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Káplán. - Teljesen igaza van. A "vecsernyét" nem lehet egy szónak
venni a "veternyével", az utóbbi nem valamilyen régies alakja az előbbinek.

hanem külön, önálló, ma már nem használatos szó. Czuczor-e-Fogarassy nagy
szótárából pontosan megállapítható, a "vecsernye" = vesperás, azaz esti ájta
tosság, a "veternye" = matutinum, azaz hajnali imádság. Az előbbi a "vecser",
este, az utóbbi az "utro" reggel, hajnal szláv szavakból származík. A két szó
különböző voltát középkorí, sőt barokk korból való idézetekkel lehet bizo
nyítani. "Minden isteni szelgálatoknak. zsolozsmának, veternyének, vecsernyé
nek és szent misének elei, közepe. vége allelujával teljes" - mondja Pázmány
az egyik prédikációjában.

F. K. A nagy francia történettudós és kitűnő író - Daniel Rops - azt
mondja erről a korról (1050-1350), hogy ez a kereszténység virágkora volt.
Mindenek előtt a rendkívüli gazdagság az, ami az embert meglepi. Nagy esz
mék, nagy vállalkozások mozgatják az emberiséget: égbenyúló kathedrálisok
épülnek, az egyetemeken 'magas eszmék fölött vitatkoznak a tudósok, töme
gek jelentkeznek a keresztes háborúkban való részvételre, vállalkozó kedvű

fiatalok idegen földek felkutatására indulnak és eljutnak Azsia szívéig, gazda
sági és politikai tanulmányok után olyan új meghatározások, törvények alakul
nak ki, amelyek évszázadok útját jelölik ki az emberiség számára. Ilyen nagy
vállalkozások természetesen nagy embereket tételeznek fel. És éppen ez az,
amiben ez a korszak a leggazdagabb. Ekkor festi Cimabue világhírű táblaké
peit, Giotto ekkor építi gyönyörű tornyát, (melyet még ma is Giotto tornyának
nevez az egyszerű ember is). Ekkor gyógyította Bingeni szerit Hildegard a be
tegeket oly eredménnyel és olyan új módszerckkel, hogy az orvostudomány
történetében máig Iennrnaradt neve, ekkor alakul ki szerit Bernát és szerit Bo
naventura tana a misztbk áról. és Aquinói szerit 'I'a más ekkor írja meg nagy
szcrű Summáját. VII. Gergely pápa ekkor foglalja össze 27 tételben a pápai
hatalom jogkörét, Dante ekkor írta Divina Comediaját. ekkor élt Szent Anselm,
és Assisi Szerit Ferenc, Abelard és Duns Scotus. és Szent László király, és
ekkor helyezkedett szembe az egész thürí ngiai udvarral a magyarországi ki
rálylány, szerit Erzsébet. amikor a maga számára a szegénységet vállalva a
jogtalannak érzett jövedelmeket a szegények között osztotta szét, szegényhá
zakat építtetett, kórházakat alapított, ahol ő maga, személyes szolgálattal ápol
ta a leprásokat.

Istenkereső lélek. - A házassúg felbonthatatlansága nem azt jelen li, hogy
a7, ön édesanyja köteles volt eltűrni apjuk kibírhatatlan durvaságát. Az egyház
lWI11 ismeri a házasság Iclbontásút, de indokolt esetekben elfogadja a házas
Ielck elválasztását. A felbonthatatlanság nem azt jelenti, hogy egy asszony il

sélj;'ll maga és gyermekei életének és egészségének kockáztatásával és voszélyez
tetcsóvel tűrje és vállalja az együttélést a rabiátus és cinikus Iórjjcl, hanem
azt. hogy új házasságot nem köthet, amíg él férj él. Édesanyjuknak nem csak
joga, de kötelessége lett volna megindítani az eljárást mind világi, mind egy
házi Fórumokun az együtteles mcgszüntctcse érdekében. Azok az esetök, ami
ket ön levelében leír - az anya és él kiskorú gyermekek szamos esetben ab
la kori keresztül voltak kénytelenek mcnckülni a rabiátus apa elöl. éjszakákat
töltöttek télvíz idején hiányos öltözetben a szabad ég alatt bolyongva. a sú
lyos sebekkel j a ro verések - azt bizoriyitják, hogy valóban életveszélyt je
lentett az együttelés az anya és rt gyel'mekek számára. Mind a világi, mind az
(':!yhúzi hatóságok helyt adtak vnlnu a különválasztási kérelemnek. Megért
juk. hogy a svenvedések emléke ennyi év után is megült lelkét. Dc azért nc
tulajdonu.son olyan törvenyeket sem Istennek. sem az egyháznak. amelyeket
csalódott. zsákutcába került emberek szoklak tulajdonítani nekik. A "keltö
testben egy lesz" törvénye nem annyit jelent. hogya férfi verheti a feleségét.
Éppen az ellenkezőjét jelenti: a Iérf'inek úgy kell szeretnie feleségét, mint ön
magát. Az egyház, a kereszténység soha nem tanította és hirdette. hogy a férfi
és a nő kapcsolatának lényege, tartalma, célja kimerül az ösztönök kielégíté-



sében. Mindíg azt hirdette, a házasság célja a gyermek létrehozása, felneve
lése, a kölcsönös lelki és testi segítés, az emberi alacsonyabbrendűség.a durva
állati ösztönök elleni küzdelem. Ami azt a kérdést illeti, hogyan viselkedjék
az anya halála után magára maradt, részeges, botrányokban, bűnök fertőjé

ben tévelygő öreg apjával szemben, arra vonatkozóan csak azt tudjok monda
ni, helytelen, hogy ön az utcán kikerüli őt, elfordítja a fejét, mikor ő önt meg
szólítja. Azt írja: fél, hogy vége lesz a nyugodt otthonának, ha apjával való
családi kapcsolatát visszaállítja. A kapcsolatot úgy kell tartania, hogya maga
otthona ne szenvedjen miatta, De amit lehet, ahogyan csak lehet, meg kell
tennie a bűnös, tévelygő apa testi, Iehki segítésére. Levele végén ezt írja:
"Ne kívánja senki, hogy a gyermekek az életért hálásak legyenek. A szülő az
élet áldásánál saját gyönyörűségét keresi. Hála a megszerzett élet megbecsü
léséért járna." Nem egyszer hallott áligazság ez, amelyet ön mint Istenkereső

lélek úgy szedett fel, mint ahogy az ember ruhájába beleakad a bogáncs, rní
kor gyommal benőtt helyeken jár. Nyet csak az fogad el, aki nem ismeri sa
ját élményéből az igazán keresztény házasok tiszta, rnagasrendű, öntudatos,
megszantelt szerelrnét, annak testet lelket eltöltő, gyöngéd, földi és mennyei
teljességre törekvő tartalmát. De ha nem is ismeri ezt, akkor is be kell lát
nia, ha katolikusnak vallja magát, - hogy a szülő Isten eszköze. Isten adja
az életet, neki tartozunk hálával és felelősséggel érte. E felelősség lényeges és
fontos része a szülő iránti szeretet és tisztelet, az ön eseteiben: a bűnös, té
velygő apa iránt érzett részvét és szánalom.

R. Sz. Igen, ma a könyvnyomtatás virágkorában, a rotációs gépek teljesít
ménye, a színes fényképezés és többszínnyomás idején, ailig tudjuk elgondolni
milyen nagy jelentősége volt a könyvmásolásnak a középkorban. Már szent
Benedek szabályzata feltételezi egy rendi könyvtár létezését. Nem mintha szent
Benedek szerzeteseiből egy tudós társaságot akart volna kíalakrtaní , hanem
azt akarta, hogy a Jelastromban ...,-égzett gyakorlati .munka mellett - lelkének
épülésére - olvasson a szerzetes jámbor könyveket is. Ezeknek a könyveknek
a megírása és másolása a szerzetesek rnunkája volt, és ezt a legelőkelőbb, leg
szebb és Istennek legtetszőbb rnunkúnak tartották. Betűről betűre, sorról sor
ra végtelen szeretettel, gonddal, évekig tartó rnunkával készült el egy-egy ilyen
könyv. Sok legenda vette aztán körül ezeket a művészeket, Igy egyszer egy
szerzetes világszerte híressé lett gyönyörű írásával. Mikor meghalt, véletlenül
nem gyújtottak gyertyát mellette, de bámulattal látták, hogy jobb kezének el
ső három ujja úgy ragyog és világít, mint egy lárnpa, Másik legenda egy vi
lágias szerzetesről beszél, akii azonban jó íródeák, sőt valóságos rnűvész voll.
Saját elhatározásából leírt egy lelkiéletet szolgáló óriási foliánsot. Amikor meg
halt, az ördögök bevádolták bűnös életéről, de akkor az angyalok odacipellék
ezt a nagy foliánso t, mert ennek minden betűje hivatva volt egy bűnt eltörölni.
és íme maradtak még felhasználatlan betűk is és azért az Uristen megengedte
a másolónak, hogy visszatérjen a földre vezekelni és ezzel lelkét 'negm en ten i.

Még a xv. század végén is, amikor a könyvnyomtatás már fel volt talalva.
szorgalrnasan másoltak a zárdáloban és sok, már nyomtatásban is megleve
könyvet míndíg újra és újra leírtak. Igya tudós Hrosvítha apácáét. A másolők

fáradságos munkájuk befejezésekor gyakran néhány szót hozzáírtak a szöveg
hez: nevüket, a leírás idejét, egy-egy imádságot, néha egy tréfát is. Megérezni
ilyen alkalommal, hogy milyen nagy megkönnyebbülés az írónak, egy ilyen
munkának a befejezése:

Istenem, de megörültem,
Mikor a Deo graciast lejesthettem:


