
SZERKESZTÓI ŰZENETEK

Jóbarát. Budapest. - Hogyan lehet visszavezetni valakit Istenhez, aki nagy
csapás: hozzátartozója halála miatt vesztette el hitét? Mi a kötelessége ilyen
kor egy igazi jóbarátnak? - A segítésnek imádsággal kell elindulnia. Erről

ön bizonyára nem feledkezett meg, de nem árt, ha egy dologra felhívjuk a fi
gyeImét etekintetben is. Legyen az az imádság elmélyült, elmélkedő jellegű.

Mintegy azt mondanók: tárgyalja meg ön Istennel, vajon mi értelme volt ba
rátja életében az Ö látogatásának. Nem olyan egyszérű dolog ez: Isten bölcses
sége végtelen, s a mi értelmünk véges. De ha imádságos lélekkel végigelemzünk
egy-egy eseményt, apró fények gyulladnak ki felőle értelmünkben, mint a mesz
szí csillagok, amelyek szerint a sötétben eltévedt vándor valamelyest el tud
igazodni. Különösen fontos, hogy megtárgyalja imádságaiban barátja természe
tét, jellemét, főképpen pedig annak Istenről, a gondviselésről, a földi élet
céljáról és rendeltetéséről kialakult felfogását. Mert a vigasztalást csak ezek
alapján kezdheti meg. Lehet, hogy barátja azért csalódott Istenben, mert Is
tenről vallott fogalmai rendkívül kezdetlegesek voltak, mert Isten eddig nem
volt számára más, mint az Ezeregyéj palackba zárható szelleme, akinek az a
feladata, hogy óvja, kiszolgálja az embert. Lehet, hogy a büszkeség, gőg lá
zong a kereszt ellen, mely a vállára szakadt. Lehet, hogya másik szeretete töl
tötte be annyira a lelkét, hogy most, mikor azt elvesztette, semmiben nem tud
ja megtalálni az értelmet, a szépet, a jót. Úgy kell tekintenie barátját, mint
ahogy az orvos, vagy az ápoló nézi a beteget. A nagy keresztény erény, az ir
galmasság lelki cselekedeteinek egyik legszebbike: a szomorúak vigasztalása
nem jámborkodó szavak egyűgyű halmaza, hanem gyógyítás. Ne vitatkozzék
vele, ne zudítson nyakába egyszerre minden érvet, főként ne akarja azt, hogy
barátja az összetört régi Isten-képét próbálja újból összeszedni és egybell
leszteni. Ahhoz segítse hozzá, hogy a tisztultabb, magasabbrendű Isten-foga
lomhoz jusson el, a bajoktól óvó totemtől a mindenható Istenhez, a végtelen
nagy Istenhez, a mindenség Urához, akinek a terveiben egyképpen benne van
az élet és a halál, akivel szemben nevetséges a gőg és a lázongás, aki kegyet
lennek látszik, amíg ellene szegülünk a keresztnek, amíg csak valakihez vagy
valamihez tapadunk szeretetünkkel, de a szenvedésekben is boldogsággal hal
moz el, ha igyekszünk elfogadni - sírva is - a keserűségek kelyhét, melyet
felénk nyujt. Egyébként szeretnénk megnyugtatni önt, hogy a keserű kifaka
dások, amiket szenvedő emberektől hallani, nem jelentik okvetlenül, hogy azok
végleg elfordultak Istentől. Atmeneti állapot, régi fejlődési szakasz vége és új
kezdete az ilyen csalódás, kiábrándulás. Ha ön imádkozik és okosan segít, ta
lán most indul el barátja az ígazíbb, mélyebb Isten-hit felé.

F. P. A jobb latort Dísmas néven szokták emlegetni. Ez a' név nincs
megemlítve a Szentirásban. Név nélkül a római martirológium március 25-én
emlékezik meg róla, a görög egyház március 23-án. Az egyház ősidők óta a
tökéletes bánat szép és bíztató példájaképpen tiszteli az egész világon.

Gy. N. Pécs. - Mit kezdjen a rózsafüzérrel a nyugtalan szellemű, élénk
képzeletű ember, aki minduntalan elszórakozik e kedvelt imádság alatt, mert
száraznak, unalmasnak érzi azt? - A rózsafűzér kedveltségének titka éppen
abban rejlik, hogy mindenfajta lelki alkatnak. a legkülönfélébb embertipus
nak is megfelel, tud szellemi táplálékot nyujtani. Megfelel a legegyszerűbb jám
borságnak is, amely nem tud nagy gondolatokkal és lángoló érzelmekkel ked
veskedni Istennek, hanem csak az imádság mennyiségével, De megfelel' a lo
bogó képzeletnek, a legmagasabbrendű szellemiségnek is. Sőt, éppen az ilyen.
lelkekben bontakozik ki igazán "rózsafűzérré". Mi a szentolvasó? Jézus és
Mária életének "titkaira", azaz tanulságai ra való gondolás, azokról való elmél
kedés tíz-tíz üdvözlégynyi időt számítva a szentséges életük egy-egy titkára.
A szentolvasó tehát az evangélium lehető legrövidebb és legkönnyebben meg
jegyezhető összefoglalása "tartalomjegyzéke". A megtestesülés örvendetes, a
megváltás fájdalmas és a mennyeí lét dicsőséges eseményeinek, szépségeinek



l 9 6 II VIGILIA

koszorúja. A rózsafűzért elmélkedve mondani annyit jelent, mint az evangéli
um ese ményei és iga zságai fe lett e lgo ndo lkozni, azokat egyre jobban m egkö
zelíteni. K épzel etben elkis érni J ézust és Máriát földi útjaikon és mennyei di
cs ős é g ükben . Megkísérelni á té rezni, a m it a Boldogságos Szűz érzett Názáret
ben , Betlehemben, a ke res ztúton és a Kálvár iá n, a feltámadás hajnalán, Fia
mennybernenetel e kor és mid őn a z u jb ól eljö tt é rte, hogy fel vigye mennyei di
csőségébe. De ugyanígy elképzelhetjük a z Isten-ember Krisztust is földi szen
ved ésé b en és mennyei dicsőségében. Min él élé n keb b a képzeletünk, a nná l rné
ly ebben hatolh atunk az. evangélium ti tkaiba a rózsafűzér imádkozás a által, an
nál tö bb gondo la t és érzelem támad bennünk -az imádság nyomán. Annyira
így van ez , hogy mi megford ít j uk a kérdésben felvetett gondolatot: a rózsafű

zért éppen az élén k képzeletü, nyugtalan szellem ű emberek tudják Ieg ígazibban,
legszebben m ondani. Ha valaki amiatt panaszkodik, hogya rózsafűzért unal
masnak érzi, éppen azt árulja el , hogy képzelete nem erős, vagy hogy az csak
egy bi zonyos irányban műkődik. Le gtöbb embernél az a baj , hogy nem ura a
képzeletének, hanem szolg ája, ellenállás nélkül engedelmeskedik j át ékainak.
Renge teg bajnak, sikertelcns égnek, bűnnek, szellemi és erkölcsi tespedésnek
oka a zabolátlan képzelet. A rózsafűzér a képzelet gyógyításának egyik leghat
hatósabb es zk öze. Nem elnyomja és unalommal gyötri azt, hanem m egszaba
dítja zabolá t la n sá gá t ól, céltalan játék aitól , úgy, hogya képzelet szellemünk
nyűge és kolonca hel ye tt lelkünk szárnyává lesz. <

R. R. - Igen, P . Lippert jezs ui ta a tya vo lt és s a jnos, m ár 1936-ban halt
m eg. Hogy írásait annyira fr issnek és mainak érzi , az onnan van, hogy P. Lip
pert mindig a legmélyebb rétegekbe ha tol le , amikor egy problém át boncolgat,
odáig, aho l már sem idő, sem nemzet, sem fa j , sem napi aktualitások nem vál
tozta tn ak a tényeken és d olgok on , egy. r étegbe . ahol ,,sub specie aeternitatis"
rendeződnek el a gon dola tok . IH i d őtlenn é lesz minden, ez az örökkévalóság
előcsarnoka. Minthogy Lippert abszolut őszi nteséggel néz szembe a felvetődő

probl ém ák kal, feltá r ja a z olvasó elölt is a felmerülő nehézségeket , nem kendőz

el s emmit , és elmé lkedé seiben csa k a zért jut el m indig megnyugtató befejezés
he z, m ert ö maga n em nyugszik meg gyötrő keresésében, m íg me g nem talá l
ja azt a me gn yugtató, elfogadható vál aszt , a m elye t Isten az i l let ő problémába
burkolt, de a mely rejtve marad , a fel üle tes kérdező és a k isebb tehetségű

va gy m űveltség ű olv as ó előtt. Ezek s z ám ára keres és kutat P . Lippert, hogy az
tán ké zenfogva elvezesse őket az Úr Is tenhez, aki azt mondja m a g ár ól: "Az
én gondolataim nem a t i gondola ta itok". P . Lippert ebben segít' meg bennün
ket : zavaros, e mber i gondolatainkból eltalálni Isten felséges örök gondolatainak
megsejtesére.

K. L. M í ért volna abban le be csülés? Van felfogás; amely egy jóformájú
teáscsészét m űvészi alkotásnak minősít és van, aki egy élethűen megfestett
arcképet nem tart annak. Sok vita volt m ár arról, hogy mi tekintendő iparmű

vészetnek és hol kezdődik a .rn üvészet ''. Talán közeljárunk az igazs á ghoz. ha
iparművészetnek a használati tárgyak célszerű és formailag szép al akítását és
d fszítését értjük. M űvészetnek ped ig az olyan a lkotást, amely valami es zmét,
érze lmet, rnűv észet í problémát bontakoztat k i, amelynek tehát nem célja , ha
nem ér te lme van. Sík Sá ndor Eszte tikája - ezzel a kérdéssel foglal k ozva ezt
mondja : "Helyesebb volna íparmü vés zet helyett alkalmazott m űvészetr ől be
szélni . . . Nem lehet e lv i k ül önbs éget tenni művészet és iparrnű vészet k özött".
M ű v ész az, a k i a művet megteremtette. mes terem ber, a k i gé pies en lemásolta. A
m űvészvol ton nem vá ltozta t, ho gy ko r intusi oszlopfőre kerül-e egy vir ágfű

zél', va gy régi maty ó kötényre.


