a finom irónia, melv pompás. külső megjelenésének
megadta a végső símítást, Mikor helyüket elfoglalták a katafalk
közelében, akkor is ott maradt félprofilban állított arcán. A ma
gántanár merev nyugodtsága nyugtalanított. Sápadt arcát moz-:
dulatlanul őrizte, mintha vigvásna, hogy a fekete kalap meg ne
rezdüljön összekulcsolt kezében. Kék szeme szokatlanul hideggé,
mozdulatlanná hült. Ilona ismerte aggályait: ha most nem ka
pok katedrát, soha többé. És akkor mi lesz' MJég élhetett volna sze
gény pár évet, akkor biztosan kialakult volna a sorsom, de most
semmit se tudni ... máris kárörömmel leselkednek. Utálatosak az
emberek, Miért jöttek el olyanok is, akiknek semmi közük a do-

417



Ioghoz! Persze, érdekes látványosság, meg jól esik mulatní raj
tam. Azokra gondolt, akik kizárólag információ szerzéséért őgye
legnek nagy emberek temetésén. Most is, mint .mindig, kiváló
ságok búesústatója előtt jövés-menéssel kezdődött a parádé. Egy_
egy hangos szó elárulta: a rokonokra nem maradt semmi. 
Lesz csalódás egyebekben is - ejtette el elég hangosan valaki.
A barátok, ismerősök zavarba jöttek. A gyászoló család kifogásta
Lan ízlése tiszteletet érdemelt. Akik közelükbe kerültek, vélemé
nyük, mely az imént még ingadozott, a részvét kézszorítás után
megszilárdult: ilyen család emelkedést érdemel, a katedrát bizto
sítani kell.

:MegfeJt az egyetem csarnoka. Aki számított, ott volt. Az ün
nepség szárnyaló beszédekkel kezdődött, Pompás mozdulatok kö
zött, dallamos hanghullámokkal és mindazsal, ami az élőt a ha
lott árnyékába Jelentékenyebbé varássolhatta, Ilona idegenül, meg
ütödve hallgatott: Pistát senkise ismerte." Szegény Pista, 
mondta magában. '- Senki se ismert! Csak az Isten ismerhetett,
ő bíztosan látta, hogy te, egysze,rü, szerény, életet szerető ember
~a!rY ..es nem ~z, akine]! itt .méItatnak. Nev7,tgélni szerettél, adni,
or.omot szeresm, a vallásod IS csendes volt es annyira mélv, mint
mmden, amiből az életed és tudásod alakult. És ezek itt micsoda
nagy szavakat, milven hozzád méltatlan tetteket halmoznak rád.
Istenem, de magányos ember lehettél közöttük!

Ilonán könnyeket facsaró érzés először csak mellékesen röp
pent át, de azután a lelkébe ült, hatalmába vette, A nagy beszédek,
a gyászoló rokonság, az óriási parádé egyaránt azt suttogta neki:
az embert életében nem ismerik, magánvos. Mind magányosak va
gyunk. És felejtve a rokonok által előírt fegyelmet, belsejében
összeroskadtan, elfelejtkezetten zokogott, egyre mélvebben és mire
kimerült, megnyugodott. Eltette átázott zsebkendőit. Vörösremart
arccal, megenyhült puhasággal nézett maga elé: mély zokogása
közben halott bátyja és ő egyek lettek, a halott élővé, Ilona ha
lottá, Öreg asszony szíve, mínta szikkadt föld nyári zápor után,
megboesádtást, jóságot, bölcseséget illatozott. Amikor később a te
metőben a nagy szónokok és kíváncsiak oszladozni kezdtek, elő
került a halott professzor pár ifjúkori barátja. Összeesett aggastyá
nok, bolyhosak a vénség takarőjában, az emlékezet 'sátra alatt
tompa, fátyolos tekintettel. De mintha valami mégis jól esett volna
most nekik: - Mégse mi mentünk el, talán kicsit még maradha
tunk - árulta el fi kis fény, mely úgy csillámlott szemükből. mínt
mikor porral fedett drága köveken átssitál a napsugár. - Ilonka,
Ilonka - tömörültek az öreg asszony köré. S míg pergett a gö
röngy, jégdarabok zajával csörgeiveaz érckoporsót. elhúzódtak
Ilonával és bánatukban egyszerre, a legemberibb dolgokat emle
gették - mílven jóízűen ette Pista maguknál aIig kéi éve a ro
pogósra sütött kaesákat uborkasalátával. - Az! Es hogy itta rá
a bort! hát Iíléga malacpörköltet mennvire szerette és a me.ggyee
rétest! _. De legjobban a birkagulyást szüretkorl - Emlékszik
Ilona' Alig egy éve ő főzte októberben maguknál. sok hegyes
papríkat taláH beletenni, erős lett. Attól ittunk annyit ..., aHaj!
- És II mult év karácsonyán, mikor beállítottunk Pistával! Em
lékszik' Gábor mintha morgott volna, de délután a tarokknál ne-



vetett. Igaz, hogy van az öreg Gábor' - Él. Vakon, köszvényesen.
Napestig őrzi 'a füles fotelt. Azért a régi. Zsémbeskedik. gs ha
ősszel fagyok jönnek, sürgeti a disznóölést.

- Elhíszem. A maga konvhamüvészete, Ilona, páratlan.
- Lássák, lássák! Jőjjenek hát egysze,r le hozzánk!
Maguk se tudták, mitőllágyulnak el, zsebkendőket szedeget

tek elő, könnyeztek, végül sírtak mínd.
Egyszerre megszünt a kopogás, borzongató csend lett. Olyan

nagy csend, hogy hallani kellett. Akkor egy tiszteletreméltó gyász
ember illő komolysággal a családhoz fordult: kinek adja át a ko
porsó kulcsáU

Ilona tétovázott.
- Legyen Peplkéé - szólt aztán és szemében valami pajkos

ság derült.
- Maga a régi Ilonka, - suttogta az egyik öreg és paráuyit

kacsintott.
A gyászoló család ideges lett, úgy vélték, ezek útán nyomban

széledni kell. A magántanár felesége változatlanul őrizte szépsé
gét, de a magántanár látta, hogy szemében nő, arad és fenyeget
a szigorúaág. A hangját csak ő hallhatta.

- Ha sietünk, a délutáni vonattal el lehet utaztatni, külőnben
a nyakunkon lóg reggelig.

A magántanár bátortalanul, azokott aggályaival:
- Mégis, talán valamit ennie kellene neki.
- Majd valamit pakolole - zárta le' vítájukat az asszony.
Otthon, mintha valami inéltatlan dolgot végezne, sebbel-lobbal

szedte le Ilonáróla kölcsönkért dolgokat,
- Kérlek Ilona néni, siess az átöltözéssel: a taxit, mellyel 'a

temetőből jöttünk, nem engedtük el, az óra tovább níér, sietned
kell, hogy ne legyen túl nagy az összeg. Készen vagy' Hamar,
hamar o.. '

Betuszkolták, csak 'a lakásban jutott eszükbe, hogy nem ad
tak neki az útra semmit.
~ Cbakhogy végre magunkban vagyunk! Na, de azért bor

zasztó!
A magántanár. bár nem- tudta mdért, többször ismételte: bor-.

zasztó! Végül különös megenyhültségge,l jelentette ki:
- Hanem a temetés remek volt: megrendített! Mindenki meg

jelent. Láttátok, mennvíen jöttek részvétüket kifejezni' Lehet. hogy
lesz valami a doloeból i.. Csak azért nem bízni benne... Sok hit
vány ember van. Ismerem őket, ellenségeim. Hanem megéheztem
eudarul, Kérlek, hozasd ~z ebédet, nem gondoltam, hogy a parádé
ilyen hosszúra nyúljon.

Ilona. sült kaesái egyszerre az asztal közepén pompáztak. Min
den pompásan sikerült Az aprólékos kása csillogott a zsírtól, a
fölszeletelt mádak körüldíszítették, ahogy az új sírt a friss koszo
rúk. Minden jó volt, csak: falni kellett. A magántanár hozzálátott.
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Az élet egyik furcsasága, hogy az. aggályosok, nyugtalanok, a
mándig valamit elérni akarók és másokat hibáztatók úgy vélik,
hogy rettenetes étvágyukkal Iecsendesíthetik kis időre magukat.
Végűl ez is önbolondítás: mí lesz most már az emésztéssel'l

- Miért etettetek agyon' - fortyant föl a magántanár 
szólhattatok volna, ne egyek annyit. Borzasztó, borzasztó I És a
vénasszonynak azér,t kellett volna valamit csomagolnie ki fog be
szélni bennünket.

A szép feleség finom iróniáját nem mosta le az ebéd. Pepike,
mióta oly hősiesen megőrizte méltőságűt és szigorú tekintettel tás
kájába csúsztatta az érekoporsó kulcsát, többet nem .mondta: én
veszítettern a legtöbbet. Az tuszkolta a taxiba Ilonát, de oly ügyes
figyelmességekkel, hogy közben igéretet kapott: övé lehetnek a
halott bútorai. Gyászba homályosodott szemében ki .. káröröm buj
kált: - hogy felháborodnak majd ezek, ha megtudfák, hogy ne
kik semmi sem jut. Eladom a bútorokat. ruhákat, pénzem lesz és
itt hagyom őket.

~ Furcsa, hogy Pepi ilyen gyorsan megvigasztalódott - súg
-ta feleségének később a tanár.

Arról beszélgettek, hogy az élet jdvár, kegyetlen, nincs hála,

NEM TÖRTÉNT SEMMI

Nem történt semmi furcsa; süt a nap,
egy erkélyen pálmák és lepedők.

JI.!ost végtelenül szép a gondolat,
amely összeköt veled, mielőtt

megszóla~nának ajtók és csapok,
teniszezők, és az asszollJlok sora
a közértnél. Iriak? Te akOYT'od?
Szólj bele az életembe (soha

nem engedtem meg másnak), ahogyan
neked jobb. Hallgatok, csak vonalak
játszanak az arcomon és nyugodtan
fénylő erkélyek, pálmák. Süt a nap.

Telek György
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ESZMÉK ÉS TÉNYEK Ida Mihelics Vid

Katolikus kutatók mindig ál
lították, hogy Shakespeare ka
tolikua nevelésben része..ült, ké..
sőbb is a katolikus életszemlé
letet vallotta magáénak, s min
den valóazínűség szerint kato
likusnak is született," Az utóbbi
feltevés eldöntéséhez természete
sen okmányszerű bizonyítékek
kellenének, amilyenekkel még
senki sem állt elő, a másik két
mozzanat azonban már a régeb
bi vitákban is meggyőzően dom
borodott ki. Ma pedig kétségte
lennek tűnik fel előttünk.

Két újabb közleményre hivat
kozhatom. Az egyiknek szerző

je Antonio Bruers, a neves olasz
irodalomtörténész é.. esztétikus,
aki érdekes párhuzamot von az
evangélium és a "Velencei kal
már" közott. Bőséges idézetekkel
igazolja azt a nézetét hogy mi
kor Shakespeare a "font hus"
kérdésében ellene fordul a "sze
met szernért" mózesi elvnek és
a római "jus strictum't-nak, a
szigorú jognak, akkor a méltá
nyosságnak, a könvörületeeség
nek és a mindkettőjük fölött ál
ló szeretetnek nemcsak azt a fo
galmát fejti ki, amely teljesen
egyezik az evangéliummal, de
kötelező vol tuk, parancs-jellegük
mellett ugyanúgy érvel, mint a
korabeli katolikus moralisták,
Utalva Gioberti, Carlyle, Victor
Hugo és Berensori véleményeire
is, általánosságban is megálla
pítja Bruers, hogy Shakespeare
egyetlen művében sem találni
egyetlen sort sem, amely ellen
keznék a katolikus tanítással.
Bizonyos, Shakespeare kerülte a
dogmatikus kérdéseket, de ezt
meg is érthetjük nála, hiszen
olyan korban élt, amikor a val
lási viták rendkívül kiéleződtek

és súlyos veszedelmekkel jártak.
"Annál nagyobb érdemének tud
hatjuk be - írja Bruers -.
hogy annak a légkörnek ellené
re is, amely Erzsébet Angliájá
ban uralkodott, amikor csak
megnyilatkozott, gondolkodásá
ban és érzületében mindvégig
katolíkus tudott maradni."

A másik kőzlemény a közve
tett bizonyítékok és valószínű

sített feltevések mellett tárgyi
adatot is tartalmaz, amelyet
igen figyelemreméltónak érezhe
tünk. Egy polémiával kapcso
latban a Tablet írója, Hugh
Dinwiddy igyekszik megvonni a,
legú.iabb Shakespeare-kutatások
eredményeinek mérlegét. Az ő

tollából olvassuk az alábbi rész
letet.

Annak a stratfordi Iatdn is
kolának, amelyet Shakespeare
látogatott, Simon Hunt volt a
tanítómestere. Ez a Hunt 1571
ben érkezett Stratfordba s vagy
már akkor is katolikus volt,
vagy csak utána közeledett a ka
tolicizmushoz, tény azonban,
hogy iskolájában egyre nyiltab
ban tett tanúság-ot katolikus
meggyőződése'mellett, mert két
évre rá, hogy oktatását meg
kezdte, néhány ellene izgatott
fiú bever-te iaz épület ablakait.
Nem is volt ott sokáig maradá.
sa El 1575-ben az északfrancia
országi Donaiben találjuk. mint
annak az Angol-kollégiumnak
tanárát. amelyet Allen bíboros
hét évvel előtte azért alapftott;
hogy papokat képezzen az ang
liai térítőmunka számára. Ami
kor kitört fl- németalföldi hábo
rú, a kollégium 1578-ban bizton
ság okából Reimsbe költözött s
itt működött 1594-ig. Egyáltalán

- nin cs kizárva, hogy a fiatal
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'Shakespeare, aki nagyon szeret
te tanítóját, vele együtt ment
annakidején Douaibe, vagy eset
leg később Reimsben kereste fel
őt. Bizonyos, hogy "A mákran
cos hölgy" a közvetlen benyo
más élénkségével szól Reims vá
rosáról. Stratfordban iskolatér
sa volt Shakespearenek Robert
Dibdale, aki később Donaiben
és Reimsben hittudományi ta
nulmányokat végzett s mint fel
szentelt pap vissza is tér,t Ang
liába. ahol 1586-ban felakasztot
ták. Eza Dibdale 1579-ben Hunt
tel együtt Rómába zarándokolt
s közeIfekvő a feltevés, hogy

.Shakespeare is kíséretükben
volt. "Ez megmagyarázná - ír
ja Dinwiddy -, hogy miként
szerezhette meg Itáliáról Sha
kespeare oly fiatalon azokat az
első kézből való ismereteit, ame
lyeknek birtoklását annyi író
állítja róla. A feltevés talán
messzire megy, de cseppet sem
logIkátlan."

Hogy a fiatal Shakespeare'
nek ez fl külföldi "katolikus"
kirándulása mennviro valószínű,
mutatja Clara Longworth d:e
Chambrun felfedezése. Kicsiny,
de sokatmondó dolog ez. Sha
kespeare a Szent Máté-evangé
liumnak tB. magvetőről szóló pél
dabeszédét az akkoriban Reims
ben készült angol fordítás és
nem az Angliában forgatott u.
n. "Breeches" vagy' "BishopEo'"
biblia alapján idézi. S bár csak
egyetlen szóban van eltérés, a
bizonyító ereje ennek is telje
sen elegendő. Mind a mai napig
ugyanis az összes angol nyelvű

protestáns kiadványok a "tares"
szót használják annak' a "kon
kolvnak" megjelölésére, amelvet
az ellenség éjszaka a buza közé
szór, míg a reimsi katolikus for
dítás a "cockle" kifejezéssel él.
Már most Shakespeare, akinek
műveiben a "tares" szó egyéb"

ként sem fordill elő, amikor a
példabeszédre emlékeztet, mín
dig ezt a "cockle" szót használ
ja, ugyanúgy, mint a reimsi
fordítás. "A felsült szerelmesek"
egyik helyén mondja: "ElveteH
konkoly (cockle) nem érlel bu
zakalászt", s hasonló vonatko
zásban a "Coriolanus" tragédiá
ban is: "A lázadás, kihívás, zen
dülés konkolva (cockle), amely
alá mi magunk szántottuk a ta
lajt s amelyet mi magunk ve
tettünk b~lé ... "

•
"Azon akarsz lenni, hogy ki

engesztelj vétkeídértt - kérdez
te Krisztusa szerető lélektől.
- Engesztelj! Ajánld fel nap
jaidat arra, hogy megvigasztalj
engem s magad is meg fogsz vi
gasztalódni. S tanúsítsd akkor
ugyanazt a mosolygó derűt

mind a kicsinyek, mind a na
gyok felé. Mindenkihez légy
kedves egyenlőképen... Mert az
öröm az, amivel engem ti sz
telsz: az öröm, amely a bizalom
ból fakad. Maradj velem az
örömben. Azzal vonzod felém
mások szíveit is."

Eze-ket a szavakat nem valami
zárda homályában, még csak
nem is e,gy templom csendjében
hallotta és hallgatta a lélek, ha
nem valóban a világ' zajában:
egy robogó gyorsvonat hálőke

esijában. Mert aki bejegyezte
naplójába, színésznő volt: Gab
rielle Bossís, Nagy művésznek

mondották, ,az azonban, hogy
vallási értékekben ís annyira
gazdag volt, csak most, a halá
la után derült ki róla. Pályatár
sai és ismerősei természetesen
tudták, hogy Gabrielle Bossís
hívő katolíkus, aki aszerint is
él; az is feltünt nekik, hogy
nincs az a fáradalom vagy rosz
szullét, viszonylagos _kudare

vagy idegekre menő - munka-



ütem,ami letömé a róla és be
lőle áradó "varázs}atos boldog
ságot", arra azonban, hogy pon
tosan mi a titka ennek, nem is
gondolhattak.

Tíz nagy füzet maradt a vá
ratlanul és még fiatalon elhunyt
Gabrielle Bossis gondosan zárt
fiókjában. Mindegyiket maga
irta tele egyenletes, tágas betű
ivel. Azokat a beszélgetéseit örö·
kitette meg, amelyeket lélekben
Kríastussal folytatott 1936 és
1950 között, Tizennégy esztendő
beszélgetései színházban és szin
házon kivül, szárazföldön és
tengeren, zsivajgó kikötőkben és
halk szsntélvekben, nagyvárosi
utcákon és a család kicsiny há
'zacskájában, előtte virágos kert
tel, mőgötte gyümölcsös&e1. A
feljegyzéseket Daniel Rops, az
ismert francia író hozta nyilvá
nosságra öt kötetben. ,,0 és én
- lelki beszélgetések" a címe a
kiadvánvnak, amelyet az Osser
vatore Roma.no kritikusa, Cas
tiglione Humani a modern ka
tolíkus misztika figyelemremél
tó új termékének nevez.

Amikor Gabríelle Bossis imád
ság közben az első hangokat
hallja: vagy hiszi hallani lelké
hen -hogy mi a valóság, mi
aligha dönthetjük el '-, maga is
meg-riad. Bizonytalan és kétel
kedő. "Túl nagy lenne az aján
nék és végtelenűl méltatlan, akit
érne" - írja be mindjárt a nap
lójába. Élményei azonban ismét
lődnek és mindinkább meggyő
ződésévé válik, hogy valóban az
üdvözítő az, aki szól hozzá ben
sejében. A szavak egyszerűsége,
bármi fellengzőség vagy félre
érthetőséxhiánva,a kapott vagy
kapni vélt közlések mélységes
embersége é" melegaége - ezek
nznk a mozzanatok, amelyek
érvként hatnak reá. Amikor egy
I'~Uanatra felébred benne II szán
.dék, hogy búcsút vesz ft szinpad-

tól és a világi élettől, aza hal
lomása győzi meg végkép: "Ma
radj, ahol vagy, cS8!k cseleked
jél úgy, míntha te! lennél Én,"

Egyik legdrámaibb év Gabri
elle Bossis alakulásában a rá;..
következő, az 1937-es. Krisztus
- mint írja - azt kéri tőle,

hogy ajándékozza neki napjai
nak minden pillanatát. "Tisztán
és egyszerűen." De miként tör
ténjékezT "Ugy, hogy mindig a
jelen percet ajándékozod ne
kem; így az enyém lesz az egész
esztendő." És a munkámt "En
gem szeress bármilyen elfoglalt
ságodban. Szeress megszakítás
nélkül, ennyi az egész. Reám
gondolva végezd, és pedig jól
végezd minden teendődet. a köz
napiakat. hogy utánozd az én
rejtett életemet; a rendkivüli
eket és a nehezeket, hogy utá,
nozd az én nyilvános életemet."
Dehát Uram, tudok én szent
lenniT "Ha olyan nehéz lenne a,
szentség állapotába jutni, kér
ném talán tőled' Értelmes dolog
volna az, ha lehetetlent kíván
nék' A szentség 'az akarat és
iparkodás gyümölcse. Nyul]
utána minden nap, kezd el uj
ból és ujból, alázatosan és bízva
az én segítségemben. Ne sírán
kozsál, hog'y törékeny vagy. He
lyezd az én kezeimbe a te töré
kenységedet.'

Ebbe az esz-mekörbe tartoznak
ezek a feljegyzések is: "Maradj
mallettem életedben, akkor Én
is melletted' tudok lenni a halá
lódban.' "Cselekedd a jót és
határtalanul reménykedjél a te
Istenedben." Visszatérő sorok
szélnak a legkülönbözőbb, de
mindig kcistálytiszta ssövegezés
ben a szeretetről. "Szeress en
gem, mert szerethetsz, ember
társaidban is. Tedd nekik azt,
amit. nekem magamnak akarnál
tenni. És higyj a szeretetben.'
Sűrűn olvasunk a naplóban a
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Krisztusra. ráhagy;atkozás örö
méről is. .,Nem vagyok csupán
a szenvedések hirdetője, de sok
kal inkább örömök adója." S
amikor a művésznőnek egy ten
gerentúli körűtra kell indulnia s
úgy érzi, hogy nincs ereje hoz
zá, ezt a biztatást hallja: "Mi
től félsz, ha egyszer Én is ott
vagyol\:? Melyik édesanya Iehet
ne nálam jobb édesanva]"

Már ezek a kis szemelvények
is mutatják, mennvire igaza
van Daniel Ropsnak abban,
hogy ezek a lelki beszélgetések
szinte klmeríthetetlen anyaget
nyujtanak éppen a mai ember
nek az elmélkedésre. "Tudod te,
mit. teszünk mi, amikor irjuk
ezeket a Tapokat.I - jegyzi fel
egy alkalommal Gabrielle Bossis
a hallott szavakat. - Megsem
misítjük azt <az előitéletet, hogy
fl lélek bensőségét csak a szer
zetesek építhetik ki klastroma
ikban, holott az én szerétetem
hez hozzáférhet minden lélek, ha
benne is él a világban... Egy·
formán sietnék oda minden lé
lekhez, mert nincsen egy sem,
amelyik ne hihetné, hogy kivá
lasztottja az én szeretetemnek."
S egy másik helyen: "Vannak
gyermekek, akikhez az AtYa ál
talános módon szól, S vannak
mások,akiket az Atya külön is
szólít, hogy bővebben közölje
velük gondolatát és jobban- fel
tárja gyöngédségét. Ezek azok,
'akik már választottak a belső és
a kmső élet között, akik készak
az eszményhez fordulni, amelyet
Én tűztem elébük."

Gabrielle Bossís kész volt erre
-- állapítja meg Humani. Elfo
gadtaaz üzenetet, magáévá tet
te az eszményt egy életen át s
a megértést és ,a szelgálatot
szent örökségül hagyta reánk.
Halálos ágyán sem szállt el aj
káróla mosoly, arca sugárzott
az örömtől. Utolsó szavai is
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ezek voltak: "Kész vagyok, Jé
zusom."

•
Több közleményt olvastam

már azokról a kezdeményezések
ről; amelyek az atomerőnek bé
kés célokra való hasznosítása te
rén folynak. Arról a különös
nehézségről azonban, amellyel
Patrick Grove, az amershamí
rádiókémiai központ vezetője
foglalkozik tanulmányában,
most hallottam először. Szerinte
ugyanis nem az la legnagyobb
probléma, hogy miként fogják
munkára a felszabaduló ener
giákat, hanem az a mellékes
nek, szinte jelentéktelennek lát
szó kérdés, hogy hová tegyék,
miként szabaduljanak meg a
nukleáris reaktorban "elégetett"
uránium hamujától. Mert ez a
"hamu", amely rádiőaktrvitását

hosszú évekre megőrzi, rendkí·
vül veszedelmes any ag, olyan,
amely könnyen kiolthat maga
körül minden életet.

Az uránium "elégése", mint
tudjuk, nukleáris reakció,
amelyben az uránium atomjai
két, hozzávetőleg- egyenlő rész
re szakadnak s ebben a folya
matban energia és neutronok
válnak szabaddá. Erre mondják,
hogy az atomok "hasadást"
szerivednek Et ezért hivják "ha
sadási termékeknek" is a hátra
maradó atomtöredékeket. Mint
hogya töredékek nem teljesen
azonos méretűek, a legkülönbö
zőbb elemekkel találkozunk 'a
hamuban. Altalában 35 elem
szekott képződni, de az összes
lehetséges variációkat számítva
több mint 200 ízotópot állapítot
tak már meg a hasadási termé
kekben. Jóllehet azonban ilyen
sokféle töredékre esnek szét az
uránium atorrriaí, az égési fo
lyamatban rendkívül csekély tö
meg megy veszendőbe. E ki
csiny veszteség fejében is ha-



talmas energ'iamennyiséghea ju
tunk, a folyamat végén azon
ban a hamu súlya csaknem azo
nos az elégetett anyagéval.

Ezeknek a hasadási termékek
nek Iegjellegzetesebb vonása az
erős ráddóaktivitás, Hogy meny
nyire erős, megítélhetjük abból,
ha ezeket a hasadési terméke
ket párhuzamba állítjuk a ter
mészetes rádióaktiv elemmel, a
rádiummal. Ezt az elemet már
50 éve keressük és gyüjtjük, de
még ma sincs belőle több, mint
hozzávetőleg öt kiló. Az a rá
dium-készlet például, amellyel
Anglia rendelkezik orvosi célok
ra, mindössze 170 gramm, s ez
is: elegendő arra, hogy a bete
geik tízezreit kezeljék. Ezzel
szemben viszont, ha 500 gramm
urániumot elégetünk a nukleáris
reaktorban. a hasadási termé
kek tartós rádióaktivitása egyen
értékű öt mázsa rádiuméval !

A hasadási termékek elkerül
hetetlen és zavaró kísérői min
denféle nukleáris reaktornak.
akár energiát termel ipari fel
használásra, akár plutóniumot a
bombagyártáshoz. További hasa
dási termékek származnak az
atombomba robbanásából is.
Ezek, ha kedvezők a körülmé
nyek, felkerülnek a légkör ma
O"asabb rétegeibe, ahol azután
károkozás nélkül oszlanak szét,
A reaktorokból azonban mester
ségesen kell időnként eltávolí
tani a hasadási termékeket,
mert nagyobb felhalmozódás
esetén gátolják és meg Js akaszt
ják a reakciót. Az égetésre szánt
elemeket ki kell venni a reak
torból és kémiai eljárással meg
tisztítani a hasadási termékek
től. Ezek az eljárások fáradsá
gosak, kénye.lmetlenek és költ
ségesek. főleg a rádióaktivitás
miatt, Érthető, ha a kutatók
egyik legfőbb törekvése ma arra
irányul, hogy jobb és könnyebb

megoldást találjanak. Arra azon
ban semmiképen sincs mód,
hogy megváltóztassuk e hasadá
si termékek természetét. Rádió
aktivításuk lassanként gyöngül
ugyan, de meg nem szüntethe
tő. Örizni kell őket a végtelensé
gig. Grove szerint mindaz, amit
tehetünk, csupán annyi, hogy a
lehető legkisebbre szorítjuk a
hamu térfogatát s olyan cement
tartályokba rakjuk, amelveknek
több deciméter vastag a faluk,

Rádióaktiv hamut mint
Grove írja - máris nagy menv
nyiségben tárolnak az egye's or-_
szágok kisérleti telepein s egye
nesen meg kell döbbennünk ar
ra a gondolatra, hogy mi lesz
akkor, ha az atomerőt a fő ener
gia-forrássá fejlesz,tjük' Kiszá
mították, hogy ha a Nagy-Bri
tanniában ma előállított összes
villamosenergiát atomhasítással
gerjesztenék, akkor az évenként
elraktározásra szoruló hasadási
termékek rádiőaktivitása 20.000
tonna rádiuméval érne fel. E
pillanatban el sem tudjuk kép
zelni, hogy mihez fognánk ve
lük. Felmerült már as a gondo
lat is, hogy amennyiben sike
rülne rakétákat lőni a holdba,
ezeket kellene igénybe venni ar
ra, hogy szabaduljunk a hasadá
si termékektől.

Valamelyes- bíztató jelenség
azonban, hogy a hasadási ter
mékeket már tudásunk és tech
nikai készültségünk mai fokán
sem kell teljesen "holtsulynak"
tekintenünk, mert ha egyelőre
kismértékben is, de már meg
indult a hasznosításuk. Éppen
ez az a fel,ad,atkör, amelyben a
Grove vezetése alatt álló intézet
is dolgozik. Nézzük csak: ho
gyan~

A legelső teendő a hasadási
termékek keverékéből különvá
lasztani az, e,gyes elemeket. Ez
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kémiai művelet. A nyersanya
got hozzá egy atomtelepről kap
ják, koncentrált oldat formájá
ban. Az oldat ,azt a hamut tar
talmazza, amely azután maradt
meg, hogy az urániumot és a
plutóníumot még a telepen ki
vonták belőle. Az oldat szállí
tása is nagy gondosságot kí
ván. A tartály, amelynek 90 li
ter ,az ürtartalma, 20 centiméter
vastag acéllemezekből készült
és 80 métermázsát nyom. Továb
bítására külön gépkocsit szer
keszfettek. A kísérők közt szak
képzett technikusok vannak,
akik állandóan ellenőrzik a rá
dióaktivitást, Az eliárások,
amelyekkel az intézet elkülöníti
az egyes hasadási termékeket,
elméletileg általában egyszerű

ek, a gyakorlatban azonban
igen bonyolultak, mert több de
ciméter vastagságú cement-vé
dőfalak mögül kell végezni az
összes művsleteket,

Mire jók ezek az anyagok'
Hasznosságuk - feleli Grove 
lényegileg abból ered, hogy
ugyanolyan fajta áthatoló su
garakat bocsátanak ki, mint a
nagyfeszültségű X sugár-gene
rátorok, s emellett még energe
tikus elektronokat is, amilyene
ket egyébként csak felhevített
izzószálakból kaphatunk, mint a
rádió és a televizió esetében h.
A rádióaktív források előnye az,
hogy maguktól termelnek suga
rakat, minden külső segítség
nélkül, kövétkezé..képen kis hely
re tömöríthetők, szállíthatók és
aránylag olcsók. AlI ez általában
az összes rádióaktiv anvazokra,
bármilyen forrásból származza
nak. Egyes hasadási termékek
azonban különösen értékesek.
A cézium 37-et például máris si
kerrel alkalmazsák az ipar-i
röntgenvizagálatoknál, amikor
arról van szó, hogy a fémek ösz
szeolvasztását és hegesztését
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spektrum-fényképekkel vizsgál
ják fölül. Akkora tokocska. mint
egy borsószem, elegendő sugár
zást szelgáltat erre a célra. Be'
szerzése és kezelése így hason
líthatatlanul kevesebbe kerül,
mint egy röntgenkészüléké,
amellett pedig megvan az a pá
ratlan előnye is, hogy olyan he
lyeken és pontokon is dolgoz
hatnak vele, ahol méretei miatt
nem tudnák ha..ználni a rönt
gengépet. Grove semmi akadá
lyát sem látja annak, hogy a
oéziumot, ha már kellő mennvi
ségben rendelkezünk vele, beál
lítsák a rosszindulatú dagana
tok orvosi sugárkezelésébe is.
Ebben az esetben a cézium ki
egészíthetné vagy felválthatná a
ma általában használt nagyfe
szültségű röntgengépeket. Egy
másik rádióaktív izotópot, a ko
balt 60-at már használják is er
re a célra, Grove szer-int azon
ban a cézium sokkalta bősége
sebb sugárforrás ennél. Amit
még pontosan kellene tudni,
csupán nagy mennydségben való
előállításának költségei.

Egy másik hasadási termék a
stroncium 90, amely magas
energiájú elektronokat lövell.
Ha megmérjük a tárgyon átha
toló sugarainak erősségét, meg
állapíthatjuk magának a tárgy
nak vastagságát. Ezen alapszik
a vastagság' rád'ióaktiv megha
tározása. Ezeknek a stronciumos
készülékeknek nagy előnye más
es7lli:özökkeIszemben, hogy a
tárgy érintése nélkül mérik a
vastagságot. Folyamatosan, úgy
amint a g!"ártá.. halad, ellen
őrizhetjük tehát a papiros, a
karton, a linóleum és a finom
fémlemezek vastagságát. Ujabb
érdekes és sikeres alkalmazás
történt legutóbb, amikor ilyen
módon ellenőrizték a gépből ki
kerülő eignrétták töltését. Ma
már kereskedelmi megrendelés-



re is gyártanak stroncíumos ké
szülékeket.

Grove ezt a két hasadási ter
méket emeli ki tanulmányáhan,
de hozzáfűzi, hogy más termé
kek különválasztása és haszno
sítása körül is folynak kísérle
tek. A jövő fejlődé& lehetőségel

'közt sserepel a statikus elektro
mosság kiküszöbölése s helyette
világító lapocskák vagy mini
atűr elektromos telepek alkal
mazása. Nem kétséges, hogy az
ilyen irányú kezdeményezések
hamarosan teljes sikerrel fog
nak járni. s a találmányok gyor
san át fognak menni a közhasz
nálatba. Az is bizonyos azonban,
hogYarádióaktiv anyagoknak
általuk igényelt mennyisége
csak egy csepp a tengerben, ha
szembeállítjuk a hasadási termé
keknekazzal a szörnyű tömegé
vel, arnelv az atomerőnek ipari
kiaknázásával kapcsolatban fel
fog halmozódni, Mindennél na
gyobb feladat tehát - állapít
ja meg Grove -, hogy olvan
hasznosítási módokat fedezzünk
fel, amelyekkel elfogyaszthatduk
az új forrásokból összegyüleIIllő

rádióaktiv hasiadási termékeket.
'f5 minthogy a ráddóaktiv sugár
zás fizikai és kémiai változáso
kat idéz elő az útjába eső anya
gokban, minden valószínűség

szarint ebben az irányban kell
keresnünk a megoldást.

Vegyük csak fontolóra, mí tör
ténik akkor, amikor rádióaktív
sugarakat nyel magába az
anyag! Altalános következmény,
hogy energia szabadul fel s en
nek az energiának zöme hő alak
jában jelenik meg: a sugárzás
nak kitett tárgy kissé melegeb
bé válik. Ha azonban pontos
megfigyeléseket végzünk, az is
kiderül, hogy az energia nem
egyenlete&en oszlik el a tárgyon,
mint a rendes melegítés eseté
ben, hanem hő-foltok .rnődjára.

Ezek a melegesomők annyira
kicsinyek, hogy a sugárzás ál
tal kiváltott energia egy-egy
atomra vagy molekulára, aVlagy
atomok, illetve molekulák ki
csiny csoportjaira összpontosul
hat. Ez az oka annak, hogy sú
lyos helyi zavarok támadnak:
atomok kilökődnek rendes hely
zetükből, molekulák széttörnek,
ami mind kémiai reakciókat in
dít meg. Mindezok a ssorosan
helyi hatások anélkül állnak elő,
hogy a besugárzott tárgy a ma
ga egészében bármiféle, jelentő

sebb hőemelkedést mutatna, Eb
ből következik tehát, hogy a be
sugárzással normális környezeti
hőmérséklet mellett is előidéz
hetünk kémiai változásokat,
olyan változásokat, amilyenek
hez egyébként csak igen magas
hőmérséiklet és nyomás segítsé
gével juthatnánk. Sajnos azon
ban, az ilyen besugárzáaok ha
tásfoka általában messze alatta
marad a rendes eUárásokélllak,
úgyannyira, hogy a hasadási
termékek nagy meunyíségeivel
sem érhetnénk el olyan kémiai
folyamatokat, amilyenekre az
iparnak van szüksége,

Ezidőszerint a kémiai reak
ciónak osak egy olyan kategó
riájára akadtunk, amelyben ha
tékony 'a sugárzás, s ez a "po
limerizáció", a plasztikus anya
gok gyártásának megazokott
módia. Legalább is elméletben
évenként, ezer és ezer tonna
számra termelhetnők a plaszti
kusanyagokat a megfelelő
mermyiségfi hasadási termékek
segítségével. Hogy azonban
ezek a plasztikusemvagok job
bak és olcsóbbak lennének-e,
mint a jelenleg gyártoítak, még
kétséges ésa további kísérle
tek eredménvén múlik.

Gondoltak már arra is, hogy
a hasadási termékek sugárzását
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élelmiszerek tartósítására is fel
lehetne használni. A mai mód
ezereket ugyanis nem tarthat
juk kielégítőknek, mert a for
ralás vagy vegyi védőszerek

hozzáadása rontja a táplálék
szagát, ízét és frisseségét. Rá·
dióaktiv besugárzássaj viszont
- mondják az eszme felvetőí 
hevítés nélkül is csírátlanítani
lehet az élelmiszereket. köztük
a húst és a tejet is. A gondolat
önmagában nem rossz, - jegy
zi meg Grove -, a baj csak ott
van, hogy a baktériumok sok
kal jobban ellentállnak a sugár
zásnak, mint a magasabb szer
vezetek. Ahhoz, hogy elpusztít
sák őket, legalább ezerte na
gyobb sugárzás kellene, mint
amilyennel bennünket megölhet
nének. Ennek oka nyilván az,
hogya. baktériumok mínímálís
felületet nyujtanak: a helyzet
nagyjában az, míntha ágyúból
lőnénk .rá a légyre, amely tő

lünk húsz rnéter távolságban
szállt rá a magtár ajtajára. E,t
től függetlenül azonban az élel
miszerekben is változást idéz
elő a sugárzás il így mielőtt csí
rátlanításra fordítanők a hasa
dási termékeket, arról kellene
meghizonyosodnunk, hogy nem
veszedelmes- és káros-e hatá
suk magukra az élelmiszerekre.

Mindenesetre csak helyesel
nünk lehet - írja befejezőben
Grove -, hogy az utoljára em
Iített két lehetőséget: vegyi
anyagok előállítását, és élelmi
szerek tartósítását a hasadási
termékek seg'ítségével, nagyban
tanulmányozzák napjainkban.
Akár sikerrel járnak azonban
ebben az irányban a kutatások,
akár nem, maga az alapvető
probléma megmarad. Az, hogy
mitévők legyünk a hasadási ter
mákekkel. olyan kérdés amely
nek megnyugtató megoldása nél
kül az atomtelepek nagyobbará-
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nyú kifejlesztésére józan ész
szel aligha vállalkozhatunk.

•
Képtárak látogatói megfigyel

hették, hogy a felhasznált anyag
és annak kezelése tekintetében
is mekkora különbség van fest
mény és festmény között. A
művészi alkotás kézzelfogható
"dolog" is, nem csupán eszmék
vagy esztétikai meglátások el
vont kifejezése. S az anyagi
kellékek helyes megválasztása
nemcsak azért fontos, mert ezek
a legszorosabban hozzátartoznak
ahhoz, amit a művész rajtuk ke
resztül mondani kíván, hanem
azért is, mert 'teljesen tőlük füg
genek a mű fennmaradásának
és épségben maradásának esé
lyei.

N em csoda, hogy már régeb
ben is behatóan foglalkoztak a
festészet technikai oldalával.
Egyik leghíresebb könyvet Cen
nino Cennini irta még a XIV.
században. Ez a köny... máig
megtartotta érdekességét. Mu
tatja, hogy Renoir, 'a híres fran
cia festő, aki 1919-hen halt meg,
Cennini hatására változtatta
meg előző módszerét. Legújab
ban W. G. Constable dolgozta
fel a kérdést. Könyvében, ame
lyet "A festő műhelymunkája"

címmel adott ki az oxfordi
egyetem, nemcsak a vonatkozó
irodalmat és a legújabb vízs;
gálatok eredményeit foglalta
őssze, de sok olyan adattal is
szolgál, amelyeket ő maga ku
tatott fel egyes művészek leve
leiben, naplófeljegvzéseiben és
az általuk kötött szerződések
ben.

Hubert Wellington, akitől a
könyv ismertetését olvastam.
nagy dícsérettel adózik a szer
zőnek. Constable egyik érdekes
megállapítása, hogy nincs tár-



gyi alapja lannak a hiedelem
nek, míntha al régi művészek

. által használt festékek valami
titokzatos módon fölötte állaná
nak a ma kaphatoknak. Tény
mindenesetre, hogy a középkor
ban az érdekelt céhek a festé
kek minösége fölött is ellenőr

zést gyakoroltak s nem enged":
ték meg &ilányanyagok forga
lomba hozását. Amint azonban
lazultak a megkötések és az
iparosok helyett, akikhez addig
közvetlenül kellett fordulni, kü
lön festékkereskedők látták el a
piaeot, sok olyan festék készült,
amely vonzóan hatott, de rom-

'lónak, sőt rombolónak bizo
nyult. Nem egy festő vallott
kárt ezekkel. Igy járt a többi
között Reynolds és Delacroix ib, .
akiket ráv.ettek arra, hogy szur
kot és kátránytartalmú lakko
kat használjanak.

A fő okát annak, hogy a régi
híres képek tartósabbak és fé
.nyűket is joboan megőrzik,

Oonstable szerint nem a festé,
kekben, hanem az anyag kezelé
sében kell látnunk. A művész
akkóríban lassan és fokozatos
fejlesztéssel rakta fel képét a
vászonra és csak li. végén színe-

zett, újabhan viszont 8. közvet
len festés tört utat s a művész,

ha nincs megelégedve alkotásá
val, a már késznek szánt képet
retusálju vagy festi újjá. Ez
természetesen csak az olajfestés
re áll, mert a freskónál, a tem
peránál és a vízfestésnél más a
módszor, Az olajfestésnek "irat
lan, de szignrú hagyománya"
volt - állapította meg Constáb
le - s ez a hagyomány, ame
lyet a céh-műhelyek, majd a
XVI. és XVII. században az
egyéni műtermek alakítottak ki,
csak a XIX. században omlott
össze, amikor a francia imprész
szionisták nem tudtak mit kez
deni vele. Előbb a tájképfesté
szetben tértek el tőle, hogy
fényhatásokat érhessenek el és
kiemelhessék a zöld lombozatot,
utána pedig' a portréfestészetre
is átvitték az új technikát.

Constable véleménye' az, hogy
az utolsó 50 évben teljes össze
visszaság lett urrá a festészet
ben, nemcsak a művészi célokat,
de a technikát illetően is. Kí
váncsian várhatjuk, lesz-e, s ha
lesz, milven lesz a kibontako
zás'
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· .. és igy állandóa,n rossz lelkiismerettel élek, mert sohasem
tudom elvégezni, amit magam elé tűztem. Szeretném helyemet meg
állani munkámban, szeretném. magamat továbbművelni, szeretnék
a sportban eredménsieket elérni, szerétnék valami ,idegen nyelvet
tanulni, kellenel hogyafeleségemnek is segítsek valamit a ház
iartdsi munkákbon; ezeretnék a gyerekeimmel játszani, a bará
taimat sem akarom elhanJJagolni, énekkarba is jártam azelőtt,
túristáskodtam is. ll'iinél többet csinálok, annál inkább az (Nt é1"·
zésem, hogy még sokkal többet kellene tennem.

Lelkiállapotom részben alkati
eredetű, és így nem lehet, de
nem is kell alapvető változtatá
sokat eszközöini rajta, - ,a rész
ben szerzett, vagyis hibás neve
léssel és önneveléasel alakult
ilvenné, tehát ugyanazon eszkö
zökkel korrigálható is, annyira,
amennyire.

Vannak természettől passzív
emberek. Mindenbe belenyug
szanak, míndent elfogadnak,
mert "úgysem lehet változtatni
rajta". Mindennel és mindenki
vel szemben bizalmatlanok, fő

leg önmagukkal szemben. Min
dentől félnek, nincs vállalkozó
kedvük, és ha nagynéha belefog
nak valamibe, annyira bátorta
Ianok, hogy végül is valóban
nem sikerül vállalkozásuk. Las
san ab ba is hagynak mindent és
lethargiába süllyednek. Az ön al
kati adottsáaaí nyilván nem
ilyenek.

És vannak természettől "rá'
menös" emberek. Az élet külön
félf; formáit jónak, vagy rOSSz..
nak itélik, és azonnal indítást
is éreznek, hOi"Y a jót megsze
rezZék, érvényesülni sogítsék, a
rosszat javítsák, esökkentsék,
irtsák. Minden érdekli őket,
mindenre vállalkoznak, bátran
és gyorsan belefognak a dolgok
ba, és mivel sikereik vannak,
egyre ~yorsabban,és egyre több
félébe. Ugy látszík ön inkább
ezek közé tartozik. Adjon érte
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hálát az Istennek, mert az a sze
rencsésebb alkat; sok alkalmat
rejt magában az önfegyelemre,
de sok csalódáara és szenvedés
re való lehetőséget is.

Az aktiv embereket az indítja
cselekvésre, hogy értékeket lát
nak maguk előtt, - anyagi, gya
korlati, erkölcsi, vallási értéke
ket, melyeket meg akarnak sze
rezní. Csak úgy érzik érdemes
nek az életet. Már mostr az em
ber erői korlátoltak. és "egyik
dolog ellensége a másiknak."
Egy-egy újabb érték megszerzé
se sokszor csak más meglevő ér
tékek feláldozásával lehetsége-B.
Ha valaki kényelmesen akar
utazni, odaadja pénzét a hordár
nak, ha meg akarja tartani pén
zét, fel kell áldoznia kenvelmét.
Ha valaki nyelveket akar ta
nulni, le kell mondania néhány
baráti összejövetelről, játékról,
kírándulásról, korai lefekvésről,

stb. egy sereg olyan dologról,
amely talán nagy érték pl. e,gy
kamasz fiúnak, de amit köny
nyedén dob oda olyan ember,
aki felfogta, mekkora érték egy
idegen nyelv birása. Az értékek
nek van egy hierarchiájuk:

'vannak magasabb és alacso
nyabbrendű értékek. Egyszer
nagyon komolyan meg kell csi
nálnia 'az embernek a maga ér
tékskáláját és azontul minél
gyak~abban és minél keményeb
ben kell r&videálI).ia 'letét a



megállapított értékelés realiz"lá
sa szerupontjáből.

Az érett embernek döntenie
kell: melyiket akarom. Néha
éles a választás: egészen vagy
vagy jellegű. Mi 8 nagyobb ér
ték szememben: jellemes, egye
nes, kötelességteljesítő embernek
lenni, vagy könnyedén átsik
Jnni a kötelességteljesítés, tiss
tesség, becsületesség kívánalmai
felett és a szőrakosás, a könnvű

sikerek útját választani. De bár
melyiket választjuk, ne akarjuk
aztán a másiknak előnyeit is.

Akinek legfontosabb az, hogy
jól e,g-yék-igyék, azt tegye, ami
jólesik, ne tartozzék senkinek
számolni idejéről, pénséről,stb.,
annak célszerűbb, ha nem ala
pít családot, akkor marad ide
je sportra. énekkart-a, nyelvta
nulásra, mindenre. De. akinek az
a fontos, hogy legyen valakije,
kivel egy a szíve dobbanása, aki
pici gyerekeit a térdén alsar-ia
lovagoltatní, aki Isten rendelé
se szerint be akar iUeszkedni az
emberi társadalomba, mint az
Életet továbbvivő csira, az vá
lassza a családi életet, minden
terhével. munkájával, szegény
ségével. és ne panaszolja fel,
hogy agglegény kellegájának
van motoresőnakja, neki meg
nincsen.

Néha nem ennyire élHs a vá
lasztás, és inkább csak az érté-

kek ősszehangelása eztik!!égel!l.
Lehet valaki jó családapa, amel
lett sportolhat is, muzsíkálhat Ül
és lehet még egy-két kedves fog
lalkezása. Persze tudnia kell,
hogy mindez csak bizonvos
ig-ényleszál1ításs.al lehetséges.
Most már a fiaival fog sportol
ni, a leányaival muzsíkální, és
családostul túristáskodní,

Idővel az ember ráébred arra,
hogy a magasabbrendű értékek
keresése közben szinte magától
szűnik meg az alacsonyabbrendű

értékek fontossága, és hogy az
erkölcsi értékek birtoklása mi
lyen mindenekfelettvaló - bár
csendes - boldogságot ad, és
ezt nem cserélné el semmivel e
világon.

Hátha még eR"yszer átéljük
azt is, amit az úr Jézus mon
dott: "Sokban szoreoskodol, pe
dig csak egy a szükséees" és:
hogyha. ezt az egy szükségeset
keressük, fi "többi hozzáadatik"!
Ha egYSZBr átéli valaki, hogya
legnagyobb érték igazán az Is
ten gyermekének lenni, és ezt
keresi miridenben és minden
előtt, akkor eg-yrészt nazyon sok
mindenféle elveszti addigi érté
két, fontosságát, másrészt sok
mindenhez erőaítést és bátorí;
tást kapunk, amihez eddig nem
mertünk hozzáfogni. A sikert
pedig letesszük Isten kezébe. F.
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NAPLÓ
A KATOLIKUS LITURGIA kérdéseit tanulmányozó nemzet

közi találkozó még 1953 szeptemberében zajlott le Luganóban, de
a megbeszélés anyaga csak most került nyilvánossázra a Trieri
Liturgikus Intézet kiadásában megjelenő Liturgikus í<Jvkönyvben.
A találkozót a Trieri Liturgikus Intézet és a párisi Liturgikus
Pasztoráciős Központ rendezte meg. A konferenciának a Szentszék
kizárólagos Illetékessége míatj természetesen csak. magánjellege
volt, megbeszélései azonban - mint azt HZ Orbis Catholicus meg
állapítja _. még- sem jelentőségnélkülieIr. Nemcsak azért, mert
már a korábbi hasonló megbeszéléseket - a Maria Laach-it és
az Odilienburg-it i" a Szeutazék rokonszenve kísérte, hanem fő
leg amiatt, hogy ezt a konferenciát hivatalos tájékoztatásra is
felhasználta. A tárgyalásokon ugyanis megjelent Ottaviani bí
boros, a Szent Officium titkára és fi Ritus Kongregáció törté
nelmi osztályának főelőadója, P. Ferdinálld Antonelli O. F. M. is.
További jelentőségre tett szert a konferencia azáltal, hogy részt
vett rajta Frings bíboros, a német püspöki kar elnöke s ott vol
tak a francia, a németalföldi, a belga, az osztrák, a svájci és az
olasz püspökségek meghatalmazott képviselői Is. Llenart és Feltin
francia bíborosok a tárgyalások befejezése után a megbeszélé
sek eredményeihez való hozzájárulásukat fejezték ki.

Az 1951-ben tartott Maria Laach-i konferencia főleg a husvét
vigiliájának és a misekönyveknek reformjával foglalkozott, míg
az 1952-ben történt merrbeszéléseket a Strassburrr mellettí Odilien
burgban, mindenekelőtt a miserítus kérdésének szentelték. Ez
utóbbi konferencia határozatai többek között kifejezésre juttatták
a .résztvevőknek azt a kívánságát, hogy a lelkipásztori direktívá
kat illesszék bele a rubrikába a husvéti vigilia szertartásrenddé
nek mintájára, kérték a doxoloaiának n. kárion végére való áthe
lyezését, a Pater noster, a Pax Domini áldás éR a békecsók közötti
szerosabb kapcsolat megteremtését, az Agnus Dei és a Szentostva
meetörése közötti kapcsolódást, az áldoztatási ritus megváltoz
tatását és a miséuek 'az Ite Missa est elbocsátó formulával, az
oltárcsókkal és az áldással történő befejezését.

Lugano jelentősége nem annyira az eg'yes liturgikus részlet
kérdések megtárgyalásában rejlik, hanem inkább abban a három
előadásban, amelyek mintegy egymáf>ra hangolva a reformok be
vezetésének sürgetésében esendültek ki. Luganóban már nem csu
pán la liturgikus réssletkérdésekről, vagy az egyes ünnepek meg
ünneplésének ilyen, vagy amolyan mód.iáról, hanem az egész li
turgiának átfogó és mélyreható újjáalkotásáról volt sző. Az egész
megbeszélés természetesen Szent X. Pius pápa szellemében történt,
vagyis ft hívő népnek a szentmise drámájába való szerosabb
beloapcsolódását szolgálta,

Eugen Fischer, a strassburgi dóm plébánosa bevezető elő

adásában korunkat "az Egyház liturgikus korának" nevezte. Mon
danivalóit F. Leist szavaival végezte: "A nyugati Egyház jövője
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nem utolsósorban attól fog függni, hogy a keresztények hogyan
szantelik meg az Úr napját." Majd Montinit idézte: "A lit"!lr'/cikus
megújulás munká.ia a legfontosabb, amit manapság a lelkipászto
roknak végezniök kelL"

Az első előadás Lercaro bolognai bíborcsé volt "A tevékeny
részvétel, mint X. Pius pasztorális reformművének alapelve" cím
mel. .Az istentisztelethelyreállításaa nép aktiv részvételével X.
Pius szemében gyakorlati eszköznek látszott it keresztény szel
lem mezú'iítáaára, vagyis "mindeJleket megújítani Krisstusban".
Ar. előadás megemlékezett a szent pápa ilyen irányú erőfeszHé
seiről. a szentáldozásról kiadott dekrétumáról, az egyházi zene
ml',gújításáróJ, a breviárium-reforrnról és más fontos intézkedé
seiről.amelyekben azonban X. Pius csak a megteendő út "első
lépéseit" látta. XI. Pius a Divini cuitus kezdetü apostoli konsti
tucióban ezt írta: "Feltétlenül szükséges, bog-y a hívők ... a szent
cselekményuél oly módon vegyenek részt, hogy az előírásoknak

megf'elolőon a pappal. vag-y a karral váltakozva hallassák hang
jukat." A legfontosabb lépés azonban a X. Pius óta megkezdett
úton rt ~Mediator Dei enciklika. Ez ugyanis a hívők aktiv részvé
telét dogmatikusan meg'alapozza, Következetesen állítja fel XlI,
Pius pápa azt az elvet, hogy a liturgia állandó elemei, amelyekhez
a nyelv is tartozik, a nép nagyobbarányú részvételének céljából
reformálhatók lesznek.

"Igy az a kívánság - folytatódik az előadás - amely ma szé
les körökben elterjedt, hogy a szentírás felolvasása a pap vagy a
ministránsok által a nép nyelvén történhessék, harmonikusan be
illeszthető a boldog pápa részéről megvalósított és kívánt refor
mok kereteibe. Azoknak II vágyakozása, akik szeretettel gondol
nak "a hívők tevékeny részvételére" a szent misztártumban, nem.
osakerre a melléknévre és főnévre támaszkodnak: "tevékeny rész
vétel, nem is csupán a keleti liturgiában szokásos két-, Rőt rész
ben három-nyelvűség-re,hanern iR kétnyelvű rituálénak már gyak
ran adott jóváhag~'áRál'a, különösen pedig a Mediator Dei encik
lika tanítására, amely II népnyelv hasznosságát elvileg elismeri,
azonban engedélyezését helyesen II ezentszéknek tartja fenn; sen.
ki sem láthatja át ugyanis, milyen fontos és általános érdekek
fűződhetnek olyan egyetlen eg:y nyelv használatához, amely ál
talánossá vált és hasonlíthatatlan módon alkalmas II keresztény
gondolatok kifejezésére, mint amilyen a latin nyelv."

Ha a familia Dei liturgikus összejövetelén az igét a nép is
mét II saját nyelvén, az igehirdetésre tekintéllyel rendelkező pap
nak közvetlenül a szájából hallaná, az egyházközség- aktiv réss
vétele, amit a Szentatva akar, még teljesebb lenne. X. Pius a hí
vőket bevonta az eucharisztiku!'> kenyérben való részesedéabe és az
áldozás liturgiájában el is érte részvételüket. A népnyelv közvet
len használata az olvasmányoknál lehetővé tenné 'a szavakban ki
fejeze~t liturgiában, az Isten szavának kenyerében való éltető és
hathatós részesedést. "Szerénytelen"ég- nélkül úgy vélem - feje
ződik be az előadás - hogy a magvak, amelyeket az 1903. évi no
vemberi Motu proprio elvetett, bőséges terméébe ssökkenhetnének,'

Wilhelm W eskamm. berlini püspök "Az istentiszteletben való



tevékeny részvétel, mint lényeges funkció az egyház-község éle
tében és létében" címen megtartott előadásában a népnyelv és '8
népének fontosságát különösen a diasspórák szempontjából mérle
gelte s a szentmise meg az e!!yház,ldizség benső, teológ-iai őssze
függéseit méltatta, A harmadik előadás Johannes Hofiuzer b~

guioi (Filippi szigetek) egyetemi tanár szájából hang-zott el s eb
ben különösen a missziók szempontjaira hívta fel hallgatóságának
figyeImét.

Mindazoka gondok él'. kívánságok, amelyek az előadásokban
fölmeriiItek, kifejezésre jutnak a kongresszuaegvhangú határóza
tában. A határozat latin nvelvű szövegének hivatalos fordítása
nem lévén kéznél, az Orbis Catholicus folyóirat - arnelynek
nyomán ez a rövid és egészen vázlatos beszámolő is készül - a
maga fordítását közli. A határozat többek között így szól:

... A kongresszus ..tiszteletteljes bizalommal a pápa jóakaratú
mérlegelése alá bocsátja a következő kívánságokat:

1. Boldog X. Pius kimondotta a hívők aktiv részvételének el
vét a szent misztériumokban, E,bbenaz elvben, amelyet további
pápai megnyilatkozások erősítettek mez, látja a kongresszus azt
a gazdag forrást, amelyből a hivők a krísztueí életet bőségesebb

teljességgel meríthetik. Ez kétsérrtelenül még inkább és még sür
getőbb a diaspórák és a miasziók jövendő helyzetére való tekin
tettel.

2. X. Pius és XII. Piu I'. dekrétumokkal. illetve apostoli konsti
tuciókkal gondoskodtak arról, bogya hívők a szeritáldozásban
való gyakori részvételükkel az eucharisztikus kenyérrel megerő
sítsék magukat. Ezeknek 1l7: apostoli intézkedéseknek a figyelem
hevételéré kívánatosnak látssík. hogy a hívők számára az isteni
ige táplálékát is könnyebben felfogható módon nvu'itsák. Ez le
hetséges volna, ha Isten családja a mise olvasmányaij ezvenesen
és közvetlenül a pap szájából, az anyanyelvén kapja, ahányszor
ezt a résztvevők száma megkívánja.

3. Hogy a hívők részvételét a liturgiában mep,könnyítsük és
termékenyebbé tegyük, a kong-resszus tisztelettel kéri: a helyi or
dináriusok kapjanak meghatalmazást, hogy a körülményekhez ké
pest necsak azt enzedhessék meg, hogya nép Isten ig-éjét saját
nyelvén hallhassa, hanem azt is, hogy énekkel és imádsággal a
maga nyelvén felelhessen rájuk a nagymiséken is.

A XII. Pius által oly szerenesésen megú.iított husvéti vigi
lia nyilvánvalóan értékes gyümölcsöket hozott. Ezért tisztelettel
kéri a gyűlést, hogy fl szentszék Iöpásetorí sz"ándékltnHJk megfe
lelőell az flgész nagyhét ünnepei hasonló módon legyenek megre-
formálva." .

A liturgia tudósainak egyes részletekbe menő megbeszélései
egészitették még ki a luzanói konferenciát, amelv feltárta, hogya
liturgikus reformmozgalom és az alapos reformok kívánsága kö
zös óhaja sok püspöknek, lelkipásztornak és buzgó laikusnak és
nem' utolsó sorban a liturgia tudósainak. (sz. e.)



AKIK AZ öMAGYAR MARIA-SIRALMAT JtNEKELTJtK.
Akik riadt éjszakákon, a közelgő török által fölgyujtott falvak
fényében az ország biztonságosabb tájai felé menekültek: e pa
pok s apácák kolostoruk lcincsei közt többnyire könyveiket is ma
gukkal vitték. Igy .halmozódott föl, ami el nem kallódott, meg
nem semmisült e középlwri magyar irodalmi anyagból, a nyugati
széleken, ott, ahol egy-egy menekvő csoportot befogadtak: Nagy
szombatban, Pozsonyban például. A könyvek egy ideig még él
ték élelüket s teljesítették hivatásukat; aztán a kéziratot kiszo
rította a nyomtatott könyv; a régiek kihaltak 8 az új nemzedék
számára már nem sokat jelentettek ezek a nehezen olvasható kó
dexek. Századokra elfeledkeztek róluk.

Aztán" századok múltán, egyik-másik előbukkant. Jav!I.részt ki
is adták őket a Nyelvemléktárban. De irodalomtörténeteink több
nyi1'e csak kelletlenül, mellékesen foglalkoztak ezzel ~a "kolostori
irodalommal". Ha fölfedezték is, namjon sokáig halott anyag ma
radt. S ha foglallcoztak is már 'vele kiváló kuiatále, avatott filoló
gusok - egy Horváth. Cirill, Katona Lajos és mások - életre
kelteniük nem sikerült. Talán nem is gondoltak rá, hogy életre
keltsék; beérték vele, hogy· boncoliák, tőbbnyi1'e nagy gondosság
gal és szakértelemmel. Es kétségtelen, hogy ez a filológiai munka
nem volt hiába'való: ez a bonctani, anatómiai ismeret - mond
hatnók - tette lehetövé, hogy a holt test életrekeltése hitelesen, a
1Jalóságnak megfelelően történjék majd.

Ezt a munkát végezte el Horváth János "A magyar irodalmi
mŰ1Jcltség kezdetei" című, imm.ár klasszikussá vált műoében: A
Nyel1)emléktár holt szövegei az ő kezenyomán egyszerre étn.i kezd
tek: fölhangzottak mint prédikációk, mint közös olvasmányok,
mint imádságok vagy a kolostori közösség életét szabályozó re
gulák; a seaoak megzendültek a majd féleze" éve halott aiteokon
és sercegtek a másoló barát szorga.lmas tolla alatt, amint elront
egy-egy verssort nagy buzgalmában szive jelzőkbe buggyanó áhi
tatával, vagy imádságot, enn",i meg ennyi ávemáriát kér a jám
bo,' olim8ótól, vagy a. me.Qerőltető munka után fölsóhajt, hogy
"ihatnám", vagy tollpróbának odaír a, pergamenre egy-egy kó
sza, fülébe csendülő éneksort. "Szivem, lelkem, virágom, cinegém··".

Igen: Mohács el6tt, Mohács körül, éppen a mi lcözépko.runk
"alkonJIán" egyszerre fölvi)'ágzik ez a "kolostori irodalom". Miért
il1len későn, miért éppen ek/wr'? Ú g1l tudtuk, főként azért, mert
ekkortájt történik a rendele megreformálása, s annak keretén be
lül a latinul nem tudók ellátása megfelelő vallásos szövegekkel.
S nyilván azért is, tnert ekkortájt jelennek meg a magyar val/4
sos életben olyan nagyegyéniségek, mint Jgali Fábián, Fegyver
neki Ferenc, a reformál6k, és Temesvári Pelbárt meg Laskai
Osvát, az irók. .

Most azután a tudomány .- elsősorban Mezei László, aki jú
lius 3-án erről a témáról tartotta kandidátusi értekezését az Aka
démián - igen meggyőző érvekkel arra figyelmeztet, hogy ennek
a magyar írásbeliségnek, tehát a magyar nyelvű irodalomnak a
kezdeteit jóval előbbre kell vinnünk és az úgynevezett begina-mozo
galomh.oz kell kaposolnunk. Ez az egész Európára kiterjedő val-



lásos nőmozgalom - meltmek. keretében voltak magányosan és
voltak közösségben élő beginák - nálunk sem volt ismeretlen, sőt:
első jelentkezése, a XIII. század elején, időben nagyjában egy
beesik a belga-flamand beginizmus keedeietvel, tehát egyáltalán a
moeaalom. megindulásával.

Nos, ezeknek a vallásos nőknek - akiket megtalálunk például
Szent Margit környezetében is - magas vallási igényeiknél fog
va a prédikáción kívül más lelki táplálélcráis szükségük 'Volt,
közösségi olvasmányra, úgynevezett "kollációra", me ly természe
tesen a beginák anyanyelvén, nálunk tehát magyarul hangzott
el. Igy hát ,,0, kolláció az a keret - mondia Mezei Lásetá - mely
ben a laikus nőmozgalom anyanyelvűsége kialakulhatott és ki is
alakult".

Ebben a megvilágításban azután egészen új és meglepő el
helyezést· és értelmet nyer az első ismert magyar vers, a "Plan
eius", a híres "Ző'Wení Mária-siralom". A kódex ugyanis, meluben
följegyezték, közvetlenül utána egy "kolláció" vázlatát közli, s
ebbő! arra lehet következtetni, hogya Planetust - az akkori szo
kás szerint - a "kolláció" hallgatására készülő begina-közösség
énekelte, olyasféleképpen, ahogyan ma is, mondjuk egy nagyheti
konferencia-beszéd előtt, áhítatkeltés céljából eléneklünk egy böjti
éneket.

Nyilvánvaló, hogy - mint Mezei László mondja - e Mária
siralom "nem állhatott előzmény és társak nélkül"; csak egyetlen
emlékül maradt ránk egy bizonyára már vi,-ágzó irodalomból, 
egy irodaloonból, amely már magyarul - s a siralom tanúsítja,
hogy drámai szépségre képesen - .szólt a XIII. század végén. (r.)

CEYLON NYELVI PROBLEMAI ES A KATOLIKUSOK.
Ceylon mint ismeretes, nem gyarmat többé, hanem önálló állam
ként tagja a Britt Nemzetközösség-nek. Hasonlóan a többi fiatal
államhoz, amelyek függetlenségüket visszanverték, Ceylon is el
határozta, högy saját nemzeti nyelvét visszahelyezi az őt megil
lető helyre. A nyelvi reform végrehajtása azonban, a hosszú gyar
mati időszak után korántsem könnvű feladat.

Oeylon szígetének míntegy 8 millió lakosa eddig három nyel
vet' beszélt, A kivülről behozott angolori kívül a szingalést és II
tamult. Ez utóbbi dravida nyelv és főként a súget északi és ke
leti részein fekvő ültetvényeken használják. A szingalés a nyu
gati, közép és a déli részek lakosságának nyelve, míg angolul
'az úgynevezett buraherek, a régi kolonisták leszármazottai be
szélnek. Ez utóbbiak ugyan törpe kisebbséget alkotnak, mégis a
legutóbbi időkig az angol volt az államigazgatás és a kereskede
lem nyelve. A felsőbb osztályok éppen ezért angol iskolába járat
ták gyermekeiket és továbbképzésre egyenesen Angliába küldték
őket. Igy azután gyakran előfordult, hogy a művelt ceyloniak nem
is ismerték anyanyelvüket, amely esetleg úgy is csak elméleti
leg volt "anya"-nyelv, mert hiszen szingaléz származása ellené
re az anyjuk sem beszélt máskép mínt angolul.

Most azonban arról van szó, hogy minden téren a bennszü
lött nyelveket restitulálják. A tervet persze sokkal könnyebb el·
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határozni, mint végrehajtani. Akadtak ugyan forrófejű politi
kusok, akik azt állították, hogy "huszonnégy óraalJatt" keresz
tülviszik a reformot. De erről szó sem lehet. A terv az, hogy ill
ssingaléz és a tamul lesz a két hivatalos nyelv, lévén azonban a
lakosság túlnyomó többsége ssingaléz, ez utóbbi nyelv bizonyos
mértékig kiváltságos helyzetet fog élvezni. Az angol másodran
gú nyelv lesz,· de oktatása kötelező lesz minden iskolában.

A bennszülött nyelvek bevezetését természetesen az iskolák
ban kellett elkezdeni és ott is a legalsó osztályokban. Már a nyel
vi reform bevezetése előtt is voltak bennszülött nvelvű iskolák,
ezeket azonban másodrangúnak tekintették és azok a családok,
amelyek jobb nevelést akartak gyermekeiknek bíztosítaní, inkább
az angol iskolába küldték őket. A közoktatás vonalán azonban
még mindig könnyebb a reform végrehajtása, mint a gazdasági
és társadalmi életben. Egész sor gyakorlati nehézség. merül itt
fel. Ilyen mindjárt az írás. A szingaléznek és a tamuInak is sa
ját írásmódja van. Felmerült ugyan az ötlet, hogy mínd a kettőt
írják át latin betűsre, de nem találkozott általános tetszéssel és
nem is oldotta volna meg a kérdést. Hiszen könnyű elképzelni,
hogy pl. a bíróság nem térhet át egyik napról a másikra a benn
szülött nyelvek használatára, mikor az egész törvénykönyv, az
egész igazságszolgáltatás, az összes jogi könyvek, de még az ősz
szes írógépek és a használt gyorsírás is angol. Ugyanígy a fel
sőbb oktatás és a gazdasági világ vezető személviségei is el sze
rétnék kerülni a nagyobb zökkenőket és ezért amellett vannak,
hogy bölcs lassúsággal kerüljön végrehajtásra a reform.

A katolíkus Egyház helyzete az új fejlődéssel szemben termé
szetesen hasonló az egyéb intézményekéhez. Ambár a míssziók
mindenkor sokkal nagyobb mértékben művelték a bennszülött
nyelveket. Hetven évvel ezelőtt, mikor a gyarmati kormány azt
követelte, hogy kizárólag angol nyelvű oktatás legyen laz iskolák
ban, Bonjean az első colombói érsek súlyos harcba keveredet- a
hatóságokkal, mert kitartott amellett, hogy a bennszülött nyelve
ket egyenrangúként kezeljék. Az volt az álláspontja, hogy igazi
kulturáról csak anyanyelven lehet szó és kijelentette, hogYaka
tolikus iskolákban még akkor is fenntartják a bennszülött nyel
vek tanítását, ha ez, a kormánysegélyek csökkentését vonja maga
után. És ezen a politikán azóta sem változtatott egyetlen ceyloni
misszionárius sem.

Ez persze még nem jelenti azt, hogy a nyelvi reform így is
nem jelent problémát az Egyház számára. A szemínáriumokban
eddig is nehézségeket okozott azoknak a növendékeknek oktatása,
akik nem tanultak latinul. De, ha holnap már angolul sem fog
nak tudni, egyszeriben elzárkódile előlük az egész "európai" val
lásos és teológiai irodalom. Ezt pedig papi műveltségük sinylené
meg. A templomokban így is előfordult a hívek olyan összetétele,
hogy a pap, ha angolul beszélt, nem lehetett bizonyos benne,
hogy mindenki megértette. Most, hogy az angolt detronizálták. de
a bennszülött nyelvek még nem foglalták el helyüket, komoly
gond, hogy hogyan értessék meg magukat jobban.

Természetesen nincs megoldhatatlan problémákról szó. De



mindenesetre alaposan meg kell fontolni a teendő lépéseket, hogy
az átalakulás minél kevesebb zökkenővel és a lelkek szempontjá
ból is minél hasznosabban menjen végbe. (d. k.)

AJ/l A HOMOK FELETT ÉPOL - S AMI A HOMOK
ALATT V AN ... " . '. Ezt laz országot, melyet mindenfelől hegyek
és erdők vesznek körül, régen Pannóniának hivták. Belsejében szé
les róna terül el, melyet számos 'folyó öntöz és vadalcban bővel
kedő erdőség borít. Természettől annyira kellemes és szép, föld
je annyira gazdag, hogy seinie lsten paradicsomához, vagy Aegyp..
tushoz hasonló."

Ezeket a sorokat Hf7-ben irto. le Otto freisingeni püspök Ma
gyarország1'ól, amikor keresztes hadakkal utazott át haZánkon
Kelet felé.

Száz esztendővel később már fájdalmas képet muiatoit ez Q

~,paradicsominak" nevezett táj. A betört tatár csapatok tűecsé

váitól felgyujtott nádasok, égő erdők lángjai kavarogtak minden
'felé és felperzselt falvak, v'árosok pernyéivel hordta tele a szél
a tágas magyar rónát.

Amit meg a tatárok meghagytak, azt a török pusztította to
vább s anádassal, :erdőrengeteggel,ligetes lapályokkal ékes Duna
Tisza köze kóbor farkasok tanyája lett. A Bitter féle német le
xikon 188B-ban - Ketschleemeier Heide címszó alatt f- "sík ho
mokpusztának" mondja az Alföldet. "Kezdődik Pesinél. tart Sze
gedig, kagylókkal van födve, sasok és túzokok lakják." A lexikon
tuloz, mert ebben az időben bizony már nemcsak sasok és túzokok
tanyáztak a Duna-Tisza közén, hanem elszórt tanyákon, ujra.mla
kuló falvaikban már birtokukba vették a fájat, amelynek nem
csak felszini képe változott meg hét évszázad alatt, hanem 'élet
ereje is kiapadt. Nemcsak az alföldi falvak, települések, templo
mok és kolostorok sűllyedtek a homok alá, hanem maga a ter
mőtalaj is, a föld életet adó ereje is!

Az '1700·as évek végén írja Vedres István, Szeged város es
küdt földmérő,ie: " ... A mi Tsor:da és Barom homokos Járásaink
a szaporodó sivány homok áradásaitól Arábiának forró homokos
pusztáira hasonlitanak." A hajdani erdős, ligetes tájon akkori
ban mértdtdekre el lehetett menni anélkül, hogy egy kis erdős
oázis tünt volna szem elé, de még fát is alig lehetett látni. !Az
1778-79-es felmérés adatai szerint Szeged kétszázezer holdas ha
tárában három hold ,erdő volt. Háborúk és természeti eróziók
együttes erővel valóban kietlenné máltoztdtfák ezt a vidéket és
küzdelmessé az ember számára. Pedig a mindent elöntő homok
alól a mély humuszrétegből előkerülő leletek arr61 tanúskodnak,
hogy az avar kortól fogva az emberi települések kedvelt helye
volt ai két folyó köze. i

Homok, homok, homok! Ez lett ennek a nagymultú tájnak
még a háborúnál és tafár.töröknél is veszedelmesebb ellensége. A
fátlan, erdőtlen kiszikkadt talajon egyre csak nőtt a homokré
teg. S ha még csak nőtt volna, de vándorolt. A széles mezőkön,
ahol semmi S€m allta útját az északr61 és keletről 8zá.quld6 nagy
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'Szeleknek, felkavarodtak a homokbuckák, tele lett velük a; levegő.
A darabosabbját a közelben, a finomabbját messzi vidékeken rak»
ta le a szél Kecskemét hafarának 1790-ben egy haioda, hús~ év
múlva már' öthatoda volt 'futóhomok. Ez alatt a néhány eszten
dő alatt 300 ezer hold jó szántó és legelőföldet borított el a fu
tóhomok. Az 1863-as híres Luca-napi szél egy nap dlatt 2600 !hold
földet változtatott terméketlen -táblává.

Hiába volt annyi kezdeményező erő, hiába emelték fel a sza
vukat az Alföld erdősítésének-fásífásánakakkori hívei - közöt
.tük a már említett Vedres István is - valami babonás félelem
és tartózkodás megkötötte a kezüket. Valóban csak babonás fé'
lelemről beszélhetünk, hiszen a nép azzal védekezett az erdősítés
ellen, hogy "ha ,erdő lesz, betyár is leszl' A !vátrosok előljárói pe
dig attól féltek, hogy ha például szőlőt telepítenek a 'homokra, le
megy a bor ára és felmegy a szőlőmunkások bére, Pedig már in.
üue» is kínq,lták a földet a kecskeméti határban s a ma is mea
lévő Halesi-i szőlők fura neve tanúskodikdirról a tétovázásról,
amivel az ittéZő magyarok belementek a homok megkötésének tör
ténelmi munkájába. Elfogadták a földef,szőlőt is telepítettek rá,
de csak imbolygó elszánással kezdtek a munkának, hogy "haJ tess
rajta, hát lesz, ha nem, majd máshoz fogmak:' Hát lett. S ezzel a
szó szoros értelmében megförődött a homoktalaj. Már maga a
szőlő is megfogta valamennyire a homokot .s a forró talajon ízes
bort adtak a tőkék. Innen már csak ,egy lépés volt a fásítás. lElő.
ször a szőlők közé telepítettek gyümölcsfákat. később erdei 'fák
kal vették körül a termőterilleteket, hogy el ne szaladjon a maT"
kukból, amit annyi kűzdelemmel mar megfogtak: az évről-évrt.

gazdagodó termés. Igy alakult ki a híres kecskeméti és nagykő.

rösi gyümölcskulturas az ő példájuk nyomán elkezdett terjesz
kedni a termőföld Szeged irányába a félegyházi hatátron ke
resztül.

Történelminek neveztük ieniebb ezt a munldál, amely ae 1700
as években indult el és ma már tervszerűen folyik: (lj két nagy.
folyó közének magyar gyümölcskertté való változtatása. De való'
ban az is, mert a török alatt elnéptelenedett és tanyai szétszórt·
ságra kárhoztatott vidék új élete fakad a megkötött homokon.
Természetesen itt sem alkalmas minden terület gyümöZcH és sző.
lőkulturára. Vannak és lesznek szegényebb területek, ahol. tovább
ra is csak a seemes terményeknek kedvez a falaj, de ezeknek a
hozamát is javítani lehet a jól megválasztott ée kikísérletezett ve'
tésforgók beállításával. Akisfái homokkisérleti telep egyik leg·
jelentősebb feladatának pedig azt tartja, hogy a s,em gyümölcs.
re, sem szemesierménsrre nem alkalmas területeken olyan takar
mányfélék kitenyésztését oldja meg, amely rendbehozná a vidék
elcseneoéseesedeett állattartását.

Mindennek elsőrangú feltétele a fásítás, az erdősávok létesi
tése, amely biztatóan indult meg és nagyon :jól teszik a Kecske
méttől Szegedig felsorakozó iskolák, ha a tanyai iskola melleit
csemetekerteket létesítenek, hogy az ittélő emberek már gyermek
korukban metrszeressélc a fát, mint életüknek és termőfalajuknak
Leahrütisosobb védelmezőjét.



Az alföldi homokon. megindult mezőgazdasági áfalakuld:~ »e
lejárója lesz a vidék településpolitikai képének megváltozása, la
kozatos fejlesztése a nagyobb alföldi kozséqel« és mezővárosok

ironyában, ami viszont a táj kulturális életének fejlődését iS' ma
gával hozza.

S hamár ezt említjük, nem ietedkezhetilníc meg az alföldi né1J
vallásos életéről, hiszen letagadhatatlan, hogy a küzdelmes szá
zadok alatt, amikor a föld itt oly mostoluioá változott, a vallál'J
volt az, mely legtöbb erőt kölcsönzött a természet pusztításaiban
mindig előlről kezdődő, nagy erőfeszítéseket igénylő iSzándékok
hoz. Az is igaz viszont, hogy régi templomokkal, kolostorokkal
együtt a vallásos életnek Qly termőtalajai is homok alá kerültek
itt ez alatt a nehány évszázad alatt, amelyek valaha egységbe
fogták a széiszort népet, a más vidékekről idetelepített .lakossá"
got összebékítették az új lakóhellyel. A tanyai lelki gondozás még
mindig leküzdhetetlennek látszó akadályokkal küzd. Nagy a tem
plomhiány! Sok-sole kilométert kell itt gyalogolni a tanyai em
bernek, ha vasárnapi misére akar menni, ha halottját temeti, vagy
ha gyermekét meg akarja keresztelietni. A tapasztalat azt biza
nyitja, hogy ahol csak tanyai kápolnák és lelkészségek alakultak,
ott nyomban megváltozott a táj települési képe is. Mint pásztor
köré a nyáj, a kis kápolna, vagy templom köré úgy gyülekeztek
az új házak és házsorok. Az alakuló egyhJázközségek sok helyütt
magjai lettek termelő közösségeknek is s a vallás meot!jító, foly
ton újabb erőt adá tényezői nem ha.gyhat6k ki egy na{lY táj bé
kés épitő munkájának számításaiból. A vallásos néprajztudomány
feladata lenne, hogy a homok alól felszínre hozza azokat a val
lásos kultuszokat, melueknek nyomai még. megvannak a nép kö
zött. Ezeknek a vallásos kultuszoknak mai - átértékelt és meg
nemesített - tartalmai iisszeuoná, egységbeolvaszt6 erőt jelente
nének a nép életében. Akárcsak az erdősávok és fás töldszegé
lyek megkötik és védelmezik, megtermékenyítik a vándorló ta'
lajt, a vallás tanítása és tradiciói is úgyemelnék a homok fölé
a lélek humuszát: egy békés és boldog jövendő erőfeszítéseinek
javára. (m, f.)

NÉGY UJ KATOLIKUS KÖNYV jelent meg mcstanában II
francia könyvpiacon; négy olyan könyv, amely megérdemli, hogy
a katolíkus olvasók míndenűtt fölfigyeljenek rájuk. Már a szer
zők neve is méltán kelti föl laz érdeklődéett Mauriac, Claudel,
Charles Du Bos és Bruno kármelita atya, Keresztes Szent János
életírója és a nagy kármelita misztika egyik legjobb mai is-
merője. .

M.auriac "Katolikus szavak" címmel hat előadását g'Yiijtötte
össze, A hat közül talán az a legérdekesebb, melyet Spanyolor
szágban tar ott, s melyben a francia és la spanyol lelket hason
lítja össze. Baudelaire mondásából indul ki: "Franciaors.zágban
mindenki Voltaire-re hasonlít" s ezt fordítja vissza a spanyolok
felé, mondván: náluk meg mintha mindenki egy kissé Szent Te
rézhez és Keresztes Szent Jánoshoz hasonlítana; ott "a heroizmus
nem egyszer a szentség magaslatáig emelkedik". Egy másik elő-



adás azt fejtegeti, hogy ",a keresztény személviség gazdagubb és
tartalmasabb, mínt.az agnosztikus"; egy harmadikban - ezt akkor
tartotta Stockholmban, 'amikor a Nobel-díj átvételére ott járt 
művét magyarázza; egy negyedik, genfi előadásában hitének út
ját rajzolja meg, s ha korábbi vallomásaihoz képest nem ir. mond
lényegesebben újat, fejlődésének vonalait vallomásról-vallomásra
élesebben és tisztábban rajzolja meg, mint az olyan ember, akinek
könyörtelen éleslátása a folytonos lelki.ismeretvizsgálatban válik
egyre csalhatatlanabbá.

Claudel "Rögtönzött emlékezései"annaJk a negyvenkét rádió
ínterfunak a gyüjteménye, amelyet Jean Amrouche tartott vele

·1952 júliusától októberéig (s amelyből egy részletet - Claudel vé
leményét Racine-ról és Shakespeare-ről - mi is közöltünk mult
évi augusztusi számunk naplójában). Jacques Madaule-nak a elau
deli d'rámáról írt nagyszerű könyve mellett - mondják ismertetői

- kétségkívül ez az író művének legjobb és leghitelesebb kom
mentárja. Sőt nemcsak művének, hanem életének is. Mert sorra
Végigtekint nagy élményein s most, túl a nvolevanon, mintegy
véglegesen "szituálja" és értékeli őket. Szóbakerült ,az ifjús/Íg két
vezércsillaga, Rimbaud, akinek versei az első nagy lökést adták
a fiatal Claudelnak. és Mallarmé, akinek reá tett hatását jófor
mán csak most látjuk a IJtaga teljes jelentőségében; beszél meg
téréséről él'> - a könyv egyik legfontosabb része - a "Selyerocipő"
keletkezéséről és értelméről, úgy, hogy a mű portus-ál barokk
templomokéhoz hasonló zsúfoltsága egyszerre céltudatos renddé
alakul a szemünk előtt, mert megtaláljuk azt a pontot, ahonnét
az egészet szemlélní kell. Jean Amrouche éppen a "Selyemcipő"

vel kapcsolatban veti föl Claudel "homályosl'>ágának" kérdését, Ei
a költő - érthetően - tiltakozik a vád ellen: Ő maga világosnak
érzi mind azt, amit mond, mind azt, ahogytan magát kifejezi.
Szimbolumai a világ legreálisabb szimbolumai, mert nem elvontak,
nem' valaminő halott mitológia kellékei, hanem a hit ma is élő

és tápláló valóságai, és ha a modern ember talán el is szokott
tőlük, a kereszténység a szentatyáktól kezdve a középkoron át :ll
reneszánszig, sőt bizonyos mértékben egészen a tizenkilencedik
századig, e szimbólumok meghitt világában élt s ezeknek titokza
tosan sokértelmű sugárzásában szemlelte a teremtett világot. Nem
érdektelenek végül, ha sokszor nyersek és érzésünk szerint maka
csul igazságtalanok is, Claudel "véleményei", egy Péguyről vagy
egy Bernanosról például. .

Charle!'> Du Bos naplójának most megjelent őtödik kötete 
1929 naplójegyzetei - lényegében nem ad új vonást sem az író,
.sem az ember areképéhez, (melvet néhány naplórészlettel 1953 de
cem.beri számunkban mutattunk be olvasóinknak). Sokszor túlbo
nyolítj,a azt, ami valójában egyszerű; jellemző magatartása 
amire tudatosan törekszik - az "ihletettség" .néha megcsalja, tév
útra vezeti, nem egyszer mint kritíkus is áldozatául esik Ielkese-:
désének, túl kedvező első benyomásának (Huxlevvel kapcsotat
ban például) s ilyenkor az impresszió igazolására mozgósított kri
tikai apparátus nem mindíg megbízható. De ez is tanulságos, hi
szen nem végleges véleményről, hanem afféle "első vázlatról".
naplóről, a gondolat, itélet keletkezéséről van szó: színte tetten-
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érhetjük egy-egy "tévedés" születését, De nemcsak azt; és nem is
ez a leg-tanulságoeabb, hanem Du Bos gondolkodásának a moz
gása, dinamikája. "Comprendre est sa joie" - mondja róla egyik
kritikusa; s valóban, minden elemző és értelmező törekvése arra
irányul, hogy végülis megvalósítsa, ha kell kicsikarja a megér
tés örömét. S mert ezért küzdenie, szenvednie, vívóduia, tusaked
nia, magával és áldozatával birkóznia kell: ez a megértés egy
ben a gyötrelme is. Voltaképpen egész benső élete e két pólus kő
zött feszül és hullámzik: a megértés kínja és öröme közt; s a "meg
értés" szónak ezúttel az irodalmi kritikán jóval túlmenő általá
nosabb és mélyebb, bizonyos fokig vallásos értelmet kell adnunk.

Kétségtelen: Du Bos kritikái, tanulmányai. könyvei - az
"Approximations" eszméi, a "Dialogue avee André Gide" vagy a
"Byron" például - fárasztóak, indokolatlan kitérőkkel túlterhel
tek, és egy-egy részletüknél nem tudunk szabadulni attól az ér
zéstől, hogy a kritikus túlságosan isa saját magánügyébe avat
be. Egy naplóban azonban mindez nemcsak megengedhető. ha
nem természetes is; és ennek a naplónak éppen ebben rejlik egyik
varázsa: kitűnően nyomon lehet követni benne azt a harcot, ame
lyet a lélek - folytonos helyreigazításokkal, nekirugaszkodások
kal, föllángolásokkal és bizonytalanságokkal - a bizonvosság,
igazság megragadásáért, a megértésért Iolvtat, Ezért fogja el az
olvasót, ahogy Charles Du Bost lapozza, az a jóérzés, melyet egy
nagyon nyílt és becsületes, bár kissé bőbeszédű és körülményes 
néha majdnem kényeskedő - szellem társaságában észlelünk.

Bruno atya könyve voltaképpen tudományos mű, arról a ti
zenhat kármelita apácáról, akinek a történetét Gertrud' von Le
Fort írta meg és Bernanos dramatizálta (Gertrud von Le Fort
regénye alapján). A tudós igen alaposan dokumentált véleménye
szarint mindkét író meghamisította a történelmi valóságot; ami
a tudós szemében bizonyára vétek, az író - és az olvasó - szemé
ben azonban távolról sem ,az: ennek a történelem is "anyag", me
Iyet földolgoz. melyből alkot, új valóságot nyúr s esetleg új 'ala
kokat is teremt; a fontos csak az, hogy ne hazudjék, ne szálljon
szembejanvagának mintegy "lelkével", a történelem szellemével.
Gertrud von Le Fort is, Bernanos is író volt, s mirrt író, ogyben
pszichológus is; Brunóatya történész és a misztika tudósa: ért
hető, ha szempontjaik nem mindenben fedik egymást. Ö a ti
zenhat kármelita sorsát, egyéniségát a kármelita misztika szelleme
szerint értelmezi és magyarázza, és könyvének - mondják - leg
szebb része éppen a bevezetése, melvben valóban avatott kézzel
tárja föl előttünk ennek a misztikának a világát. A többi: a per
dokumentumai, följegyz.ések, okmányok, vallomások, inkább ér
deklik a történészt, mint a nagvközönséget, tuv.)

. A PRÉDIKATOR KtJLDETÉSE. Montpellierben tartotta 67.
kongressz,usát a francia katolikus szeroezeiek: s.zövetsége. A kon
gresszus, amelyen több bíboros és püspök is résztvett, a prédikáció
kérdésével foglalkozott és zárójelentésében néhány igen érdekes
szenvponira lI'Í'l.'.1fl fel a figyelmet. .



A jelentés mindenekelőtt szembeszáll azzal a szerinte pesszi'
mista felfogással, hogy a prédikáció napjainkban hatástalanná
vált. Az igazság az, hogy a Szentlélek éppen a prédikációt hasz
nálja fel alkalmul a maga rejtélyes müködéséhez és nagyon sok
keresztény számára a vasárnapi prédikáció a legfőbb kapcsolatoi
jelenti Isten igéjéhez és az Egyház tanításához. A prédikáció
elsőrendű lehetőség az Egyház számára, hogy a világ felé Krisetue
üzenetét közvetítse.

A prédikátori tiszt lényeges része annak a küldetésnek, amp.
lyet felszentelése napján a pap az Egyháztól kapott. A papnixk
soha nem szabad etieteitenie, hogy Isten nevében beszél és az
Egyház arra küldte őt, hogy ugyanazt az üzenetet közvetítse a
hívek felé, amelyet Krisziüs maga bízott az Egyházra. Ennek a
tisztnek szeni jellege és nagy fontossága a misztikus test fejlő

dése és a világ üdve szempontjából, szükségessé teszi, hogy a páp
a lehető legjohban készüljön rá fel. Folyamatosan tökéletesítse a
seemináriumban. szi-rzeit ismereteket és tegyen szert jó szónoki
képességre.

A papnak állandóan kapcsolatban kell lennie a plébániája te
rületén lakó hívekkel, hogy így jobban kieléaiihesse azok lelki
igényeit. Meg kell ismernie lelki beállítottságukat, különleges
problémáikat. Ebből a szempontból nagy haszonnal járhat, ha
ugyanannak a plébániának vagy két szomseédoe plébániának pap-
jai együtt készülnek a beszédre. -

A prédikációnak figyelembe kell vennie az Egyház hagyomá.
nyos tanítási formáit, az evangelizációt, a katekézist, a teológiát.
A keresztény üzenet nem más, mint Jézus Krisziuet prédikálni. A
papnak a hiteles Krisztust kell megismertetnie híveivel, az evan
gélium Krisetusái, az Atya kedves Fbút, aki azért jött, hogy az
Atya akaratát teljesítse. Lehetővé kell tennie, hogy a hívek a
Szentléleken keresztűl találkozzanak aeztü. a Krtsetussal, aki ma
is építi egyházát. Mindezt pedig a parmak eleven és vonzó mádo«
kell bemutatnia, ÚtJY, hogy hallgatói mind bensőségesebb kapcso
latbakerilljenek Krisztussol.

A prédikátornak nem szabad elieleitenie. hogy a hívekne/.
a mindennapok személyes vagy családi, hivatali vagy magán éle.
tében kell kereszténységüket megtestesíteniök. Ennek következté
ben számot kell vetnie a csládi problémákkal, a társadalmi' hely
zettel, az esemedramlaiokkol, figyelembe véve a vonatko?:ópápai
és püspöki útmutatásokat. Semmiféle valóság nem maradhat szá,
mára idegen, de úgy kell beszélnie, ahogy Isten akarja, hogy be
széljen. Egyrészt nem élhet vissza tekintélyével, hogy a maga sze
mélyes nézeteit erőltesse rá a hallgatókra a civil jellegű kérdések
ben, amelyekben pedig a laikusok: szabadon alakíthatják ki véle
ményülret. Másrészt meg kell győződve lennie arról, hogy az em
beri tevékenység semmiféle !szférája nem meniesűl az isteni tör
vény alól és az Egyháznak feladata, hogy ezekre a törvényekre
mindig emlékeztessen és ezáltal az evangélium követelményeivel
összhangban álló rend kialakulását előmozdítsa.

A prédikáció szorosan belesimul a keresztény életbe. Ráveszi
a híveket az imádkozásra és bevezeti őket a "Miysferium Fidei"
be, amelyet a mise nyujt számukra. Ez a cél akkor érhető el leg-

443



inkább, ha a prédikátor, hála az álland6 kapcsolatnak, bőségesen
merit inspirációt a szentírásból é.~· a liturgiából a pápa és o: püs
pökök tanításainak megfelelően. Tart6zkodni kell ugyanakkor a
biblikus és liturgilcus archaizmusoktól, amelyek a hagyomány fél
reismeréséből sedrmaznak, valamint az olyan teológiai elhajtá
sokt6l, amelyek elhomályosíthatják a hU eredeti. forrásait.

A prédikáció olyan mériékben: gyümölcsöző, amtilyen mérték
ben a hívek azt a Szentlélekre 1Jaló beálWottsággal haJlgatják.
Éppen ezért a híveknek nem szabad félniök attól. hogy a pappal
lelki igényeiket, életük nehézségeit megismertessék, hogy a seiile
séges segítséget megkaphassák. Ha szükséges, nem s.zabad ha
boeniok, hogya hallott prédikációval kapcsolatban részletesebb
felvilágosiMst kérjenek.

Mindenek felett pedig, ami a prédikáci6 .hatásossága szem
pontjából a leaiontoeobb, az a pap életszentsége. Hívő embernek
kell lennie, akiben ég a vágy, hogy hitét a ha,[lga,fóság felé köz
oetitse. Prédikácláia ebben az esetben papi lelkének kisugárzása
lesz, tökéletes összefüggésben saját elmélkedéseivel, bret,iáriumá
val és ae általa végzett liturgikus csetekménuekket. A prédiká
ci6 előkészítésére megfelelő időt kell fordítania, úgy, hogy a va
sárnapi mise egész apostoli életének középpontjába kerüljön. A
prédikáció í.qy a maaa és a hallgatói számára is aJ megszentelődés

eszközévé válik. (y.)

SZöNYI ISTVAN GYŰJTEMÉNYES KIALLITASA. Ahíta
t.os, komoly művészet útja jelent meg előttünk a hatvanéves Szőnyi

I siván gyüjteményes kiállításán. Az időrendben elhelyezett ké
pek sok tanulságot nyujtottak a figyelmes. szemlélőnek, s meg
mutatták, honnét indult, hová jutott el a művész egy ember
öltőn át.

Szőnyi István művészi fejlődése a nagybányai iskolában gyö
kerezik. "Tónusfestő", azaz a határtalan, mozdulabtalan szinfoltok
bensőséges, nyugodt líráját: többre becsüli a vonal dinamikus rit
musánál. E felfogással az általános, magyar Iestöi fejlődésbe kap'
csolódik: arra az útra lépett, melyen a legtöbb "magyaros ízű
nek" érzett festő járt.

Első képei érdekes módon mégis arról tanúskodnak, hogy kez
detben a vonal izézetét kereste inkább. Bár későbbi önállósága itt
még alig jelentkezik, vonalkombinációi nemes, választékos rit
must lehelnek (Kettős arckép, Önarckép). A vonalvezetés karcsú
melódiái mellett a színek sötétje még alárendelt szerepe- játs·zik.

A színek azonban csakhamar izzásnak indulnak, s mélyről jö'
vően kezdenek világítani. Ezt az elmélyült szin-ragvogást láttuk
a két fűrdőnőn, ahol a testszín világos tónusát szívesen párosít
jaa mélykék sokatmondó árnyalataival. Hegytetőn című képe
is hasonló problémát idéz.. de nyersebben, erőteljesebben kifejezve.
Az égbolt extatikus kék színc fcnyege,tően egyesül a férfiakt rozs
davörös tónusával. Mednvánszkvru emlékeztető ssinpároaítás ez.

Egy új korszak köszönt ezután a festőre. A helvhezkötött szí
nek és tónusok egyszerre fds'?übadulnak, s átveszik tökéletes urat
mukat, A vonalvezetés csaknern eltünik. Súlyosabb, vaskosabb



forIÍ1álást látunk. Egyéni stílus bontakozik ki. Eftűnik a szdnek
mély izzása is, hogy a tempera-technikában halványabb, tompább
sugárzásoknakadjon helyet. A tónusok önmagukért kezdenek él
ni ezeken a képeken. Alomszerűen, kenturok nélkül lebegnek, s
ugyian,akkor valami népies ízt érzünk bennük. Nem határozott és
programszerű ez a népiesség - bár a téma is legtöbbször indokol
ja - hanem ösztönös, rejtetten hangulatszerű és akarva-akarat
lan, Valami különleges bensőségű lirát kapunk, de ugyanakkor el
is veszítünk valamit: a kapcsolatot az ábrázolt formákkal. A tó
nusok bensőséges, de személytelenné oldódó lírája egybemos .min
dent: embert, széklábat; borjúfejet. Nemcsak a téma válik "nem
fontossá", de bizonyos mértékig a tartalom is. A szállongó, határ
talan tónusok halvány és letompított lebegésében va formaadás
egészen szűkszavú. Kivételképpen jelenik meg e-gy-egy kép, mint a
Zebegényi temetés, ahol a festő törődik az elbatároló kontúrokkal.
sőt, éppen ez válik fő kifejező eseközsé. A vonuló embercsapat
tragédiát és humort egyszerre hordoz. Igy válik ki az Anyám
eímű kép is, mely megint csak a vonalvezetés segítségével jelent
és jellemez megindítóan.

E képek után a festő életében egy harmadik korszakot vélünk
felfedezni, melyet a harmineas évek közepétől számíbhatunk. A
színek ismét visszakapják mélvröl jövő izzásulcat, de ez már nem.
az első korszak helyhez kötött színeinek ragyogás'a. Nem: mosta
felszabadult, a formáktól bizonyos mértékig elvált tónusok kez
denek el derűs-ezüstös, zenei áradású világosságban ragyogni,
melyeket valami finom párásat mindig megóvettól, hogy harsá
nyakkáváljanak. A hangulatok varázsa kerül előtérbe megint.
de nem a korábbi lefokozott, hanem egy gazdagabbá vAlt és mé
lyebbről feltörő lírával. (Kerti pad, Szántás, Haeaielé.)

A személytelenné-oldódás alól azonban most is ritkán van
kivétel (Anya és leánya). A mozdulatlan nyugalom, a hangulat
megbonthatatlan állandósága a történéseknek örök ellensége ma
rad. Egyik legszebb képe, az Uszályok például, mely témája sze
rint valami cselekvő-elemet is hordozna - két ember egy huUá!t
vonszol ra partra - észre sem véteti sem a cselekvést, sem a tra
gédiát. A bűvös mozdnlatlanságban elnyúló hajótestek és a víz
időtlen csillogása ugyanazt az álmodó nyug'almat árasztja, mely
ben nem kap helyet semmi cselekvés és semmi tragédia. Az
Esernyők című kép, mely kivételképpen erősen franciás-vonalas
szellemben van megalkotva, messze túl is emelkedik a személy
telen tónusok világán.

Valóban: a kiállítás tanúságu szerint a művész nem a törté
nés és nem az emberi mozgás ábrázolója. (Csak tájiaiban érezzük
a dinamikát, a' zebegényi dombok csodálatos, magyaros ízű haj
Iásaiban.) A hangulatok nagyszabású varázslója, aki a mozdu
Iatlanság nyugalmába sűríti mondanívalóját, mely témái szerint is
elsősorban a falut és annak népét vetíti elénk. A végitelen nyugal
mat, a bensőséges, békés csendet érezzük, melyet a felszabadult,
izzó színek különös, mély muzsikával kísérnek. -

Negyedik korszaknak azt neveznénk, melyete a legújabb idők
ben kezdett a művész, aki a ssocialísta realizmus problémáival
Ismerkedett meg. Ez a pillanatnyi jelenben folyó, s még ne-m 'e'gé-



szen megoldott munkafázisa nem alkalmas arra, hogymáris íté
letet mondjunk róla. Annyit mindenesetre megláthattunk. hogy a
művész, a színek izzását megtartva. a már-már elváló tónusokat
ismét reálisabb kapcsolatra kényszeríti a formákkal. Témaköré
vel pedig még fokozottabban fordult a nép felé.

Az aquarellek különleges bájú, finom színhangulatait külőn

meg kell említenünk. D. L.

A PHILOTHEA MAGYARORSZAGON. Szalézi Szent Ferenc
Philotheáie, mel]J a keresztény morált a zárdamisztika magasla
tairól lehozva, a világban és családban élőket rnáig felül nem
múlt sikerrel vezeti a keresztény élet útján, 1609-i Lyonban meg
jelent első kiadása után 1656-ban már negyvenedszer jelent meg
az eredeti francia nyelven s már a legtöbb európai nyelvre is le
fordították. Magyarul azonban csak 1764-ben adta ki először a
nagyszombati jezsuita nyomda K ollárics J oakim pálos szerzetes
fordításában. Tévednénk azonban, ha azt hinnénk, hogy korábban
ismeretlen volt Magyarországon. Egy bécsi antiquariumban évek-
kel ezelőtt kezembe került egy több mint száz évvel korábbi,
egyenesen Magyarország részére kiadott, de itthon tudtommal
számon nem tartott latin fordítása. Lockner György bécsi könyv
kiadó a middelburgi Martinez Mátyásnak Melchior János würz
burgi segédpüspök engedélyével 16M-ben megjelent latin fordí
tását ugyanis 1658-ban kisméretű (5x10 cm.} zsebkiadásban Sze
lepcsényi György ekkori kalocsai érseknek és a magyar kancelld
ria elniikének, a későbbi esztergomi érseknek ajánlottan újból ki
nyomatta. Ajánló soraiban egyenesen megírta, kiadásá1.?al az cél
ja, hogy Szelepcsényi tekintélyével egész Magyarországon (per
totam Hungariam) is mentől gyorsabban elterjedjen és mentől

több kézbe kerüljön. A Philotheának ez a latin fordítása kétség
telenül el is terjedt az országban. Kollárics előszavában hivat/w
zik rá s az ő magyar fordítása is ebből készült és nem az eredeti
franciából. SŐt Kollárics magyar fordításának megjelenése után
két évvel, 1766-ban, újból kiadta e latin fordítást a nagyszombati
jezsuita-nyomda. Csak valami hiba következtében Martinez Mátyás
hely.ett Martinez .Márton szerepel a címlapon, mint fordító. Kol
lárics magyar fordítása után hosszú ideig nem tudunk újabb ma
gyar kiadásról. Csak 1850-ben jelenik meg újból a Philothea Vesz
prémben Pontmicz József eősi plébános fordításában. Szenczy Im
re csornai prépost fordítja le ezután pár évvel később az eredeti
franciából s adja ki 1858-ban Szombathelyen. Szenczy fordítását
húsz évvel utóbb Haugg Leó szatmáregyházmegyei pap átdolgozta
s 1879-ben Seaimar; újból kiadta. E korábbi fordításokat követte
1906-ban Platz Bonifác ma is használt új fordítása, mely 1942-ig
öt kiadást ért meg. (Salacz Gábor)

A NAGYSZÓTÁR ÜGYE sűrűn szerepel tudományos életünk
megbeszéléseinek napirendjén. s mint minden nyelvészeti kérdés,
élénken érdekli a nagyközönséget is, A munkálatok jelenlegi ál
lásáról vezetőjük, Gáldi László tanulsárros - különlenvomatban
is megjelent - cikkben számolt be a "Nyelvőr" hasábjain. A ta-



nulmányból megtudjuk, hogy "ötven év hangyaszorgalmú munká
ja rejlik az eddigi gyüjtések hatalmas anyagában, mely már 1939
ben mintegy három és félmillió adatból állt, s még így is csupán
százötven év (1750-1900) nyelvi fejlődésM; ölelte fel".

Az állandó Szótári Bizottságotaz Akadémia 1898-ban szervezte
meg s ugyanebben az évben jelent meg az akadémiai Nyelvtudo
mányi Bizottság akkori előadójának, Simonyi Zsigmondnak "Föl.
hívása az új Nagy Szótár munkálataíban való részvételre". Meg is
indult a gyüjtés, igaz hogy nem 'R Jegcélszerűbb módon, elsősor

ban a munkatársak nem mindíg megfelelő fölkészüItsége miatt.
Azonfelül a célok, elvek s módszerek sem nyertek kellő, világos
és félreérthete'Üen tisztázást. Mi legyen a szótár anyaga ~ Felölelje
a régi nyelvet is, vagy csak a mai szőkincsetj Kiterjeazkedjék-e
a népnyelv egész szókinesére'l Befogadja-e s milv határokig. a
tájszavakat. mesterség-szavakat, szaknyelveh Minderről sok meg
beszélés és vita folyt, anélkül, hogy végleges és félreérthetetlen
döntés történt volna. Afelől azonban végülis nem volt kétség, hogy
- Zolnai GyulJinak, a Szótárí Bizottság első előadójának szavai
szerint - a szótárnak "a nyelvújítástól napjainkig jutó nyelv
történetet múlhatatlanul a legteljesebben fel kell ölelnie".

Igy folyt a munka: 1921-ig közel háromezer mű került földol
gozásra E. az adatok száma meghaladta a kétmilliót. A harmincas
években kezdődött meg az adatok rendezése, "S ez volt az első
lépés az immár tekintélyesre duzzadt anyag áttekinthetővé tételé
re". De magát a művot, formáját, kereteit illetőleg még a szakér
töknek sem volt megbízható áttekintésük, Mennyi időt vesz még
igéuybe a gyüjtés~ Mennvit a földolgozás1 Mikor jelenik meg az
első köteU Senki nem tudott még csak megközelítően pontos vá
Iasz] sem adni. Egyik-másik munkatárs tizenöt-húsz évi-további
munkáról nyilatkozott s további évtizedekről a megjelenésre vo
natkozólag, úgy hogy 1930-ban a Pesti Hirlap riportere elég ta
lálóan írta alcímnek a beszámolója alá: "A magyar nyelv Nagy
szótára nőttön nő, de szerkesztőít még bölcsőben ringatják". Ez~ket
a "rémhíreket" cáfolta meg azután 1938-ban Szinnyei J ózsef..Meg
cáfolom azt az elterjedt hírt - mondta - hogy csak hetven év
múlva jelenik meg a Nagyszótár. Ez tévedés. Merem állítaní, hogy
néhány év múlva elkészül, s akkor 1750-től napjainkig kiadhatjuk
a magyar szókines szótárát... Azt hiszem, húsz kötetben elfér
majd". Elég optimista nyilatkozat, főként ha tudjuk, hogy
Gáldi László szavai szer-int - "a Nagyszótár formába öntéséről a
felszabadulás előtt semmiféle kialakult terv nem volt". Kétségte
lenné vált viszont, hogy nem lehet beérni az 1900-as korhatárral,
hanem a szótárnak napjainkig kell követnie az irodalmi nyelv
fejlődését, (viszont a huszadik századi anyag gyüjtése jóformán
meg sem kezdődött).

.Jött azután a második világháború, s a Nagyszótár a~y,aga,
több mínt hatszáz, egyenkint ötezer cédulát tartalmazó doboz,
aránylag komoly károktól mentesen vészelte át az ostromot és a
sok költözködést. Megindultak az Értelmező Szótár munkálataí,
csakhamar szintén a megújhódott Akadémia keretében, s ehhez a
Nagyszótár anyagából kiemelték a mult század nagy magyar köl
tőire vonatkozó adatokat. Tulajdonképpen csak akkor derült ki,

"'



mekkora - és milyen használható - kincs fekszik a dobozokban.
1952-ben ujra megindult az anyag rendezése s kialakult a megbíz
ható, hozzáértő munkatársi gárda, a Nagyszótár! Csoport, Tompa
József, majd Gáldi László vesetésével. ,,számbavettük anagyszó
tári gyüjtés állományát, hozzávetőleges képet nyertünk az arány
lag nem is túlságosan jelentékeny háborús károkról és ami talán
II legfontosabb: a NagyBzótári Csoport előterjesztéseialapján meg
indultak a tárgyalások az Akadémiai Nagy.szótár végleges jelle
gének kialakítása céljából".

Foglalkozott ·a kérdéssel a szegedi nyelvésskongreeszua is: itt
világosan tisztázödtak a problémák és föladatok. Minthogy új táj·
szótár készül, a Nagy,szótár tájszavakat "csak annyiban vehet
fel, amennyiben azok az irodalmi nyelvben előfordulnak". Ami a
legfontosabb: "A szókincs életének, a szavak születésének és ki
halásának megközelítő bemutatása". A Szótár anyagából nem hi
ányoshar n huszadik század nyelve; meg kell indítani ennek föl
dolgozását is, körülbelül 1960-ig.

Mindezek alapján remélhető, hogy ,,1970 körül kiadásra kerül
het 1(},-12 vaskos kötetben az ú iabb magyar nyelv nagy összefog
lalása". S ez az ösazefoglalás nyilván nem lesz "unalmas", hiszen
,,az' idézett szövegeknek valóban sugározniuk kell li kor hangula
tát"; mint a Román Néppköztársaság Akadémiai Szótárának szer
kesztői leszögezték, az idézeteknek olyanoknak kell lenniük, hogy
hogy ",az olvasó kedvet kapjon az egész idézett mű elolvasásá
ra"; s az egye& címszavak alatt "valósággal megelevenedjék előtte

ssavaink élete, másfél évszázad nyelvi fejlődésének tükrében".
(-.-.)

Fekl6s kiadó: S í k S á ta d o r
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SZERKESZTŐI ÜZENETEK

G. Zs. Értelmi, v,agy érzelmi legyen-e a vallásosságunk' 
ilyen fQnllában vetni fel a kérdést helytelen. A vallásosságban
egyformán szerepe van az értelemnek, .az érzelemnek és az aka
ratnak.. A hit igaz,ságaiba igyekezzünk belemélyedni értelmünkkel,
az isteni parancsolatokat tartsuk be cselekedeteinkben, szivünket
pedig tartsuk nyitva a természetfeletti világ érintései számára.
Vallási életünk bármely irányba való leszűkítése veszedelmes. Az
zal a vessedelemmel jár, hogy a vallásosságnak azt a formáját
se tudjuk gyakorolni, amelynek érdekében a másik részt elhanya
goljuk. Aki például' azt mondaná, hogy csak a jócselekedet fon'
tos, hagyjuk el az értelem és a szív munkáját, a vallási életben,
végül értelmetlennek és üresnek látja majd a jócselekedeteket és
azokat is elhagyja. Tehát tévedett az illető, mikor azon erőlködött,

hogy az értelem szerepét a többi fölé helyezze azok rovására. A
szentek életéből gyakran látjuk, hogy értelmükkel éveken át te
hetetlenül birkóznak egy-egy vallási problémával. De mert aka
ratukkal jóra törekszenek és szivüket nyitvahagyják a magasabb
rendű, a meanvei érzelmek számára, egyszerre csak megvilágoso
dik elméjük számára is az, amit éveken át nem értettek, vagy
amiben egyenesen kételkedtek. A másik esetnek is gyakran va
gyunk tanúia szentek életében. Értelmiikkel belátják valaminek 8

helyességét és gyakorolják azt, bár szlvük sötét és üresnek látszik.
Az állhatatosan gyakorolt jócselekedetek hatása alatt egyszer az
tán megtörik a fásultság, elönti őket az isteni érzelmek hulláma.
Kérjük, ne hallgasson az ilyen válogatóra, olyanra, aki túlságosan
odatapad egy dologhoz a vallásosságban. Valamin függni, fenn
akadni, ott maradni, valamin esiiggni, állandóan valamivel lenni
latinul annyit. jelent: haereo, Ez a szó egyúttal azt is jelenti,
hogy zavarban van és ingadozik. Ebből a szóból származik a he
rezi.s, amit a magyar nyelv zamatos magyar szőváalakított: eret
nekséggé,

Sz. B. Bpest, A Psalterium Beatae Miaríae Virginis nem más
mint a - rózsafűzér. A rózsafűzért nevezzük a Boldogságos Szűz

zsoltároskönyvének. Ugyanis a rózsafűzér annyi Ave Máriáből

áll, ahány zsoltár van a zsoltároskönyvben, azaz százötvenből 
Ami azt a kérdést illeti, melyik a szabályszerű mondása a rózsa
fűzérnek. ha a titkot az egyes tizedek előtt, vagy miudenegves
üdvözlégyben mondfuk: azt mondhatíuk, hogy minda két mód
helyes. A déli, latin országokban úgy végzik az olvasot, hogy 8

titkott csak az egyes tizedék előtt mondják:. Az északi országok-
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ban általánosabb az a gyakor lat , bogl' oa titkot az egyell tizeden
belül minden Üdvözlégyben megismétlik "a te méhednek gyünlöl·
cse, Jézus" szavak u tán. Nálunk ez az utóbbi m ondási mód ho
nosodott meg.

Dr. C. G. A "vér a veremb ől , csont a csontomból" mondás Mó:
zes L k önyve 2. fejezetének 23-ik verséből szárm azik . A k özhaszn á
12,1, mint rendszerint rnind en más hasonló mond ást, á talakította és
k iforgatta az ered eti szöveget . Az említett hel yen ugyanis, rnelv
Éva tereint és ét moudja e l, ez áll : "Mondá ekko r Adám : Ez m os t
eso nt az én cso ntom b ól, s hús az én hú somból : ezt a férfi felesé
gének nevezzék, mert a férfiúból vé teték:' Azt hisszük ez a leg
öregebbez állóige a világon, ami embertől származik. Ami ennél
régebbi - például " leg'J'eD világosság", az már Isten szájából
vlaló.

Rokon. - Alap jában véve igen he lyeselj ük ötl etet , h og y fi 
atal házas r okon ainak szánt ajándék ára rá akarja vésetu i J &zus
Szivének azon Igéreteit, amelyek et a családr a és a cs alád i éle t re
lehet von a tko zta tni. A csal ád ot azonban kifejezetteu csak a har
madik igéret említi: "Cs aládjukban békességet szer zek ." A cs a
ládi és házas éle tre azonban több is v on a tk oztath a tó k özvetve.
Pé ld áu] : 1. Megvigasztalom őket szenvedéseikben . 2. 1'Iegadom ne
kik mindazon kegyelmeket, melyekre álla potu k szer-int szüks égük
van. ·3. Családjukban béke ss éget ezerzek . 4. Biztos menedékük le
szek életükben, de főleg haláluk óráján. 5. Minden vállalatukat
megál dom. 10. Megáldom a házakat, m elyek ben Sz ivem képét fel
függesztik és ti sztelik. - Tessék v álasztan í, mit akar ezek köz,ül
m ég hozzátenni , a k ifejezetten a csa ládra "Yon a tk ozó igéretnez.
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