
hogy felelhessünk a kérdezősködőknek,

megkíséreljük elemezni azt, ami tör
tént. Jó azonban, ha magunk is na
gyon sok fenntartással tekintjük a sa
ját válaszainkat. mert rögtönzött ön
vízsgálatból, vaktában hangzanak el.
En például elsősorban azokra a felü
leti tényekre mutattam rá, amelyeket
lelkileg a legkínzóbb volt elviselnem.
sokkal inkább, mint azokra a tények
re, amelyek a mélységekben vezettek,
amelyek fokozatosan gyujtották ki a
fényt és az alapvető állomásokat je
lezték feléje. Inkább a problémákat
láttam, amelyeket a ke-velem munká
ja oldott meg, mint az eseményeket,
amelyek e rnunka szolgálatában áll-

A KIS ÚT

LELKET A MUNKABA

tak. Es csak hónapokkal később, ami
kor a fény megismerése teljesebbé
vált, kezdtem csodálkozni és elmélked
ni a módról, ahogyan az Ül' az utamat
rendezte a megérkezésig."

"Úgy tűnik fel előttem - fejezi be
üdile Arnold -, hogy minél jobban
múlmak az évek, annál jobban tanu
10m meg látni ezt az utat. S mérhe
tetlen örömet okoz a visszaemlékezés
az Úr könyörületességére. Ugyanígy
az is, hogy tanulom meglátni ezt a
könyörületességet mások életében, aki
ket közömbösségük vagy elesettségük
mélyén is folyvást keres az Úr, hogy
az úton, ,az ő útjukon' végigvigye
őket."

Sok lelkiéletet élő ember azzal a panasszal van tele, hogy a mindennapi
élet munkája kizökkenti a szükséges összeszedettségből, és elsodorja a \Sok
tennivaló. És tényleg igaz, hogya legtöbb ember, miután elvégezte kenuérke
reső munkáját, nem szabadul a dologtól, hanem várja az 'otthoni feladatok
egész sora. Ezeknek ezernyi elágazása, továbbá az, hogy maradéktalanul alig
lehet elvégezni, mint valami súlyos teher nehezedik a lélekre. Kettőzötten el
lenségesen néznek ezekre a fizikai természetű munkákra a szellemiekkel fog
lalkozók, küZönösen a férfiak. Legjobb esetben még elvégzik, ha duzzognak és a
munka alacsonyságától idegenkednek is. Legtöbbször azonban feleségükre ,vagy
idősebb szüleikre hagyják, és azok igazán görnyednek a túHerheLéstől.

Lehet-e lelkiéletről szó egy ilyen túl
hajszoltnak látszó légkörben ?

Lehet, csak megfelelő módon kell
megközelíteni a kérdés megoldását.

Sokszor az is segítséget jelent, ha
ésszerűsíteni próbáljuk a tennivalókat.
Sok esetben ugyanis abból ered a mun
katöbblet. hogy amit egy úttal vagy
egy mozdulattal megtehetnénk, azt há
romszoros energiával végezzük el, ép
pen a kedvtelenségből eredő figyelmct
lenség és az immel-ámmal való ügy
ködés miatt. De leginkább segítséget
fog jelenteni annak a lelkületnek ki
alakítása, amitől más lesz a munka
légköre.

Figyelemreméltó, amit ezzel kapcso
latban Prohászkánál olvasunk "Az
ideál - ílrja 1919-ben - csak az em
ber Összes tehetségeinek harmonikus
kiképzése lehet; de ezt csak a való
sággal valló sokoldalú érintkezése ál
tal. Nemcsak a tudomány által, nem
csak a sportolás által, hanem a mun
ka által lehet csak. A fizikai munkát
míndenkdnek gyakorolnia kellene.
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A ferde alakulásoktól szenved az er
kölcstan. Nem lehet Uszta nemzedék,
de nem-jól-nevelt nemzedék. Nem le
het eros, természetes érzésű, itéletű,

melyet csak SZÓVlal, csak eszmékkel.
szemléletekkel nevelnek. Nem lehet
szocíálls, ha a munkát, a gondot, a fá
radalmát nem ismeri. Nem tudja érté
kelni a kézimunkát s az azzal párosuló
érzelmi világot, ha maga nom dolgo
zik. A hogyan neveljünk a munka sze
retetére, ha nem a belátás által, hogy
az ember Ideáljához a munkaszeretet
éppen olyan nélkülözhetetlen vonás,
mint az értelmi műveltség."

A figyelemreméltó Prohászka fel
jegyzéseiben az, hogy ezt nem hiva
talos előadásban mondotta, hanem
naplójába írta: oda, ahová legtntímebb
benyomásait, felfogását és gondolatait
Jegyezgette. Lehetetlen észre nem ven
nünk azt a nagyrabecsülést. amivel a
fizikai munkát kezeli. Olyannak fogja
fel, amitől több lehet az ember, IS ami
től egész és "egész"-séges lesz a lé
lek. "A munkának olyannak kell Ien-



nie - írja ugyancsak naplóiában 1923
ban -, mílyennel a lélek folyton kap
esclatban van, melyet ő Ielkesít meg.
Lélekilletés, lélekkláradás, lélekadás
legyen a munka. Ahhoz pihenni s lé
lekzeni s lelket megint koncentrálni
is kell bírni. Baj az, ha a mumka a
lelket agyonnyomja, s ha az ember
ledketlen gép lesz. Ez a rnunka nem az
övé - idegen neki."

Jól látja tehát a torlódó munka lel
ket elnyomó sulyát, de ettől nem al
szik ki benne a munka lélekkel való
végzésének akarása.

Persze hogy megtorpan lelkünk a le
hetetlennek látszó feladat előtt. De a
kereszténység nem más, mint a lát
szólag lehetetlen dolgoknak megkísér
lése. Mikor a házasság felbonthatat
lanságúról ejtett szót Jézus tanítványai
előtt, azok álmélkodva jelentették ki
az evilági ember bölcseségét: "Ha így
van az ember dolga a feleséggel, nem
érdemes megházasodni." (Mt. 19, 10.)
Amikor pedig a gazdagok üdvözülését
nehezebbnek mondja, mint a tevének
a tű fokán való átmenését, akkor cso
dálkozva felkiáltanak: "Igy hát ki üd
vözülhet?" (Mt. 19, 25.) Az evangéli
umi eszmény megvalósítása míndig le
hetetlennek látszik a botladozó ember
előtt. így la munkával terhelt ember
meglelkesítése is ilyen lehetetlennek
látszik. De halljuk meg Jézus vigasz
talását: "Ami lehetetlen az emberek
nél, lehetséges az Istennél." (Luk. 18,
27.)

Szent MáI1k evangélista a mester Jé
WI' élete apró részleteinek leírásában.
.Jé/uG hais~ás éilctét sehol másutt nem
látjuk olyan pontosan leírva, mint ná
la. Jézust ollcpik a nyomorúsággal ter
helt emberek. (Mk. 6, 56.) Megpróbál
monckülni az emberek elől a puszta
magányába - mint Márk írja -, "Jé
zus már ncrn mchetett nyilvánosran a
városba, hanem kívül a puszta helye
keY! tar tózkodók ; és hozzája gyüleke
zének mindenfelől." (1, 45.) Ha "korán
hajnalban fölkel" és "egy puszta hely
re megy imádkozni," nem használ sem
mit, mert "utána sietének Simon és
akik vele voltak. Mikor pedig megta
lálták őt, mondák neki: Mmdenki té
ged keres l"~ (1, 35.) Az is érdekes, amit
a 3. Iejezctben olvasunk: ,.És ham me
nének: és ismét összegyülekezék a se
reg, úrrvhogy még kenyeret sem ehet
tek" (:3. 20.) Mintha egy idesit hason
Jít ana életünk zaklatottsága az Úré
hoz. Hány családanyának nincs se nyu-

godt élete, se imája, se pihenése, akár
az Úrnak.

Szerit PáJ., aki saját teljesítményei
ben nem szeret túlozni, néhány oda
vetett megjegyzéssel ábrázolja életét.
"Nem ettük ingyen senki kenyerét, ha
nem megdolgoztunk érte, fáradsággal,
éjjel-nappal munkálkodva, hogy ne le
gyünk terhére egyikteknek sem. Nem
mintha nem lett volna jogunk rá, ha
nem hogy magunkat követendő példa
kéP gyanánt állítsuk oda nektek."
(II. Thessz. 3, 8.) Szenvedései között
pedig felsorolja a "fámdságot" és a
naponkénti zaklatást. (II. Kor. 11, 27.
28.)

Igy már megértjük, hogya római
táesadalom munkával túlterhelt tag
jaihoz, a rabszolgálchoz í rl

" szól : "Ne
szolgáljatok látszatra, mintha emberek
tetszését keresnétek. hanem mint Krísz
tusn-ak szolgáí, akik szívesen teljesí
tik az Isten akaratát. Készséges aka
rattal szolgáljatok, mintha az Ürnak
terimétek s nem embereknek." (Ef. 6,
5-6.)

Nem győzt hangoztatnt Szent Pál
után a kereszténység, hogy az Úr Jé
zusnak teszünk mindent, amit ember
társainknak teszünk. Az embertársak
sora legközvetlenebb hozzánktartozó
inknál kezdődik. így az erőilTIlk mara
dékát is elhasználó otthoni munka
szintén istenszolgálat, vagyis imádság
lehet.

Prohászka püspök egyik fehérvári
hívét az aa<ikor üresen -álló papnevelő

intézetben helyeme el, mert máshol
nem volt lakás. Ugyanott VIan a sze
mínártumi templom is, ahol a reggeli
órákban több rníse is VIan. A püspök
vasútra menet taláíkozík ezzel az édes
anyával: kezében kenyereskosarakkal
{,."D a pékhez sietett. Meglátva a püs
pökö, panaszkodik, hogy bár a közel
ben van a templom, sőt ott VIan az
épületben, mégsem tud eljutni szent
míséro a reggeli takarítások, házi dol
gok stb. miatt és úgy érzi, hogy ezt
lelki élete rnegsínyli.

- Higyje el Mancika - válaszolta
a püspök -, ez a maga legszebb imád
sága, amikor í,gy viszi a kenyeret a
pékhez.

Amikor ilyen felfogáet képviselt:
Prohászka nem páholyból beszélt, mint
aki nem érzi a munka terhét, hanem
úgy, mirrt aki maga is benne áH a
murikában. Tudjuk, hogy rendszere
sen végzett püspök létére nehéz és
megerőltető munkákat sokoldalú szel-
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lemi, egyházkormányzati és lelktpász
tori elfoglaltsága mellett.

Mikor Szerit Jusztinus 110 táján vé
gd,gjáI'ta. Jézus földi életének helyeit,
meghatódva nézte, mint mutogatják a
názáreti emberek azokat a fatgáJk1at és
faekéket, amik Jézus kezéből kerültek
ki. Nyolcvan-száz évvel Jézus után
használták ezeket az ekéket, rnelyek
ben Jézus mumkája és lelke rejtőzött.

Es ezt valahogy számontartották a ná
záJretiek.

Bennard Shaw a Szeritföldön járva
két kövecskét hozott emlékül Angliába
annak a bencés apábnőnek, akivel 
ismeretlenül is - levelezésben állott.
Egyiket személyes ajándélkul szánta az
apátnőnek, a másikról úgy rendelke
zett, hogy az apátnő dobja el a kolos
tor udvarán, de úgy, hogy senki se
tudja, hová dobta, csak annyit tudjon
mínden kolostori lakó, hogy az egyik
kövecske názáreti. Rendelkezését Shaw
azzal okolba meg, hogy la nővérek mín-
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den udvari kőben a názáreti ereklyét
sejtsek.

Shaw kritíkája és gunyoros iróniája
sokban lényegszemdéletre tanította az
errsbeeíséget. Ebben is .a lényegre ta
pintott rá. A keresztény életszemlélet
minden életterületen Jézust köteles
lát.ni és szolgální. Bármily profánnak
és lélektől s lelki élettől távol állónak
lássék is a rniridermapl élet gondja s
munkája, Jézus jelen van valahogy
benne, mert megszentette a munkát.
Egyrészt keze-Iebke hozzáért, másrészt
a munkával környezetünk lelkét lehet
építeni és szolgálni. A baj csak az,
hogy nehezen hisszük el Jézusnak,
hogy az ő igája édes és az ő terhe
könnyű.

Ha szemünkről levetjük a profánság
hályogát, mindjárt észrevesszük Jézus
kezenyomát murrkáímk torlódásában.
He pedig észrevesszük, aikkor Jézus
életet-munloát könnyebbé tévő kegyel
mét is megtapasztaliuk.

Belon Gellért

A SZENTZENE TÖRV:ÉNYKÖNYVE. Nem kisebb jelentőségű dokumentum
látott 1958 szeptember 3-ikii kelettel napvdlágot, mint a szeritzene törvényköny
ve, amely a Ritusok Szent Kongregációjának kiadásában jelent meg. Szándé
ka: összefoglalni mindazokat a rendeleteket és törvényeket, melyek 1903 no
vemlber 22-Lke óta a szentzenéről és az azzal kapcsolatos Iiturgiárói megje
lentek. Ezúttal rendszerbe és számozott cilkkelybe foglalva látjuk az idevágó
törvényeket, újakkal is bővítve és a régebbieket közelebbről megmagyarázva.
A mű zenei szakértőknek és a Iíturgta általános megújítására rendelt pápai
bizottságnak közös alkotása. Három részből áll: I. Alapfogalmak. II. Altalános
szabályok, III. Részleges szabályok.

Az első rész az alapfogalmakat tisztázza. Kíernelendö ezekből: kétféle mise
van: énekes míse és "olvasott mise" (Missa lecta): a .magánmíse' elnevezés
kerüdendő. Nagyon fontos meghatározás, mit kell "szentzenén" érteni; errnek
hat fajtája van: a gregorián ének, a római egyház szent éneke, amely nem
igényli a hangszeres kíséretet; a ,,szent polifónia", az eddig "klasszikusnak"
nevezett töboszólamú ének; a "modeM szemtzene", azaz a többszólamú, újabb
korban szerzett ének (a szeint polifónia hangszerek kísérete nélkül való, a rno
dem ellenben lehet hangszerek kíséretével komponált); a csupán origena ré
szére szerzett zene; az egyházi népének; a "vallásos zene", amely vallásos ér
zéseket akar kifejezni és kelteni és ezért hasznos, de a Jíturgikus csclekrné
nyeri kívül ál.l.

A második rész az általános szabályokat foglalja össze. Ezek közül megern
Iítendők a következők: az "olvasott", vagy ahogyan eddig nálunk nevezték,
"csendes" misében szabad nemzeti nyelvern énekelni, az énekes mísékben csak
ott, ahol ezt a püspökök az addigi szokásjog alapján megengedik. (14.) A gre
gorián éneket a szentzene egyéb fajaival szemben előnyben kell részesíteni. A
pap vagy a diakónus énekét nem szabad hangszeresen kísérni. Az egyház óhaja,
hogy az olvasott misékben lektor olvassa fel vásár- és ünnepnapokon a szerit
leckét, és az evangélíumot, aki lehetőleg klerikus legyen, ennek hiányában
Iaukus is lehet, de csak férfi és a szentélyen :kívül állva végezze ezt a tisztét.
Az úrfelmutatástól a Pater nostertg az egyház szerit hallgatást javall, bármely
ének, ima vagy zene rnellőzésével. Tilos a gregorián énekek nemzeti nyelven
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