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Rónay György
I I I

ISTENHEZ HANYATLO ARNYEK
Megüzeték s nem nyugszom addig,
Mig hitedet meg nem nyerem,
Mert kockán van az életem,
Mint árnyék. míkor clhanyatlík.

S hányattatem. miként a sáska.
Mert csak Tenéked van erőd

S mert nem láttam régen előbb:

Nem szabad hinni senki másba.
Ady.

Egy évvel a Balassi-testvérek halála után - Bálint. él. költő 1594
május 30-án pusztult bele töröktől kapott sebébe, öccse, Ferenc júliusban
esett el egy tatárokkal vivott csatában - Darholcz Kristóf összegyűj

tötte, előszóval látta el és Bártfán kiadta "Epitaphia Valentini et Fran
cisci Balassa" címmel azokat a latin verseket. elégiákat, epiqrammákat,
epicedíumokat, melyekct a nyugati Fölvidék "minorum gentium" humanista
poétáí írtak a kettős gyász alkalmából. "Ha pedig valaki azt vetné elle
nünk ..,- olvassuk az előszóban - hogy kettejük közül az egyik (tudni
illik Bálint) nagy, sőt egyenesen szörnyűséqes bimökben leledzett, az
vegye nyomban eszébe közös emberi gyarlóságunkat. aminél fogva semmi
sem jellemzőbb ránk, mint hogy vétkezünk, elbukunk". Amikor Balassi leg
hűségesebb tanítványa, hagyatékának gondozója, halálának "versekkel
ékesítő]e"• Rimay János tervezett kiadása elé megírja mesteréről nagy
éleslátásra és tájékozottsáqra valló tanulmányát s az emlitett Darholcz
Krístófhoz intézett latin ajánlásat. szintén emlegeti ezeket az ócsárlókat.
irígyeket, ellenségeket. Sőt írt már előzőleg is - éppen ebből az ajánlás
ból tudjuk - a költő védelmében "apologeticum proernium't-ot annak
a kötetének az elejére. amelyben a Darholcz-kíadta epitáfiumokat for
dította le a deákul nem tudók kedvéért.

Kik ellen kellett védeni Balassit s miért? Kik ezek az ellenségek?
Elsősorban a virágénekek, a szerelmi költészet elvi ellenfeleire gondol
hatunk: azokra, akik szűzek s ifjak erkölcseit féltik e "fajtalan" versek
től, mint "a virág és szerelem ének hallgatást. lant, síp, dob, trombita
szóbelí hajahuját" keményen kárhoztató Bornemissza Péter, él házakban
"kardéra" tudott, "undok és lator" virágénekek ellen mennydörqö Páz
mány s velük együtt mind a prédikátorok s lelkipásztorok.
Jellemző, hogy még Rímay is, aki pedig elsőnek igazolta nálunk a sze
relmi költészet jogosultságát, értékétés hasznát a nemzeti nyelv emelé
sében, nagy humanista kulturával hivatkozva nemcsak az amik költökre.
hanem a modernekre, köztük Dantéra. Petrarcára is, (s kortárshoz ké
pest meglepö biztossággal, máig érvenyesen helyezve el így Balassít az
európai reneszánsz világában): még Rimay is kárhozatának egyik oka
ként adja - paráznaságról írt (vagy fordított) munkájában - egy
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pokolból hajdani kedveséhez följáró néminemű vitéz ajkára, hogy "sze
relemmel való énekeket mondott".

Nem mintha a tilalmaknak túlságosan nagy foganat juk lett volna,
hiszen Balassi "virágénekei" már a költő életében népszerűvé váltak.
olyannyira. hogy ebben az irodalmi tulajdont illetően hazankban még
jobbára középkorías fölfogású korban sokan valósáqqal kisajátították s
a maguk igényeihez alkalmazták őket. amin azután Balassi méltatlanko
dott is: ..Nevelern azokat s búsulás nélkül sem szenvedhetem, akik akár
mi irásomat Í3 elméjüknek csontos pórázára kötvén. sok igéknek változta
tásával (obruálván sensusit is) veszteqetík, festetík, és ízetlenítík". Folyt
ez a magyar dalstílus fejlődese szempontjából igen jelentős zsákmányo
lás századokon át - kéztratos énekeskönyveink tanúskodnak róla; ••mar
cangolták mód nélkül" Balassi költeményeit. s nemcsak hatása lett egyre
általánosabb a versszerzökre, hanem olyanok ·is bőven akadtak, akik
- az •.Istenes énekek" 1665-i kassai (s talán már a harmincas-negy
venes évek fordulójáról való bártfai) kiadásának előszava, egy magát
pannóniai ..Solvíroqram" anagramma alá rejtő szerzőnek nagyrészt Rírnay
gondolatait variáló műve szerínt - "elmés· voltukat akarván rnutoqat
ni, felette igen megvesztegették (a költő verseit). maguk vagy másoknak
nevét kikalapálván a versek fejéből, és igy aztán az ő elmejükből szár
mazolt munkának mondják", De folyt tovább ugyanakkor a szerelmi
líra "hivatalos" kárhoztatása is s ez az oka annak, hogy bár a huma
nisták büszkén hivatkeztak e nemben is klasszikus mintáikra, a köz
véleménnyel nem mert szembeszállni senki és Balassi - meg Rimay 
szerelmi énekeit nem merte kiadni sem a rejtélyes Solvíroqram, sem más.
Épp elég merészséq volt az anagrammás "pannóniaitól", hogy ország
világ előtt, nyomtatásban odamondta amúgy magyarán a véleményét
az okvetetlenkedöknek. ..Vannak sokan oly ízetlen és agyafúrt emberek.
akik hiában való csácsogó nyelvüket megzabolázni nem tudván e vitéz
urat immár halála után is rágalmazásokkal sértepetik. azért, hogya régi
tudós embereket követvén szerelmcs verseket irt. Ugyanis inkább akart
a tudós emberekkel gyaláztatni. mint a bolondokkal dícsértetni". Hogy
egyeseknek nem tetszik? Csoda is volna. ha tetszenék, inert hiszen
a bölcsek mondása szerint "az erényt nyomon követi az irígység". Azon
fölül meg - s látni, hogy írónknak nem volt túlságosan magas véle
ménye kora magyarságának irodalmi ízléséröl - "nem jó disznó orrá
ban arany perec, nem is illeti a szamárt bársony nyereg, a bolondnak
jó a Iapenz is"; se Balassi. se más munkája nem ezeknek való, hanem
csak annak. "aki tudja, hol lakik s mit eszik".

Azok a bizonyos ellenségek azonbarn nemcsak világi költészet iránt
bizalmatlan moralísták, afféle szellemi ellenfelek. esetleg az új humanista
ízléstől idegenkedő konzervatívok voltak; Ami Balassitól levél, emlék
írat. vele kapcsolatban vallomás. tanúságtétel fönnmaradt, az jóformán
mind tele ádáz pörpatvarral. haraggal, sebzö gJnllyal vagy sietős men
tegetődzéssel; egy vad, ellentmondásokkal zsúfolt. keserű tűzben égő

élet füstje-korma csap ki belőlük. Míntha folyton magára gyujtott há
zakból menekülne, hidakat égetne. mezöket perzselne föl n.aqa mögött.
Amerre jár. vihart kavar maga körül; harag. fenekedés jelzi a nyomát.

338



, '

Otjában mindenfelé hirtelen dühe s féktelensége magvait vetette el; ellen
ségek, rágalmazók, becsmérlök serege volt a termés. Annyi volt a ro
vásári, annyi képtelen kaland és vakmerő, meggondolatlan, életre-ha
lálra menő csínytevés. hogy mi sem lehetett egyszerűbb, mint még na
gyobb képtelenségeket fogni rá s amúgyis veszettnél még veszettebb
hirét költeni. "Amint ügyeit Rómában intéző barátaitól bizonyossággal
értesült - vallja 1586 augusztus 24-én az esztergomi káptalan előtt -,
őt egyesek azzal vádolták ott V. Síxtusnál, hogy ő a keresztény név
szörnyű ellenségeinek. a törököknek mohamedán széktájára és eretnek
ségére tért volna és hogy zsenge korban levő fiát török rítus szerint
kereszteltette és a Musztafa nevet adta volna neki; ő tehát óhajtván
ezzel a méltatlan és az igazságtól messze álló váddal szembeszállni és
hitvallásával ellenségeinek rágalmát nyílvánosan elóttünk visszautasítani,
a felül mondott Szentatya atyai és jóságos indulatát, melyet ellensé
geinek viszálykódása elidegenített, meqszerezni" ...

A vád valóban messze áll az igazságtól. de ellenségei mégsem egé
szen vaktában hadakoztak. Ha rágalmuk a valósággal nem is, Balassi
természetével mintha mégis számolt volna: olyan ember hírében állt
s olyan is volt, akitől kitellenek ilyen képtelenségek, megmagyarázha
tatlan, rejtett indulati forrásokból táplálkozó tettek, mai kifejezéssel
így is mondhatnók: "action gratuite"-ek. Tudjuk, hogy mint huszonegy
esztendős fiatalember részt vett Békés Gáspár balul végzödött hadjára
tábanc szétszórt csapata töredékeire lecsaptak Haqymássy Kristóf embe
rei s az egyik husánggal fejbevágta s úgy ejtette foglyul az ifjú vitézt.
Valóban "megsiketült belé s a kórság is gyakorlatossággal üti el, úgy
annyira, hogy sem élhet, sem halhat vala" -~ ahogy Báthory István
írja a nagyvezérnek; vagy mindez csak túlzás a török felé, aki váltig
sürgeti a foglyait nyúzó, pogányt fondorlatosan törbecsaló félelmetes
Balassi János -fiának kiadatását? Akárhogyan áll is a dolog: amit Balas
siról a ránkmaradt okmányokból megtudunk, . amit verseiben magáról
elárul, az mind zaklatottsáqra, egyensúlyvesztésre hajlamos, sebzetten
érzékeny, ellentétekben égő li ellentétekben fölőrlődő idegrendszerre vall.

Aztán meg mintha az évek folyamán mindegyre mélyülö hasadás
volna ebben a lélekben valóság és képzelet közt, mintha rossz volna
a perspektívája, annyira, hogy olykor úgy érezzük, nem is egészen fe
lelős a tetteiért. Annak, amit hirtelenében - s a maga sajátos. önmaga
körül forgó érvelése szerint joqosan - elkövet, nem számol a követ
kezményeiveI; később értetlenül néz szembe a viharral, amit magára
zúditott. Kezdetben, amíg e különös, vad természet reflexei még épek,
a válasz hetvenkedés, gőg, fölény és gúny, mint -abban a levélben, me
lyet a selmecbányaíakhoz ír 1578-ban, válaszul amiatt való tíltakozásuk
ra, hogy ő a bányabíró. Rubíqallus legényét a hévízben elverte. "Ha
volna is némi vadság és keménység természetemben - írja egyszerre
nemesi, udvari' és költői öntudattal - nem enyhült volna a múzsák
nyájasságá:nak, a tudomány ékességének, vagy a hosszú vándorlásnak
és a huzamos udvari életnek hatása alatt? Higgyétek el, bennünk is vér
buzog és a nemeslelkűség szelleme előttünk is ismeretes ... És Herkulcsre
mondom, nekem ti nem félelmeteseknek, hanem nyomorultaknak látszo-
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tok, ti, kiket Isten a bányák állandó és dicstelen munkájának vetett
alá és kiknek hírneve alig jutott túl azon házak küszöbén, melyben
laktok. Ez az, amit egyelőre feleletül üzenek nektek a hozzám küldött
levélre, amint ti is kivántátok" de szívesen megengedem. hogy bármi
lyen értelemben magyarázzátok". A Semmemé ügyében tett nyilatko
zata sem kevésbbé jellemző. Az eset ismeretes életrajzából. 1583 tava
szán Zólyom közelében mcqtámadta, nyergébe kapta a hodrusbányaí
mészáros özvegyét és - Soós János alispánnak Dobó Ferenc főkapi

tányhoz tett jelentése szerint - nem "abutált ugyan vele", hanem csak
kényszeritgette a bűn elkövetésére, "ez a kerryszerrtés pedig nem lett bot
tal. veréssel, sem öleléssel, hanem szóval". A dologból Iö.jeientés és bot
rány lett. s vele kapcsolatban a polgárság beadványaiban fölsorolta
mínden fölgyűlt panaszát a rakoncátlan löúr ellen. Balassi sem rest.
terjedelmes védekező, vagy inkább talán vádoló hatban tiltakozik Ru
dolf királynál "ellenségei tömegének rágalmai és csalárdsága ellen", majd
szepternberben megjelenik a meqyeqyülesen s beidéztetí a zólyomi bi
rót, aki nem tud "fő dolgai míatt", vagy ami valószínűbb. nem mer
megjelenni; s erre aztán "Bálint uram felállván bizony keményen felele
mind birónak, mind a tanácsnak és azt a vármegye könyvébe beíratá".
Ez a "kemény felelet" egy sereg féktelen szidalom a zólyomi bíró és
tanács fejére, amiért a rendes pörös utat megkerülve eqyenesr az udvar
hoz fordultak, amiért rágalmazzák s amiért azzal vádolják. hogy "éjjel
nappal iszik és hogy mind szolgáival egyetemben szibarita életet visel",
holott ő bizony ,.soha nem tudja. a szíbarita élet rni legyen'. A követ
kezö, drasztikumokkal fűszerezett mondatokból, melyek, U2 feledjük él,
hivatalos fórum előtt annak rendje s módja szerint való hivatalos tilta
kozásként hangzanak el, még ma is csak úgy sistereg a düh és rneqve
tés; nyomon követhetní, amint a szíbaríta élet vádja, ami nyílván igen
fájt neki, egyszerre földühiti; elönti agyát a mérhetetlen "harag s már
nem ura se szavainak, se gondolatának. Nagyon is értjük. hogy a biró
tanácsosabbnak látta fontos ügyekre hivatkozva kijelentem. hogy "sem
miképpen nem jöhetne" a megye elé. "Hogy vigan laktunk. nem tagad
juk - vágja oda Bálint - de mí azzal se bírát, se más polgárt nem bán
tottunk. Abban pedig az én italombanmi ellenük lehetett nekik. soha
nem tudom, holott sem a k ... anyjuk gyatra borát, sem a k ... bestia
apjuk keresményét nem ittuk, hanem a mi magunkét költoqettük ... Ez
legyen énnékem válasz". S ugyanez a rettenetes, észvesztő indulat jel
lemzi a Szkárossy György elleni ügyét is: apja hajdan miat:a verte meg
s ő most, hogy találkozik vele. eszébejut a régi eset s keményen meg
fizet érte. "Bestia hitetlen lélek, k .. Ji - üvölti Pozsonyban, Byrensoff
János házában a riadt tiszttartónak. míközben rárohan s "kemény ütle
gekkel illeti" - vagy meghalsz ma. vagy meg szegik ezentúl egynéhány
oldalad csontja, hogy soha, ha megélsz is. emberré nem leszesz belé:
mert jutott eszemben, beste lélek, k .. Ji! te éretted mint vert volt atyám
Divényben! Azért bestia lélek, k ... fi, bizony te is meghalsz ezentől éret
te. ha meqél sz pediglen. pénzes kocsin min gyárt küldtön küldlek Uj várba.
holott fél esztendeig nem látsz napfényt" ...

Amí az okmányokbarn melyek ezekről az erőszakoskodásokról. pö-
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rökről ránk maradtak. a legmeglepőbb és legjellemzőbb: Balassinak
többnyire szent meggyőződése. hogy neki van igaza. Mintha a tettet
holmi önkívületben. Rimay emlegette két bűne, ..ira et luxuria" vala
rnelyikének, dühnek vagy érzékiségnek a mámorában követné el. s aztán
utólag - a magafajta természetek szokása szerint - megszerkesztené
a tett apolóqiáját, egész jogi rendszert építve védelmére, iqazolására,
annak bizomyítására, hogy jogosan járt el s nem vétkes abban. amivel
vádolják. Ott van egy példának a sok közül a Som merné említett esete.
Nyilvánvaló a Balassi erőszakoskodása, (ami egyébként nern ment rit
kaságszámba akkoriban. mídöri ha szétnézünk. az országromlás okait
sorolgató Magyari István szerínt "rettenetes paráznasáqokat, bujasáqo
kat. házasságtöréseket és tisztátalanságokat· találunk lenni mí.iden rend
beli emberek között"}: ő azonban nemhogy vétkesnek érezne magát.
hanem fölényben van s viszont vádol. mégpedig szokásához hiv en ..jogi"
érvekkel. ha útját állta ji a szép özvegynek. sérelme nélkül engedte
szabadon s különben sincs a dologra kellő bizonyíték, és igy tovább.
Egy hogy úgy mondjuk irreálisan elkövetett cselekedet. s utána egy nem
kevésbbé irreális. de nagyonis valóságos szándékú jogi érvrendszer a.
cselekedet igazolására: ez a lélektani menetc Balassi színte valamennyi
..ügyének",

Ezen a pszichikai sablonján belül azonban lehetetlen. meg nem fi
gyelni a szornorú változást: a Iölörlödést, a természet lassú hanyatlását.
fokozatos meqtörését, összeomlását. S megflgyelhetünk más valamit is.
A Rubíqallus-eset. Sornmerné-hotrány hetvenkedő hangja mínd rítkáb
ban csendül föl; s mind több a nyoma a kapkodásnak. bizonytalanság
nak; ahogy fiatalságában az esztelen düh és perzselő vágyakozás. úgy
önti el most valami más: valamiféle menckülcsváqy, egy bizonyos pá
nik. Ismerjük házassága történetét: unokahúgát veszi el. amit a wer
bőczyánus törvények tiltanak. erővel foglalja el a felesége tulajdonának
tartott pataki várat. honnét még aznap kiszorják friss asszonyostul a
Dobok emberei; következik a pör. a vérfertőzés vádja. az infámia. s
ráadásul feleségének ..árulása". Hanem mintha korábbi hadakozásaiban
tanult volna a saját kárán, amire rászánja magát, azt most már előre

is igyekszik jogilag meqtárnoqatni, végletes ..éncsséqében" természetesen
korántsem tárgyilagosan. hanem úgy. hogy megfeleljen a tervének s
utólag hívatkozhassék rá: ismét csak a realitás látszatát akarván adni
az irreálisnak. Werbőczy törvénye világosan beszél a házasságjog kér
dé-eiben s nyilvánvaló. hcgy Balassinak szabályszerű dispenzácíót kel
lett volna kérnie. nem pedig a törvény előtt kevés súlyú s eléggé fele
lötlen tanácsot. egyrészt történelmi példákból másrészt hazánkban nem
érvényes törvénykönyvekből s a "hitén levőpűspökök és főpapok

akaratából és biztatásából" . Ilyen előre, de valóságérzék híjján tervező,

naív és jellemző furfangosság nyilatkozik meg volt qyámjával, a kapzsi
és valóban furfangos Balassi Andrással. unokabátyjával kötött adásvé
teli ügyben is. mikor elherdálja, valósáqqal rátukmálja vagyonát. a- visz
szavásárlás olyan eshetőségeít tartva nyitva. amelyek éppen Andrással
szemben aHa lehetnek érvénvesíthetök.. Mielőtt magára gyujtaná az
erdőt. körülbástyáz egy-két tisztást, amin majd a nagy égés után esetleg
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megvetheti a lábát. Ám bármilyen is ez a ravaszkodás, azt aligha ál
líthatjuk, hogy a valódi ravaszok módjára hideg fejjel és józan kíterve
léssel végezné. Úgy sejteni, hogy ebben is már inkább csak az ösztönei
működnek: szilárd pontokat akar biztositani abban az Irrealitásban.
amelybe pánikjában hanyatt-homlok veti bele magát s amelyben aztán
vakon s már-már eszelősen .vergődik. Ebben a szegény, zaklatott, kap
kodó lélekben mintha egyre jobban elhatalmasodnának a rontó erők,

a "faggató pokolbeli ördögök", a mániák: az üldöztetés rögeszméje, a
pánikérzést ahogy például azt hivén, ügye az országgyűlésen tárgyalásra
kerül, riadtában valósággal kifosztja magát, s aztán Mátyás főherceg

hez írt levelében akaratlanul is föltárja rettegéses lelkiállapotát, "utánam
az özönviz"-hangulatát: "lelke zavarodottságát", "üllő s kalapács közé
szorultát" emlegetve; s ahogya szinte félönkivületi tett elkövetése után,
mint valami részegségből józanodva föleszmél, s csak így, csak már me
nekültében jut eszébe, hogy valóban pontosan informálódjék is afelől,

ami miatt mindenét prédára vetette. Akkor aztán, a pánik csöndesül
tén , az elgyötört, kifosztott, védtelen lélekben megfészkel a rögeszme
s elkezdi dúlní, vagdalkozásokba és ravaszkodásokba hajtani, eszelős

dühkitörésekre ingerelni, mint Mátyás főherceg ellen például, hogy rég
föladva egykori büszkeségét, utána megtörten megalázkodjék s fogadja
a hivatalos megrovást, nyilvánosság előtt penítencíázzék, beismerje félig
meddig azt, hogy immár nem felelős magáért, hiszen "lelkének nagy bú
jában elkeseredett kedélyét mérséklení nem tudja". Kortársal maguk is
látják ezt az összeomlást, fölbomlást. Öccse - (vagy öccse nevében

.maga Bálint?) - emlegeti "őrültségét, melyre a sajgó fájdalom s lelké
nek nagy zavarodottsága vitte"; Illésházy főispán beszél róla, hogy
"balszerencséjétől,szerencséjének különíéle viharaitól hányattatva elszán
tan vakmerő lett"; s ő maga így hárít el egy ebédmeqhívást: ,,'Megrettenve
a szégyentől, hogy az én mostani szerencsétlenségem képe vetődik föl.
hazamentern. nehogy az én változatlan sorsom nyomorúsága bárkinek is
csúfság és látványosság tárgyául szolqáljon. Eszembejutott ugyanis az a
gondolat, hogy részint a már elszállott viruló életem, részint jelenlegi
nyomorúságos életem avval elütő és ellentétes képet mutatnak. minek
gyászos gondolata úgy megzavarta lelkemet, annyira elvette minden
jókedvernet" ... Igy indul ki Lengyelbe, megtörten, fáradtan, megöre
gedve, s még mindig megkeseredett szerelmén ráqódva, [úlia-Annán, a
bosszú szerencsétlen, később újabb megcsúfoltatását okozó rögeszmé
jét melengetve, táplálva, majd meg elnyomva szivében: "Ne gondolkod
jál ez rút bosszúállásról" ... Ott künn aztán még egyszer rámosolyog
a szerencse. Coelia. az "ország napja" képében.

***
Milyen féktelen tüze izzott ereiben a .Juxuríánek", érzékiségnek!

Egyik legkorábbi versében írja, "Morgay Kata nevére": születésében Vé
nusz a maga szolqálatára szeqődtette:

Reám eleitől fogva gondot viselt,
Mínt fogadott fiát erkölcsemben kedvelt,
Látván természetemet, jól magához nevelt.
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Valóban az volt, amire "természete" predestinálta: Vénusz neveltje,
fogadott fia. Minden búja-baja mögött legvégül ott ez a parázs, ott az
ördögnek ez a bájitala. "Vétkeztem ellened, vitt ördög az bünben - És
az test az tőrben". Cupido nélkül se kedve, se öröme: eleme a szerelem
kin ja és emésztődése, mint szalamandranak a tűz, "azonnal elveszek,
ha az kivül leszek, többet, tudom, nem élek"; mindenkor cl szerelemísten
táborában élt, abban vitézkedett, "fő tagja scrcqének",

Ne tévesszenek meg a humanista sablonok és antik istenségek: a
valódi mesterségtudás elengedhetetlen kellékei s a kifejezés természetes
eszközei a korban. Nem hideg költői játék ez, hanem őszinte, sokszor
véres vallomás. Adyig nincs költőnk s kettejük mellett a viláqírodalom
ban is kevés van, aki igy érezte s ily erővel vallotta volna meg a szere
lem rettenetes, égető, őrlő, pusztító erejét, végzetességét, a szerelmet
mint valósáqqal elemi és kozrníkus erőt, s a szerelemnek valo fátumszerű

kiszolgáltatottságot. Meg a szerelem s érzékek mámorát, azt a tombo
lást, melyben a szoronqatott, gyötört lélek már mindegy is. hogy ki mel
lett, de valamiféle pogány, díonízoszí részegségben föloldódik, elfeled
kezik, táncol, ujjong s magát tékozolja. Észvesztő szerelern ez: a "Gianeta
Padovana" nótájára szerzett ének, hogy "valljon s ki élheti én nálamnál
nagyobb kedve szerint .víláqát", a Tíefenqraben gyanús nöíröl, "Bécsi
Zsuzsánnaról S Anna-Máriáról" való dal, "minden édességgel, ölelqetés
sel, tánccal, gyönyörűséggel", amiről aztán jobb is bővebben nem szólní,
meg a lengyel "cortegiánák" közötti nagy mulatozások emlékei, a "por~

cogós Annóka" kis táncszója s mindenekfölött a "Kit egy citerás lengyel
lányról szerzett", végső szakaszában ezzel a szinte tobzódó ujjonqásá
val, citeraszaggató extázisával a paroxizmusáig csapó .Juxuríának":

Lengyel szép Zsuzsánna vervén elteráját
Es mondván utána gyönyörű nótáját,
Eszem vesztve, eltévesztve, szerelmébcn síllyesztve,
Felgerjesztve és ébresztve, szivemet elrekcsztve,
Belső tűzze! emésztve,

Ne tévesszenek meg az Anna-Júlia iránti szerelern s utóbb a Coelia
idill petrerkista közhelyei és tudós "versszerző találmánya!" sem. Ne
vegyük puszta metafór ának, mikor a szerelem "tüzét" emlegeti - s
hányszor! - ne vegyük puszta hasonlatnak. kölcsönzésnek a hurna
nísta líra közkíncséböl, amikor a "láng közt járó, szárnyon szepen re
pülő bogarakhoz" hasonlitja magát. Szerelern nélkül szinte nem is érez
te, hogy él. Amikor rabsága miatt siránkozik, valódi rabságot érthe
tünk: kiszolgáltatottságát érzékeinek s Julia "nagy szerelemmel villámló"
szemének. "képtelen" szépségének. Szive meztelenül kitárt célpontja
Cupido nyilának: "Mert én nálamnál, mint egy nagy célnál közbül
senki sem áll"; s a szerelem törvényeinek "noha vesztenek - mondja
- kételen kell cnqednem". Ma már tudjuk. hogy Júlia sem a petrar
kai-humanista "kegyetlen kegyes" egyik változata, hanem valóban olyan
volt, aminőnek a neki szentelt versek festik: szeszélyes. kegyetlen,
kedvesét szüntelen kínzó, szeszélyes és féltékeny - "Oristen, hogy
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lehet az kegyetlenségnek ilyen nagy szépség fészkel" - másfelől meg
önző. gögös és gún1Yos. gyüjtő-harácsoló s ha kell, írqalmatlan. Szerel
mük nem vértelen s antik meg neolatin, ovidiusi, angerianusi, petrarcai
míntákra szabott sablonos történet, melyben több a képzelet. mint a
valóság s az irodalom, mint az élmény, hanem nagyon is igazi, maga
feledkező, majd marcangoló és acsarkodó, fokozatosan elmérgesedő szen
vedély, afféle .Jiéjja-nász": s Balassi sem humanista inyedalatokat kí
nálgató párja amaz újlatin poetáknak. kikből alkalomadtán bőven me
rít, hanem amit mond, azt át is élő. át is szenvedö prédája, érzékeinél
kötött rabja ennek a tigris-asszonynak. aki irgalmatlanul vérét-velejét
kíszívja.

... egy kárhozottnak pokolban nagy kányák sz ivét rágják, szaggatják,
De nem fogyaszthat ják. noha ráqton-ráqják, mert nőttön -noní látják.
Én szivernet is igy, mikor én hozzám víg. ő nevelten nevelt.
De viszont rnlnt kánya ő kegyetlen kínja rágja. szaggatja, eszi,
Én állapatamat, mínt egy kárhozatot oly keservessé teszi.

Nem "üttön-üU"-e a szerelern. nem emésztődik-e tehetetlen vágyában
"szörnyű kínnal" éber éjszakáín. nem űzi-c föl áqyából "keservesen
áhító lelke" s a szivcbeli tűz: .Lltcádon járok. reád vigyázok, de sze
mem nem saldít" ...

•.Imádja" Júliát. Ez a rettenetes szerelern. miota Annát többé nem
birtokolhat ja, s mióta esek annál mohóhban és sóvárqóbban kivánja
szeretí, míndínkább telítődik vallási képzetekkel. Júlia feje körül
mínduntalan kigyullad valaminő gloriola, mcnnyei dicsőség ragyog ar
cán, istennő, kinek "összekulcsolt kézzel, hajlott térddel-fővel" kell kö
nyörögni, kinek oltárán áldozatként hamvad ei az élet, ki .uneqdícsöült
színbcn" tűnik elő; s amikor fele~ége hűtlensége után eszebejut a köl
tőnek s visszatérne hűséqére. nem afféle profán bűnbánó zsoltárral for
dul-e hozzá? Nyilván mindez megfelel a humanizmus platonista divat
jának. de megfelel a költö-érezte valóságnak is: az egykor megizlelt
s immár elérhetetlen Annának, a bécsi s ki tudja még milyen vig lá
nyokkal való mulatozások közepetr fölrémlő "dicső.3éges asszonynak"
a kultusza.

Közben, szerelme hevében nagyon is érzi, hogy "önmagát veszti",
tudva esik tőrbe, veti magát míndenféle veszedelembe. S itt is tenné
szetének, pszichéjének sajátos vonásai nyilatkoznak meg: a löllobbanás.
vad tűz, követelés. aztán a lemondás, annak a sokat emlegetett ,.veszett
ségnek" az érzése. a "semmi ezért nekem világban már éltem" élménye. s
megintcsak az "utánam az özönviz"; otthagyása mindennek, a bujdosás
nak indulás. Amikor összevész Annával s az "számkiveti". ugyanúgy
"útnakindul", mint később s valóságosan a végleges szakitaskor...Azért
immár nekem el kell most índulnom" ... Száműzött, bujdosó, zarándok:
újra meg újra visszatérő szavai, képei, helyzetei. Amikor végleg belega
balyodik magakeltette ügyesbajos dolgaiba, amikor szalrnatüze pernyévé
omlik, amikor dühe egyszerre lelohad s ő ott leli magát a fölperzselt
puszta közepéri. az ilyen végletes természetek jellemző gesztusával, egy
reménytelen legyintéssel indul el "világ határira való bujdosásra".



Vagy leborul s kétségbeesetten. hunyt szemmel veti oda magát
valakinek az ölébe vagy a lábához. Annáéhoz? Mintha volna ebben a
szerelemben. legalábbis kezdetben valami ilyen odamenekvés, valami
"anyakeresé.s" is - Anna. tudjuk. jóval idősebb volt nála - amire
rávallana talán egyik-másik sora is. mint ez például:

Te bőcsülhetetlendrága szerelmesem,
Kinek jóvoltában nyugszik fáradt lelkem.
Nincs kívüled nekem.
Ki sok bánatimban vigasztaljon er.lJem.

De Anna mindenre alkalmasabb volt. mint ilyen szelid. viqasztaló. anyás
szerelemre. Bálintban pedig olthatatlan sóvárgás él erre az odaborulásra,
odaevésre. fejének erre a csüggedt. alázatos. bízó odahajtáára, "remeny
telen" életének megnyugvására. "Veszettségében". amikor kormánya
tört hajóhoz hasonlítja magát, eszébejut az egyetlen biztos vigasz és rév
p.art: "Hozzád kell esnem én imádsáqornmal": világ gonoszsága. ellen
ségek. üldözők. Anna. szerelern elől ..odaesik" az Isten elébe.

Istenes versei. bár akadnak közbül is. inkább kerülköznek ifjúságá
ban és élete veqér», itt már szinte míndcnt elborítva. Ifiúsáqában. érthe
tően: míkor még frissen él emlékezetében volt tanára. Bornemisza Péter
tanítása hitről. penitenciáról. s amikor még jobban megrázzák az élet
óhatatlan csalódásai. jobban bántja a bűntudat. Utóbb mintha meqed
zödnek. mcqszokná a bűnt is. szenvedé st is; s az istenes énekek meg
fogynak s inkább alkalomszerűek: tervezett házasságai előtt a bánat.
meqtisztulás és jó élet vágya szólal meg bennük, a helyzet s egy hozzá
kapcsolt műfaj hagyományaihoz híven; egyébként azonban a vallásos ele
mek-emlékek profanizálódnak. főlszívódnak a Júlia-ciklus szerelmi kul
tuaába. Míg aztán legvégül valóban nem marad Istenen kívül más vi
gasztalója ennek a saját kísérleteivel küszködö megzavart szívnek.

A végbeli élet. igen. az is nienedeke volt; oda ..távozott bánati
bul", ott újhodott meg lelkében. annak látványaiban találta meg a bol
dogság képeit. ahogya •.Christina nevére" záró versszaka tanúsítja; ott
örvendezhetett szerelemtül való szabadulásának s ott érezte magát igazán
elemében:

Örülök. röpülök, nemkülönben mint karuly,
Kinek sárga lába Iábszijakbul szabadul.
Nem kesereg lelkem.
Mert mcqmenekedtem
Szerelern békójábul.

Maqányos-áqának érzése is föloldódott ott, a szegény haza védelmé
nek ebben a közösséqeben, amelyről nem egy mcqható emléke tanusko
dík a Végvári életnek. Egy magasabb cél szolqáíata s egy nemcsak hadi,
hanem egyben erkölcsi közösség fogadta ítt magába, s ide. ebbe az élet
Le váqyhatott vissza később abból az ínqovanyból, amive az élete
lett; ezt még költészelénél is többre becsülte: "Ha tísztesséqescn szolqál
tatnának velem - írta öccsének Lengyelből - ne véljen senki oly bo
londnak, hogy örömestebb a szolgálatban, mint a versfaragásban nem
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foglalnám elmémet?" Tatát, Palotát szerette volna s egy ilyen kapitány
ságtóI. a haza végvári szolgálatának aszkézisától remélte volna élete
meqjobbulását, rendetlenségeinek munka által való meqtcqyelmezését:
..Mert a míndennapí munka és fáradság a testet is meqszelídítené, a
gondviselés pedig az elmémet is megenyhítené az hivalkodásban". De
nyílván útjába álltak, akiket magára haragított. s mégínkább maqaszer
zette ..veszett" híre; hogy bíztak volna ekkora fdelösséget Balassí Fe
rene ..örült bátyjára"?

Belefáradva az életbe, végét áhítva, halált keresve indult Esztergom
alá. zászlaján Dáviddal, a zsoltáros királlyal s vitézzel, zsoltáros bűnbá

nattal írnmár maga is...Nem azt akartuk-e, hogy így legyen" -- mondta
halálos ágyán, lelkiatyjának ..teste fájdalma. bűne kínja" ellen tusakód
va. Egy Batthány Ferenchez írt leveléből sejtjük, hogy Lenqyelböl ha
zatérte után ís ..jutottak új versek elméjére. nem rosszak bizony" s alig
hanem szerelmesek is. (tán éppen egy bizonyos Fulviához, akit egy gyű

rűvel kapcsolatban emleget); ezeket nem ismerjük. De úgy érezzük.
utolsó évei, attól fogva. hogy az Óceánum mellett ..víqsáqarak" már nem
a szerelmct. hanem Istent vallotta. inkább tellettek a bűnbánó Dávid.
mint a [úlíák, Coeliák, Margaréták és cíterás lányok Jegyében...Rút
fertelmes volt életem - Kiért ím lám meqfizettcm". Egy Isten trónja
elébe .xxlaesö" hajszolt lélek. ..bujdosó zarándok". egy ..Istenhez ha
nyatló árnyék" képét mutatják ezek az utolsó versek.

Nyisd fel hát korodnak. szentséges markodnak áldott zárját,
Add meg életemnek, nyomorult fejemnek letört szárnyát.
Repülvén áldjalak. élvén imádjalak Vétek nélkül,
Kit jól gyakorolván haljak meg nyugodván bú s kín nélkül.

Végső órájában Isten valóban kinövesztette annyiszor leperzselt s
annyiszor letörött szárnyát. 6, aki ..pro mílitari virtute" esedezve ..szál
kopjájának, éles szablyájának, jó lova hamarságának" vallotta Krisztust
s ..örvendezve ment káromlóíra", valóban úgy halt meg. mint Krisztus vi
téze. .Krtsztus meghalt énérettem, és én hogy ketelkedjcm? Te katónád
voltam Uram és az te seregedben jártam" - ezek voltak utolsó szavai.
És ..igen boldog embemek állítja vala ezért magát, hogy az igen irgalmas
Isten kegyelmes szemeit reája fordítván oly boldog tisztességes véget ren
delt volt életének".

Jegyzet: E Balassi-tanulmány megírására és közlésére az ad Időszerű alkal
mat. hogy most jelent meg Eckhardt Sándor gondozásában Balussí Bálint ösz
szes műveí kritikai kiadásának első kötete: a költő valamennyi hiteles verse s
a tőle fönnmaradt levelek s okmányok. meg a reá vonatkozók közűl a fonto
sabbak. A Vlqiliának nem föladata egy kritikai kiadás és filológiai munka
szakszerű méltatása, annyit azonban meg kell állapitanunk e mmtaszerü ki
adásról. rnely méltán koronazza meg Eckhardt Sándor eddigi folbecsülhetetlen
munkássáqát s munkáít első nagy költönkröl, hogy nemcsak Iílolóqlal szempont
ból kiváló, hanem a nagyközönség számára is clsörendűern használható mind
írásmódját tekintve. mind pedig a benne közölt Iatin okmányok magyar fordí
tásával. A tanulmányunkban idézett Balassí-okmányok magyar fordítását is
innét vettük.
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SIK SANDOR KET VERSE

KÉT ASSZONY

Kendős néni, kék köténye karton,
Országúton ül az árokparton.
Ráncos arcát verejték belepte,
Nagy kosarát lerakta a gyepre.

Roskadozva cipelte idáig,
Maga-magát meg a kosarát is.
Mi van benne, gyümölcs~e vagy zöldség?
Meg a munka, meg a nehéz költség!

Meg az őszi, meg a téli gondok,
Meg az apró pendelyes porontyok,
Akik este éhes csőrrel várják.
Meqadják-e az urak az árát?

Jön is egy már: nagy zöld szernüveqqel,
Fiatal nő, kezén kisgyerekkel.
Ruha bizony több lehetne rajta,
És hát bizony festékes az ajka.

Könnyű ennek! ennek semmi gondja!
- Előttem a két kis szeba, konyha,
Konyhából a szennyes kicsi udvar.
A rendelő, meg az Ott-doktor:

Fáradt doktor közönyös kis arca,
Aki végre ide beutalta.
Három félnap állta sorát érte,
Amig ezt a két hetet elérte.

Nagyon jó itt, kellemes is, szép is,
Fel-felriad éjszakánkint mégis:
Eltűnődík: meggyógyul-e? hátha!
Számlálgat ja, hány nap van még hátra.

Számlálgatja: fut ja-e a pénze
Hazamenni, meg valami szépre,
Hazavínní, (el kell tenni íélrel)
S győzi:e majd erővel a télre?
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De ha felsüt a piros nap reggel,
Habos tejet iszik a gyerekkel.
Hamar-hamar, siessünk sétálni:
Fut az idő, jól ki kell használni!

Kézenfogja a kisfiút szépen,
S míg sétálnak. az jár az eszében.
Mít adhatna valami jót néki,
Vítamínost! ... "Hogy a körte néni?"

Mátraszentimre, 1949. augusztus.

ISTEN ÁPRILISA

Sétál a napfény melegen
A dunaparti köveken.
Huzakodnak a zsin2]u1
A kiskutyák bolondul.
-~ A szív is. hatvanon hi
Ha nem csendül, de kondul.

Fölüti rezzenős fejét,
Szükelli megszekott helyét
A gubbasztó öreg cseléd.
Az évek forrta kéreg
Burka mögött a lélek
És azt bízsergi: élek.

Nern-táncol már, nem is szökell,
De szállna mégis. szárny se kell,
A napra ki, a hegyre fel,
Akárhová, - csak szállnék!
Se gondolat, se szándék:
A perc a szent ajándék.

Csak ez a perc. csak ennyi kell;
Mig kék mosollyal átölel
Az allelujás ég-lepel
S lényem magába issza,
A testtelenbe vissza
Az Isten áprilissa.
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St a d l e r Frieda

A KISGYERMEK
VALLÁSOS NEVELÉSÉROL

Sok anyának lelkiismereti terhe. hogy kellő teológiai ismeretek hiá
nyában nem tudja gyermekeinek vallásos nevelését úgy a kezébe venni.
ahogyan szeretné. Ez komoly bűnbánatnak, erősfogadásnak és javulás
nak jogos tárgya lehet: többet kell tanulnunk. olvasnunk. elmélkednünk.
hogy gyermekeinket jobban taníthassuk: másrészt azonban vigasztaljon
bennünket az a tudat. hogy maga a t a n i t á s, csak egy - - bár feltét
lenül szükséges - része a vallásos nevelésnek. Az édesanyára ennek
alapvetőbb munkája vár. amelyet szintén el kell végezni és amelyet
senki sem végezhet el olyan jól. mínt ö: a vall á s o s é r z é k n e k a
tudatosítása és Iejlesztése.

I. Pietásra nevelés.

Hiába tartunk valakinek gyönyörü tudományos előadást valamely
növényröl: látni csak akkor fogja. ha szeme. ha jó szeme és gyakor
lott megfigyelökészsége van. Igya természetfeletti világ is hiába bonta
kozna ki teljes szépségében valaki előtt. ha nincs benne képesség a
befogadására. A vallás-psziholóqía azonban bebizonyította. hogy ez a val
lásos élményekre való képesség az emberrel vele születík: de bebízonyult
az is, hogy ezzel az érzékkel együtt az eredeti bún következményeként
veleszületik sok más olyan érzék is. amely elhomályosítja. gyengiti, sőt

meg is ölheti ezt a képességet.
Vall á s o s é r-z é k.

Mármost ahogyan az édesanya az. aki a gyenge. magatehetetlen kis
gyermekét táplálja, altat ja. tornáztat ja. fürdeti. fokozatosani megtanít ja
tagjainak használatára. a külvilág megismerésére. szellemi képességeinek
gyakorlására. stb. - ugyanígy az édesanyára vár az a feladat is. hogy
gyermekének ketségtelenül meqlévö, de fejletlen és ezer veszélynek ki
tett vallásos érzékét tudomásul vegye, gondosan fejlessze és irányítsa.

Mí ez a vallásos érzék?
Velünk született képesség
1. annak felismerésére. hogy van egy rajtunk kivül álló Valaki.

nagy. hatalmas, szent, akihez félelem és szeretet köt,
2. annak meqérzésére, hogy e nagy Ül' törvényeket ad és kötelez

törvényeinek rncqtartására, de ha áthágjuk ezeket, jóságában elfogadja
engesztelő vezeklésünket is.

3. annak átélésére. hogy Neki imádás jár ki. vagyis olyan hódolati
megnyilvánulás. mint Rajta kivül senki másnak.

Ha ezt a végtelenül magasztos és fenséges érzéket tudatosítani és
növeIni akarjuk a gyermekben. természetesen egészen a legalsó fokon
kell kezdenüde Elhibázott volna az a vallásos nevelés, amely hosszú.
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meg nem értett imák bemagolásával és értelmetlen eldarálasávaí kezdöd
nék, és hosszú prédikációs mísékkel, ahol szeqény gyermek unatkozva
rosszalkodik, mérges nénik gyilkos szeme és ádáz pisszegése veszi kö
rül, végül anyja suttogva megfenyegeti, hogy haragszik rá a jó Isten.
meg is fogja verni. Az sem hasznos, ha a gyermek apró rosszasáqai mögé
rettenetes oogy transcendentálís hátteret festünk (még hozzá nem is
helyes teológiával). - hogy most az "Istenke" búsul, amiért ő olyan
rossz volt és eltörte a tányért, meg hogy érvénytelen volt a gyónása,
mert ime két nappal ezelőtt gyónt és most már megint lenyalta a lek
várt él kenyérről. stb.

A Z "a n y a gO t i s z t e l e t e.

A vallásos érzék fejlesztését egészen alul, - mondhatuárn s o t t o
ra c q u a, mínt a hidépítés vízalatti munkálataít - kell kezdeni. A
legelején színte a közvetlenül vallásos jelleg mellözesével,

Kezdjük például az "anyagnak" a tiszteletén. Meg kell láttatní
a gyermekkel, hogy az anyag valami szent dolog. Neveljük rá mindenek
előtt önmagunkat és aztán szavakkal és gyakorlattal a gyermeket is, hogy
nem feltétlen ura míndennek, ami a kezébe kerül. Meg kell tanulnia,
hogya z t a papirt eltépheti. elvaqdoshatja, erre a célra kapta, de e m e z
- ez a tiszta fehér, ez, amely a füzetbe van hajtoqatva. Viigy "amelyik
a papáé" - ez szent, ehhez nem szabad hozzányúlni.

Meg kell szoknía, hogy nem minden játék. Hogy a lisztet nem
szabad a szemétbc dobni - nem azért, mert amamától kíkapna, hanem
mert a liszt valamiképen szent, Szép népi szokás például az utcán is
felszedni az ott heverő kenyérdarabot és olyan helyre tenni. ahol nem
taposnak rá.

A gyermekben van ugyani veleszületett rombolást ösztön, de ha
rászoktatjuk az anyag értékelésére, megtanulhat ja ezt is, és ez az ér
tékelni és tisztelni-tudás az első fok, az alap, amelyre a vallásos ne
velés ráépillhet. Nem megverni kell a gyermeket egy eltörött cseszéért.
ezt a verést úgy fogná fel, hogy ezzel helyreállt a világrend, ő most
már "fizetett", E helyett nyugodtan és szomorúan szernlélqetjűk a gye
rekkel együtt: milyen kár, hogy eltört a csésze, most nincs már! Össze
illesztgetjük, spárgával is összekötjük, megpróbáljuk összeragasztani. Most
már talán tart ... De nem jó, - szétmálik a kezünkben! Veszünk egy
másik ragasztót. Próbálja a gyermek ís. Nem tart. Mit csináljunk? Oda
kell adni a saját bögréjét Pirikének! Egypár napig csak akkor ehet a
kis bűnös, ha testvérkéje már megitta a kávéját. Mert csak egy csésze
van, a másik eltört! Aztán jöhet az inditvány: "eladjuk egyik kis játék
szeredet" , vagy: "bízok rád egy kis különmunkát és azért adok jutalom
pénzt, abból megvesszük az eltörött bögrét". (Mindez nem csekély mun
ka... dehát ez a nevelési) Tanítsuk meg, hogy tisztelni kell azt, ami
körülvesz bennünket, nem pedig rombolni!

Egy fiatal tudósnak volt egy szép kis ásványgyüjteménye. Úgy bele
nevelte gyermekeibe az ásványok szeretetét, hogy négy éves kisfia és
hat éves kislánya minden játékot abbahagytak, ha apjuk kirakta az ás
ványokat és kezüket a hátukon összekulcsolva suttogva kezdtek beszélni,
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amikor a szép kristályok ott ragyogtak a szernűk előtt és hódolattat
megcsókolták őket.

Ha igy beléjük neveltük az anyag önkénytelen tiszteletét, a k k o r
egyszer aztán szó kerülhet arról is, hogy míndczcket Isten adta ne
künk, hogy vele gazdagabbá, szebbé tegye számunkra a világot... Mí
lycn gazdag és mílyen jó az Isten, hogy mindezeket létrehozta és ne
künk adta!

A tn II n k a é r t é k e.

A második fok: megtanitani a gyermeket arra, hogy s z e n t a
rn u n k a. Természetesen itt is magunkon kell kezdenünk, hogy szá
junk igazán a szív bőségéből szóljon, amikor pl. - gyermekeinkkel
együtt - a világért sem lépünk sáros cipővel egy frissen felmosott
folyosóra, rnert ott· látjuk mögötte a kétrét görnyedt, vízet cipelő em
bert, aki a hideg kőre térdel, hogya két kezével szedje fel azt a sa-
rat, amit más a cipőjén gondatlanul idehordott. .

Magyarázzuk meg és mutassuk meg, mit dolgozik és mennyíre el
fárad az iparos, a főldmives. amig napi munkáját elvégzi. Az iskolás
kortól kezdve, a szellemi munka fárasztó voltára is mutassunk rá. Anya
az édesapa rnunkáját, apa az édesanya munkáját ertékelje és szoktassa
erre a gyerekeket is.

De aztán mutassunk rá arra is, hogy milyen eredményeket hoz a
munka. Milyen szép kis széket csinált Míhály bácsi, mílycn meleg ka
bátkát Panni néni! Milyen jó, ha valaki tud valamit létrehozni! Mutassuk
meg egyszer egy óra "szivét". A gyermekek lélekzet-visszafojtva fog
ják figyelni a sok kis kerék csodálatos összhangját. Mílyen szép munkát
végzett, aki megcsinálta! Milyen nagy tudás kell ehhez!

Aztán egyszer egy kis csillagászati beszélgetésre is sor kerülhet:
beszélhetünk a csillagok csodálatos pályáiról. a napok és naprendsze
rek pontos eqyensúlyáról. E z e k u t á n egyszer arról is, hogy mínd
ez vajjon lehet-e magától? Nem csinálta senki? És ha csinálta ... Milyen
nagy lehet az a Lény, aki mindezeket létrehozta és igazgatja... kö
szönjük meg neki e g y ü t t, néhány szóval.

A z é 1e t s z e n t s é g e.
Rá kell nevelnünk magunkat és magunkon keresztül gyerme1<ein

ket, hogy s z e n t a z é I e t. Nem szabad megengedni, hogy pici lábacs
kájukkal összetapossák a zsenge búzát, hogy összetépjék a virágot, gom
bostűre tűzzék a lepkét, ráncigálják a kis kutyát. Keltsünk bennük szent
tiszteletet az iránt, ha például a kicsi állatok szopnak (ilyenkor a gyerekek
szinte maguktól suttogva kezdenek beszélni), ha a kotló felborzolt tol
lakkal igyekszik védeni csibéit! Mutassunk nekik olyan állatokat, ame
lyeknek nemsokára kicsinyeik lesznek és biztassuk öket, hogy ezeket
ne kerqessék, hanem inkább különös gonddal táplálják, takarqassák,
gondozzák. védjéle

Beszéljünk előttük - és később velük - nyiltan, de nemes tartóz
kodással az emberi élet titkairól. Itt látszik meg leqlnkál.b, hogy ne
künk felnőtteknek szent-e, Isten rendelése-e az egész nemi szféra, vagy
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pedig nem. Akinek szent, az nem talál titkolni. szégyelni. vagy pláne
nevetgélni, rejtegetni-valót ezeken a dolgokom Igaz. hogy míq a gyer
meket nem érdekli, kár az emlékezetét megterhelni vele. iigyelmét fel
kelteni rá. de ha a felnőttek szent rnódon beszélgetnek clótte egymás
között ezekről. a gyermek később összerakja magában a hullottakat és
nem szorul különösebb ..Ielvíláqosítás'I-ra, mert szepen m~gért míndcnt
magától.

Egyszer aztán szó kerül arról is. hogy míndeu egyes emberke Isten
hívó szavára lépett be az életbe, és Isten cgy gondolatának a meg va
~sítására kapott képeseqekct és időt is. Mintha Isten CZl mondta vol
na: neked Horváth Andráska, adok hatvan. vagy negyven évnyí életet.
Ezalatt dolgozhatsz azon az clö szobron, amit rólad elgondoltam ... Lás
suk. hogyan felelsz meg. majd számot adsz róla!

Téged is az Isten hivott életre. Néz téged és szépnek, j6nak akarja
életedet. Közeli rokonságban vagy az Istennel: Ö a te Atyád. Légy
kedves gyermeke.

s Z e n t t II cl o m á n y. s z e n t m ű v é s z e t.

Tanítsuk meg a gyerekeke t arra. hogy s z e n t a t a d o m á n y.
s z e n t a m ű v é s z e tl, hogy mély tisztelet illeti meg a tudóst. a rnu
vészt! Magunkat és gyermekeinket modorban, ítéletben, hangnemben. ma
gatartásban arra a szerény helyre állítsuk, amely megillet bennünket. re
mekmüvel, vagy annak szerzőjével szemben. Meg kell tanit élni csodál
kozni. meqcsodální, elismerni, meghajolni. Egy tizenkét éves fiúcska
jegyezte meg elöttem Leonardo da Vinci A n g y a I i ü d v ö z I e t é r e.
hogy "nem helyes a perspektivája". Lehet, hogy akkor hallotta szegényke
elöször a perspektíva szót, de mert ítélnil Tanuljuk meg és tanítsuk
meg gyermekeinket, hogy sokat kell nőni. fejlődni. clmélyülni. tágulni,
amíg eljutunk odáig. hogy egy remekmű igazán szólni kezdjen hozzánk,
vagy hogy tudós és müvész valamit közölni tudjon velünk abból, ami
a lelkében él. Mí. köznapi emberek, olyan gyorSLln készen vaqyunk a
mosolyqós megjegyzéssel. hogy .•ők szegények olyan ügyedcnck és já
ratlanok a társas érintkezésben"; -- nem úgy. mlat mi. Pedis akárhány
szor csak azért nem tudnak velünk beszélni. mert olyan szárialmasan
kicsinyek és kicsinyesek vagyunk hozzájuk képest, hogy nem tudnak
beleilleszedni szük kereteinkbe. A mi apró hívatali. vagy gyári plety
káink és intríkáink, a piaci árak alakulása. a ruhavarrási és Iözésí pro
blémák, a családi veszekedések. a különbözö Ilörtök jelenlegi állása: mindez
nem ad nekik olyan területet, hogy tudnának vagy akarnának Lele kap
csolódni és egyéniségüket érvényesíthetnék. Ha aztán hasonulni akarnak
hozzánk. ez sehogysem akar sikerülni nekik. színte már kevesebbnek
látszanak nálunknál. és szinte Ieljoqosítanak, hogy bíralqassuk őket.

Nagy dolgot tett a vallásos érzék nevelése érdekében, aki '1 gyermeket
megtanít ja a tiszteletteljes hallgatásra. reménykedő várakoz.ásra azzal
szemben, amit még nem értünk, de ami felé nőni és Icjlodni kell! Mi
lyen kár. ha nevelő m.unkánk jó részét nem arra fordítjuk, bogy az em
bert emeljük az isteni felé, hanem inkább az Istent próbáljuk hozzánk
lehozni míndenféle antropomorf módon. Jól moud]a Madách: Istent
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"hódolat illeti meg. nem bírálat" - erre azonban fokozatosan kell tej
lesztenünk a velünk született vallásos érzéket egészen az ösztönös
pietásig! A Szent van. nekem pedig meg kell hajolnom Előtte; nem
azért nem értem meg. mert értelmetlen, hanem rnert én vagyok kicsi.
De rá kell nevelődnünk. hogy Istent nem megérteni kell, hanem imádni.

II. Az erkölcsi érzék nevelése.

A "szentnek" erre a felismerésére és tiszteletére va.ó neveléssel
párhuzamosan halad a vallásosság második tényezőjének: a morális ér
zéknek fejlesztése.

A morális érzék tudatos és tudatalatti átélése annak, hogy van egy
rajtam kivül álló Hatalom, amely megállapítja. mí a jó. mi a rossz. ne
kem pedig ehhez alkalmazkodnom kell. Az erkölcsi érzékre való neve
lés ellen is hibázunk. ha a kezdet kezdetén vallásos fogalmakkal ope
rálunk: lsten megbüntet, ha elveszed a szomszédod radírgumiját. - Ez
igaz ugyan. de oly messzire tolja a felelősségre vonást. nogy a legelső

időben pedagógialag nem eléggé értékesíthető, illetve: Iatszatra igen
hatásos. de idők folyamán több kárt okoz. mínt hasznot. A gyermek
ugyanis először valóban fél ettől a láthatatlan számonkéréstől. Utóbb
megtanul folyamatosan élni rossz lelkiismerettel. Később pedig - mínt
hogy nem történt vele semmi rendkívüli - nem is hiszi már el, hogy
az Úr Isten valóban bünteti a rossz cselekedetet.

..O b j e k t i v r e n d,"
Az erkölcsi rendre való szoktatást is kivülről és magunkon kezd

jük. mondjuk az o b j e k t i v r e n d nek való engedelmességen, Ezt
elsőcorban az anya Vállalja magára, a meghatározott órában való für
detessel. altatással, etetéssel. Itt az alvás ideje: lefekszel; - ha nem
akarsz aludni. sírhatsz, de ez a programmon nem változtat. És ne csak
a pólyásgyermekre álljon ez az egészen határozott napirend, amely
alól nincs kivétel sem vendégek tiszteletére. sem vasárnap. sem beteg
ségben (természetesen az egészség kára nélkül). hanem az egész gyer
meknevelésre. Ez nagy fegyelmet visz egész háztartásunkba. és nagyban
növeli a családi összetartást. A gyermekek ösztönösen szeretík és kí
vánják a rendszeresen megismétlődő dolgokat. a hagyományokat. Legyen
objektív rend a tárgyak számára is. - "ennek a tárgynak itt a helye,
annak ott" . ..ez ünnepi ruha, emez köznapí", "első az apa. aztán a mama,
aztán az idősebb testvér. aztán a fiatalabb", (baj eseten fo.ditval] ezen
nem változtatunk. ez alól senki sem kivétel. a szülök sem. Ez az objek
tív rend időben és térben. ennek valamennyien engedelmeskedünk.

Ezzel párhuzamosan gyakoroljuk ezt az elvet: "tedd. amit teszel",
Ha eszik a gyermek, akkor ne meséljcn, ne énekeljen. ne ugrándoz
zék, hanem egyék. Amikor tanul, akkor ne feküdjön a földre. ne üljön
az asztal tetejére. hanem tanuljon. Igy eljutunk oda is. hogy amikor
pedig imádkozik, akkor nyugodtan, egyenesen. tiszteletteljes tartásban
tegye. A kezdettől fogva igy nevelt gyermek nem lázadozik a fegyelem
ellen, hanem jól érzi magát a rendben.
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E n y é m - t i e d.
A második fok: tanuljon a gyermek k ü l ö n b s é g e t t e n n i a z

e n y é m é s a m á s é k ö z ö t t. Nincs jogom a testvérelm játékszere
re, a pajtásom almájára. az édesapám szokott helyére, <I nagymama
zsámolyára, akkor sem, ha a tulajdonos nincs ott, hogy megvédje tu
lajdonát, vagy ha gyengébb, ügyetlenebb is nálam. A jognak kell meg vé
denie önmagát, nem az erőszaknak a birtokot!

Meg kell a gyermekkel éreztetni, hogy amikor tiszteletben tartja
a mások jogait, amikor segit megvédeni a távollevők éJ gyengék jo
gait, egyben saját jogát is védi. Meg kell értetni vele, hogy a tárgyak
nak akkor is van tulajdonosa, ha ő nem tudja kiéi. Érdekes, milyen
nehéz a ki "gyermekkel megértetni, hogya talált tárgy nem őt illeti meg.
Ebben annyira megy, hogy még a szü.öí házának padlójan (vagyis ép
pen csak nem rendes helyén) felszedett ing-gombot. Iésut stb-t is a
magáénak érzi, hiszen "találta", vagyis senkié. Nagyon szép eredmény,
ha a gyermek megérti, hogy más embernek is van tulajdona, nemcsak
neki, hogy a mátokét csak kéréssel lehet igénybe venni -- és hogy
az igénybevétel után meg kell köszönni. Eqyalta.ában nem üres cere
mónia, hanem a megfelelő lelkület kinevelésere szÖ:gál az ebéd, az új
ruha, szórakozás stb. mcqköszönése. Amely gyermeket így neveltek,
annak igénye lesz megköszönni az Istennek is. a láthatatlan Tulajdo
nosnak, a világ minden szépségét, az cqé szséqer, il táplálckot, a szűlő

ket stb. Igy el fogja ismerni Isten rendelkezési jo~át míndezcn javak fe
lett és nem jut eszébe lázadozní, Isten felett bíráskodni. Megtanulja.
hogy Isten a földi javak ura, annak adja őket, akinek akarja.

.A t ö r v é n y.

A gyermekkel így, - anélkül, hogy egyénileg "egreciroztattuk" vol
na - együtt nő az a tudat, hogy v a n n a k s z a b á I y o k É s t ö r v é
n y e k, és hogy ezeknek akkor is cnqedelme.kední kell, ha senki nem
látja. és ha nem is világos előttünk azok célja. Ebben is -- mint mín
den eddigiben - az a fontos, hogy ne parancsokat és tilalmakat kap
jon a gyermek tőlünk, hanem azt lássa, hogy elvek értelmében cselek
szünk, és így beszélünk felnőttekkel is. Lássa a gyermek, hoyy mi
magunk .mennyire mcqtartjuk, amit a nagymama mondo.t, vagy amit
apuka kíván, vagy amit az orvos előírt, vagy amit az utca rendje
megkíván, stb. A gyermek örökös "miért"-jci itt nagyr)Jl hasznosak
lehetnek számunkra. "Mert a doktor bácsi rendelte", vagy "mert apuka
mondta" - és ez legyen elég.

. Altalános a gyermekben a komoly hit, hogy amit nem látott senki,
yagy amit állhatatosan letagad. az nincs i3. Van szülő, aki ezt így fo
galmazza: addig hazudik, mig végül maga is elhiszi. Ez tévedés: a gyer
mek nem hazudni akar, hanem a cselekedetet törölni, meqsemmisitcni
akarja, és azt hiszi, hogy ezt a szavak erejével meg lehet tenni. Nagy
nyugalommal és becsületes következetességgel évek hosszat kell nevel
nünk a gyermeket arra, hogy szavait, cselekedeteit akkor is vállalja, ha
kellemetlen következményei vannak, Vigyáznunk kell azonban, hogy a
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gyermeket meg ne félemlítsük. Sokszor hajlandók vagyunk elfelejtkezni
róla. hogya kisgyermek mennyire átérzi kicsinységét, védtelenségét,
sőt kíszolqáltatottságát. Inkább arra kell segítenünk, hogy merjen őszinte

lenni. Ebben nagyon is legyünk segítségére. "Nem történt semmi baj
- csak vállalni kell a következményeket". Oe ne teqyünk nagyobb

terhet a vállára -~ illetve a kis szivére és lelkiismeretére, - mint ameny~

nyit elbír.
Egy későbbi fokon meg kell mutatnunk a gyermeknek. hogy még

egy játék. még egy kirándulás sem lehet meg. szabályok és törvények
nélkül. Utazás, költözködés. közlekedés, az emberekkel való minden
érintkezés úgy lehetséges csak. ha mindenki bizonyos torvényekhez
igazodik. Nem lehet azt mondaní, hogy mindenki csináljon amit akar.
A test egészségének is megvannak a maga törvényei. Ezek elhanyaqo
lása is megbosszulja magát, (túlsok éves, elégtelen alvás stb.) A gyer~

meknek már vannak e téren saját tapasztalatai is. Ezekből ki lehet előtte

bontakoztatni a szociális együttélés törvényeinek szükséqesséqét. "Miért
ne csámcsog jak?" - kérdezte őszintén egy kisgyermek. "Mert nem
illik" - feleli az anyja. "Miért nem illik?" kérdezte loqikusan a gyer~

mek. - "Hallgass már a te örökös míért jeiddel!" - kiáltott rá türel
metlenül az anyja. ahelyett, hogy megmagyarázta volna a kellemes társas
együttlét alapfeltételét: tekintettel lenni egymásra.

Aztán egyszer rákerül a sor arra is, hogy vannak olyan törvények
is. amelyektől különb. nemesebb, értékesebb emberré leszünk. "Embe~

rebb ember" - mondta Sik Sándor. Ezek olyan törvények is, amelyek
emberségünk fölé emelnek, a természetfeletti világba, olyanná tesznek,
mint amire az apostol gondol, amikor azt mondja: "Nem tudjátok-e,
hogy istenek vagytok?" És amit Szent Pál igy fejezett ki: "Élek én,
de már nem én, hanem Krisztus él bennem... "

V ágyat kell ébreszteni a gyermekben e törvények ismeretére. olyan
vágyat. hogy ne kin és gyötrelem és szúrós nyakörv legyenek számára a
lélek életének szent törvényei, hanem édes iga és könnyü teher. Heqyre
mászni fáradság, de a turistának olyan gyönyörüség, amelyet fel nem
cserélne semmiféle fogaskerekű vasutazással. Az erkölcsi törvényeket
megismerni és gyakorolni ilyen szép "kirándulás a magasságok felé"
lesz annak a gyermeknek. akit következetesen törvénytiszteletre nevel
tek az alsóbb fokokon. Oe ez szinte lehetetlen akkor; hd az alsóbb
fokú ránevelés elmaradt. Hogyan is lehet elgondolni. hogy aki minden
más dolgában rendetlen, megbízhatatlan, fölületes, kitérő, elhárító, nem
vállaló, hogy az az Úr Isten felé majd egyszerre szótartóvá, egyenessé,
megbizhatóvá válik. A kegyelem mindent megtehet, de a rendes "me~

netr end" szerint a kegyelem a természetesre épit.

J II ta 1o ID é s b ü n t e t é s.

Idővel még azt is meg kell értetni a gyermekkel. hogy Isten ugyan
megjutalmazza a jót és megbünteti a rosszat, de ez csak segítség és
ösztönzés a helyes cselekvésre, nem ok és cél. Szép pillanat, amikor
a gyermek először ébred rá. hogy valami nem azért rossz. mert az
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Isten megbüntet érte, hanem azért, mert magában rossz, és Isten azért he
lyez még büntetést is kilátásba, hogy visszatartson bennünket a rossztól,
hogya büntetés csak eszköz az Isten kezében. A cél: közelebb és egyre kö
zelebb vonni bennünket a Jóhoz, az Igazsághoz, a Széphcz, magához
az Istenhez. EI kell jutnunk oda, hogy a gyermek sajnálja, bánja, ha
rosszul, ha csúnyán intézett el valamit, hogy érezze: "tllost lccsúsz
tam", hogy akarja kijavítani. ami rossz benne, és akarjon vállalni valami
jóvátételt vagy vezeklést, hogy ezzel helyreálljon az eqyensúly,

Igy a gyermek lelke elö van készítve annak a nagyszerű vallásos
élménynek befogadására, amit Xavéri Sze nt Ferenc igy lej ez ki:

Szívböl szerétlek Istenem,
Nem, hogy könyörülj lelkemen,
Vagy mert pokollal bünteted.
Kik nem szerétnek Tégedet.
Nem, hogy mennyekben üdvözits,
Vagy örök kínra ne taszíts,
Nem bárminő jutalomért,
Csak mert Te édes Istenem,
Királyom vagy és Míndenem,

III. Nevelés az imádás szellemére.

A vallásos érzék harmadik mozzanata a tisztelet-ada-nak, hódolat
nyilvánításnak olyan foka, amely csak a Legfőbb Lénynek jár ki, még
pedig azért, mert Ö a z, a k i.

A tisztelni, hódolnitudás is veleszületik a gyermekkel. Ugyanúgy,
mint az ezzel ellenkező Iázadozní-akarás, én-központisáq hajlama is.
És ujra csak az anya az, aki a két ellentétes hajlamot harmonizálja és
Isten felé irányítja, fejleszti.

A r e n d t i s z t e l e t e,

A családról való igazán: keresztény felfogás szinte nJdgától-értető

dően illesztette bele a gyermeket a helyes társadalmi rendbe. A család
fő tisztelete, az édesanya tisztelete valósággal ritusokat teremtett a csa
ládban. Az édesatya kezdte meg az ebéd előtti imát: míg 5 le nem ült,
senki nem kezdhette meg az evést; amíg ő nem szólt, más nem beszél
hetett; ha egy kérdésben nyilatkozott, nem lehetett többé vita. Az édes
anya megkülönböztetett tiszteletben részesült mindig. Elterjedt népi hi
edelem, hogy "elszárad a kéz, amelyik ráüt az édesanyára". Éppen
azért tréfából. játékból sem volt szabad az anyát megütni. A sok gyer
mek is segített a gyermek tájékozódó képességének kialakulásában. A
kisebbeknek tisztelniök kellett az idősebbeket, - mert ezek kiharcoltak
maguknak míndenféle jogokat azon címen, hogy "én vagyok az idő

sebb". De viszont az idősebbek meqtanulták, hogyafiatalabbakért
munkát, felelősséget, lemondásokat kell vállalniok.

Az "egyke" óta a gyernlek bálványa és játékszere lett a család
nak. Az egész család imádata veszi körül. Nagymamák, nagynénik nem
oszlanak meg sok gyerek között, Minden motyogása a leendő lángészt
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sejteti, bármit tesz, az eredeti, érdekes, továbbmesélésre, bemutatásra
érdemes, közérdekű dolog. Beszélhet papa, mama, naqvrnama, vendég:
ha a gyermek meqszólal. mindenki elnémul, ő pedig viszi a nagy szót.
Az ételekből azt és úgy eszik, amit és ahogy akar. a holmijához másnak
mégcsak hozzá sem szabad nyúlnia, mert Pistike akkor toporzékol. Vaj
jon hol tanulja meg ez a gyerek, hogy megadja "a császárnak, ami a
császáré - és Istennek, ami az Istené"?

A vallásos hódolatra való nevelés első lépése: önrnaqur.kban hely
reáIlítani a család keresztény fogalmából fakadó magatartást, vagyis
az objektív rendet ebben is. A "tiszteld atyádat és anyádat" isteni tör
vénye áll a felnöttek számára is, és a családfői méltósáq Isten rendelése
a legmodernebb as izony számára is. Azt az illemnevelést. amit ídeqe
nekkel szemben olyan jól tudunk alkalmazni. ne felejtsük el a család
beliekkel szemben se. Ne hallja a gyermek soha, hogy az édesapának,
vagy a nagymamának egyszavú feleleteket adunk amúgy félvállról: ha
nem mindig tisztelettel mondjuk: "igenis, édesanyám", - "azt gondolom
édesapa", vagy "sajnos most nem tudom megtenni, de míndjárt meg~

kísérlem" . Hadd lássa a gyermek, hogy édesapja kezet csókol a fele
ségének, - lássa azt is, hogy az anya az ajtóig is elkíséri a férjét, ha
elmegy, és rendbeszedi magát, amikor az apát hazavárja. Apa és anya
sohase járkáljanak a gyermekek előtt levetkőzve: valami olcsó anyagból
való háziköntös mindig ott lehet a hálóhely lábánál, és ennek felöltése
csak egy pillanat.

Mindezek csekélységeknek látszanak, mégis ezek alapjai annak a
lelkületnek, amelyre később a tisztelet, a hódolat, az imádás felépülhet:
mert megszokják, hogy van magatartás, amely kijar valakinek egyszerüen
azért, mer Ö a z, a k i.

A közelmultban sok szó esett arról, hogya tekintélyi: úgy kell ki
érdemelni. helyzeténél fogva nem jár ki senkinek. A legutóbbi időben

azonban a modern pedagógia visszatért a régi katolikus elvhez, hogy min
denkinek méltóvá kell ugyan tennie magát arra a helyre, mely
re a Gondviselés állította, de az alattvalónak mégsem áll jo
gában esetről-esetre bírálat tárgyává tenni, hogy helyén van-e
az illető előljáró vagy sem, és hogy éppen ezért megadja-e
nekí a tíszteletnyílvánítást vagy nem. A gyermekl'ek legkisebb
korától meg kell tanulnia: Apát ez illeti mcq, Anyát ez, Nagy
marnát ez, szomszédot, alkalmazottat, idősebb testvért. fiatalabb test
vért és őt magát is ez, meg az. A tiszteletnyilvánításra való ilyen: gé
pies ránevelés nagyon sok gátlástól felszabadítja a gyermeket. Szinte
érthetetlen, és mégis ugy van, hogy vannak felnöttek, akik belepirul
nak, amíg a foguk közt értelmetlenül elmorognak egy "köszönömöt" - és
akik azt állít ják, hogy nem tudják kifejezni örömüket, meghatottságukat,
hálájukat. együttérzésüket. Foerster .Jelkí süketnérnáknak" nevezi őket.

Mindez pedig abból származik, hogy gyermekkorukban nem tanították
őket köszönni. megköszönni. testvérkéket vigasztalni, nagymamát felkö
szönteni, apának boldocan a nyakába repülni. Igen, meg kell tanítani
a gyermeket: "Itt jön Édesapád. szaladj elébe, ugorj a nyakába, csó
kold meg, de szépen, erősen". Később aztán boldogan megteszi magától is.
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Szokja meg a gyermek, hogy felnőttek társaságában, idegen helyen
ünnepélyes alkalmakkor csendesen és szerényen kell viselkedni. Akkor
aztán sor kerülhet arra is, hogy e l m e g y ü n k vel e a legnagyobb
Ornak, legfőbb jótevőnknek. Mennyei A t Y á n k n a k hazába, Kezet
is mosunk, szép ruhát is veszünk, meg is halljuk, hogyan kell ott vi
selkedni. Persze olyankor megyünk, amikor nem igen vannak mások
és az édesanya szépen megmutogathatja .a képeket, meg az oltárt is,
és fínoman sejtet is valamit annak fontosságáról, (pl. "itt imádkozik a
tisztelendő úr, mert itt van legközelebb a jó Istenhez"). Ennyi elég,
igen sok bajt okoznak, akik túlkorán "az oltárszekrény foqlyáról". az
"itt élő gyermek Jézusról" stb. beszélnek, aminek következménye, hogy
a gyermek halálosan csalódik, amikor egyszer nyitva látja a tabemá
kulumot és senki sincs benne.

Vall á s o s m a g a t a r t á s.

A tiszteletteljes magatartásról való külsö nevelést követi a belső

tiszteletre, és' az e b b ő l f a k a d ó külső magatartásra váló neveles.
Az erősebb fiútól tartanak a fiúk. nem mernek kikezdeni vele, mert
tudják, hogy erősebb. Van olyan is, aki tanulásban erősebb; erős a szám
tanban. erős a fogalmazásban, erős a szavalásban. Van olyan, aki erős a
szótartásban, van olyan, eki erős a becsületességben, és hazug szó el nem
hagyja a száját, ha még akkora kikapás fenyegeti is. És van olyan fiú. aki
erős a tísztasáqban, utálja a mocskos szavakat és meg nem tűr a közelében
ilyesmit. Ezek mégis csak különb erők, mint az, ha valakinek véletlenül
két kilós ökle van. - Ezzel aztán áttérünk a szellemi é3 erkölcsi erők

értékelésére, a hűség, hazaszeretet, tudomány, meggyőzödés melletti ki
tartásnak. az Isten iránti szerétet hőseinek megbecsülésére. De ezt a
megbecsülést nem csak szivünkberr hordozzuk: szeretnénk sokat tudni hő

seinkről, olvassuk életüket, beszélünk róluk, képeiket olyan helyre tesz
szük, ahol gyakran látjuk őket, verseket, énekeket tanulunk róluk, ünne
peljük évfordulóikat és iparkodunk hozzájuk hasonlók lenni. A gyer~

mekben felébred a hajlam, hogy míndezeket átvíqye fokozatosan bonta
kozó vallásos életébe is. Megismerkedik már a ..Mennyei Atya" foqalrná-

.val, aki a legnagyobb, legjobb; mindenható, mindent lát, mindent tud és
velünk csak jót tesz. öt köszöntjük reggeli és esti imánkban, neki
iparkodunk tetszeni és olyanok akarunk lenni, amilyennek Ö kívánt ben
nünket, amikor saját lelkét lehelte belénk. Tudjuk, hogy nem láthatjuk
öt, mint ahogyan a levegőt sem látjuk, de tudjuk Róla. hogy minde
nütt ott van. Sztne előtt járunk, tehát ennek mcqfelelöcn viselkedünk
mindenkor.

Megismerkedtek már a Gyermek Jézussal is. Tudják, hogy hideg
istállóban, kemény jászolkában feküdt, és hogy vihetünk a jászolkába
szalmaszálakat számára, ha jócselekedeteket ajánlunk fel Neki. Csodá
latosan könnyen fogják fel az átvitt értelmű szalmaszál és a valóságos
értékű jócselekedet közöttí párhuzamot: az á l d o z a t fontosságát.
Nagyböjtben az Or Jézus töviskoszorújába virágokat fonnak jócselekede
teíkkel, amelyeket e n g e s z t e l é s ü l ajánjanak fel a szenvcdő Krísz
tusnak. Egészen gyorsan fogadják el az Oltáríszentséqben rejtőző Jézus



gondolatát. Olyan egyszerű: elrejtőzött... de azért ott van! Könnyen
rci lehet szoktatní őket: menjünk el, látogassuk meg ... beszéljünk vele ...
mi nem látjuk, de Ő lát mínket. .. Olyanok akarunk lenni, amilyennek
Ö kíván bennünket. .

Beszéljünk sokat a Meqváltóról, mondjuk el részletesen élete tőr

terretét. adjunk Neki eleven helyet családunk életében. -- de óvakod~

junk mescalakká tenni, költött legendákat mesélní Róla, melyekkel a
gyermek későbbí hitét veszélyeztetjük. (A Szeritlélek Úristenről inkább
a nagyobb gyermekeknek beszélhetünk.)

Legyenek szentek mindazok a tárgyak, amelyek valamiképen az
Úristennel függnek össze: A Szeritírásnak legyen meqkülönböztetctt he
lye a könyvespolcon. - a feszü!et előtt legyen virág. V:l~V mécses, 
a keresztelő inge cskét, a keresztelési gyertyát, a balzsam Ietörlé sére hasz
nált gyapotot őrizzük meg és a névnapok alkalmával tegyük a gyermek
elé. - gyüjtessünk vele szentképeket, legyen kis imakönyve. rózsa
tüzére, házi oltárkája.

Ünnepek
Az Úristen III. parancsával az ünnepnapok meqszcntelését kivánja

a Maga tiszteletére. Ez a parancs az édesanyák kezébe végtelenü! fon
tos eszközt ad a vallásos érzék kifejlesztésére. Szép ünnepeket, édes
anyák. szép ünnepeket! -- ezzel tehetitek a legtcibbet.

Igen, legyen ünnepi ebéd és legyen ünnepi ruha, de az ebédkészítes
ne vonja el az anyát a gyennekektől, és az ünnepi ruha ne legyen rá
ok, hogy a gyermekeknek ne legyen szabad kedvükre mozogni egész
áldott nap.

Míndcn ünnep legyen külön szenzáció: az ünnep [eleutöséqéröl. az
aznapi evangéliumról, már beszéltünk nekik előző este, a szentrníse
énekeit már az előző héten dudolqattuk elöttük.: vagv ·vclük (lásd:
Énekrend) , ídejében felöltöztet jük őket a vasárnapi ruhákba. kezükbe
perselypénzt kapnak. az imakönyvből kiketessük. hogy mit is olvassa
nak el, és a kisehbek számára borítékba teszünk egy jó csomó új szerit
képet. amit míse alatt nézegethetnek.

Legyen egész napra olyan p r o g r amm u n k, aminek a gyermekek
örülnek; ne kelljen éppen vasárnap beteg naqvnénikér látoqatnlok (vagy
legföI!ebb nagyon rövid ideig) és ne kelljen idősebb bác-ík mellett
illedelmesen kivárntok. míq a felrőttek mcqeléqclík a beszélgetést. Men
jünk el velük múzcurnot nézni, vagy most épülö va-úti állomást, vagy
iskolát. menjünk el kirándulní, játsszunk velük. meséljűnk nekik, adjunk
a kezükbe olyan könyveket. amelyek az Üristen felé, a nemes. a szép,
a nagy felé viszik őket. Nézegessünk velük képeket, beszélgessünk ar
ról, amit a képek ábrázolnak. és mutassunk rá a képek szépséqeíre is.

Készüljünk velük kis kézüqyessécekkel a közelgő ünnepekre: ad
venti koszorú-kötés. karácsonyi jászolkakészítés, háromkirályok Ielvo
nulása (pa;'lir-kivá~ás) - Ionas-unk velük crényvíráqokat a nagyböjti
töviskoszorúba. mutassuk meg, hogyan készíthetnek kis oltárokat, ké
szítsünk velük májusi oltárt, víráqoztassuk fel velük a feszületet stb.

Kapcsoljuk őket össze a s z en t e l m é n y e k k e I: hozzanak szcntelt
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vizet a templomból. menjünk velük Balázs-áldásra, legyen nálunk lakás
szentelés, vigyenek tojást, húst szentelni, újítsuk meg közösen kereszt
ségi fogadalmunkat.

Aztán egyszer elkövetkezík az az idő, amikor egyik másik gyer~

mekünkkel egy~egy magányos szentséqimádásra is letérdelhetünk. amikor
az örök lámpa fényében egyedül vagyunk az Úr Jézussal. Ízleltessük meg
velük egy ilyen magányos szentségimádás hangulatát. Mi magunk pedig
kérjük az Urat, hogy most már szelaljon meg a lelkünkben Ö Maga.
mert míndaz, amit mi tettünk, csak előkészítés volt a cél elérésére:
a léleknek Istennel való találkozására.

Ha egyvégben elmélkedünk erről a sok tecndöröl, találl elcsügge
dünk: hogyan legyünk képesek mindezekre?

De vajjon képes-e erre más, mint az édesanya? Ilyen fontos te
endők láttára mondhatja-e egyetlen anya is: eltelik az életem, és semmi
értékeset nem CSinálok. örökké csak a gyermekeimet qondozorn? Lehet
ennél értékesebbet csinálni?

Élje át az édesanya, milyen szent, milyen nagy, milycn pótolha
tatlan az ő munkája, és bátorítsa a vigasztaló szó, amelyet Szent Pál
kapott: "Elég neked az én kegyelmem". A házasság szentségében külön
kegyelmeket ad az Isten a gyermekek nevelésére is. Az is lehet kitűnő

nevelő. aki életében sohasem tanult pedagógiát, de egész lelkével meg~

teszi a magáét, és bizik benne. hogy az Ür Isten megadja hozzá ke
gyelmét.

Pierre de Ronsard: (1524-1528)

UTOLSÓ VERS

Add kincseid nekem, amíg a téli pára
Belengi napjaím, add illatos galyad
Takarni förnet itt, a Léthe-part alatt,
Altasd el két szemem s adj írt a test hajára.

6 irgalom, Uram, Uram, ne küldj halálba
Álmatlan éjeken: inkább, hogy égjek, add
A pestises halál tüzét, a lázakat,
Megfáradt véremet lobbantsad újra lángra.

Ti boldoq barmok. ó százszor boldog vadak,
Félévig mély odúk éjén a föld alatt.
Nem ringat, véretek altatva, tompa mákony,

Én ittam párlatát, beszíttam mérgeken
Édes. fanyar fűvét, de mégse jő az álom
Pilledt pillámra, hogy lezárja két szemem.

S z e g z á r d y-C s e II g e r y Jó z s e f
fordítása
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TERTULLIANUS ÍRÁSAIBÓl
Quintus Septimius Tertullianus Florens életének kereteit csupán nagy

jából ismerjük. Kr. u. 150 körül született, mint a karthágói helyőrség

egyik centuriójának fia s 230 táján halt meg. Alapos retorikai kép
zését szülövárosában nyerte. Rómába ment s mint ügyvéd kereste ke
nyerét. A birodalom fővárosában sok érdekes esemény szemtanúja volt
s már-már örökre magához láncolta a pogány világ. a vértanúk ren
díthetetlen hite azonban csodálattal töltötte el s élete delén Krísztushoz
vezette őt is a kegyelem. Feleségével együtt visszatért szülöföldjére s
haláláig itt is maradt. Az előkelők tógáját fölcserélte a bölcselök egy
szerü palliumával s filozófiai. jogi. irodalmi. orvosi. teológiai tudása
roppant készletét. valamint előkelő összeköttetéseit az Egyház javára
kamatoztatta. Ma már biztosra vehető. hogy --- legalábbis mig katolikus
maradt - nem szentelték pappá. hanem csupán a püspök irányitásá
val működö hitjelölt-iskola laikus mcsterc volt. Hírneve gyorsan túlnőtt

szükebb hazája határain s az egész Egyház hódolt tehetségének. Epés.
makacs. szenvedélyes természete azonban elragadta s ez a kivételes
de tragikus egyéniség. valószjnűleq Procuius barat jának hatására. a
túlzott szígorúsággaJ jelentkező montanista eretneksén híve lett. Mintegy
harminc évre terjedő írói munkássága alatt hitvédelmi. dogmatikus és
gyakorlati müvek egész sorát alkotta meg. A latin nyelvet kevesen be
szélték olyan mester i módon, mint Ö. Megértése azonban nem könnyű

föladat: sodró indulata gyakran szétbontotta a gondolat kívánatos archi
tekturaját s nyelvújító kedve. szíporkázö ötletei, afrikai sajátosságai ma
is meghökkentik az olvasót. Jelen fordításunk egyík gyakorlati célú mű

véböl, a két könyvre osztott ..De Cultu Femínarumvból ád ízelitöt. E
müvet még katolikus korában írta. bár itt-ott már érezhető rajta a tulzó
xzenvedélyesséq, Magyar nyelvünkön még alig szólalt meg Tertullián,
pedig ez a tévedéseiben is őseredeti szellem megérdemli az érdeklödést.
Bossuet rajongott érte és színte meglepő bőségben idézte müveit,

Az asszonyi cicomáról
Elő Isten szolqálóleányaí, novereim, kik együtt szolqáltok velem..

ama jog erején. mel1yel szolgálatom és meghitt atyafiságom alapján. ha
mindjárt utolsóként is. közétek tartozom. bátorságot merítek rá, hogy
szóval forduljak hozzátok. Nem tetszéstek hajhászásáért teszem ezt.
hanem üdvösségtek dolgában akarom fölkelteni érdeklődésteket. Ez az
üdvösség pedig. nem csupán a nőknek, hanem a férfiaknak Is, főképen

a szemérmetesséq gyakorlásáért jár. Hiszen valamennyien az Isten tem
plomai vagyunk, a Szeritlélek vett hajlékot bennünk és Ö szentelt föl
mínket. Es e templom őrl" s egyben főpapja a szemérem. ki semmi tisz
tátalant és gonoszat nem enged oda. hogya benne lakozó Isten meg ne
sértödiék SI el ne hagyja fertőzött otthonát.

Most azonban nem a szernérmesséqröl szólok, amelynek meqkövete
lésére és ápolgatására elégségesek mindenütt az Isten sürgető paran
csai. hanem a szemérmességhez tartozó dolgokról emlékezem. vagyis ar
ról, míképen kell viselkednetek. A legtöbben ugyanís - engedje meg
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nekem Isten e rendreutasítást s adja. hogy mindenben észrevegyem a
gáncsra érdemest -- vagy egyszerű tudatlansáqból, vagy vakmerően

kendőzött színlelésböl úgy viselik magukat. míntha a szemérem csupán
a testi épségen és a fajtalan cselekedetek elutasításári fordulna s más
kűlső kellék nem volna szükséges hozzá.

Az öltözködés és a cicoma használatáról szólok. Bizony beleragad
nak sokan il külső alak és a csillogás hajdani hajszolásába s úgy pa
vaskodnak testi szépséqűkkel, akár a pogányok asszonyai. akiktől mcssze
jár az igazi szemérem ismerete. De hiszen nem lehet igazság azokban.
kik nem tudják még. hogy Isten az igazság őre és legfőbb tanítója ...

A tökéletes, vagyis keresztény szemérmetességhez illik - s ezt
szükséges tudnotok -, hogy 2Z ember sohase óhajtsen mások vácvalnak
céltáblája lenni. sőt ut {llattal meneküljön ettől. Először uqyanis föltámad
a kívánság. hogya kűlső báj mások tetszésére legyen. Ez már nem tel
jesen romlatlan forrásból fakad, hiczen tudjuk. hogya kűlső báj az
érzékiség természetes hívogatója. Miért keltegeted magadban ezt a rosz
szat? Miért szólítqatod elő. amit magadtól idegennek vallasz? De: meg
azután nem szabad utat tárnunk a kísértéseknek sem. amelyek néha
heves voltukkal (amit távoztasson övéitől az Isten') tökéletességre ve
zetnek talán. de bizonyos. hoqv a lelket gonosz ösztökevel nyugtala
nítják. Oly szentül járjunk-keljünk. hítünk teljességébe öltözötten. hogy
lelkiismeretünkben béke és biztosság legyen s vágyódjunk állhatatosan
megmaradni ebben. de nem vakmerő könnyelműsködéssel ...

Lám. szolgáira gondot visel az Úr, irgalmasságának mértéke sze
rínt, sőt bizakodhatnak is azok boldooaa az ő iólctűl; doloában. Míért
vagyunk azonban mások veszedelmére? Míért kelteget jük mások érzéki
séqét? Mintha bizony az Úr tágítana törvényén s a büntetésben különb
séget tenne a szemérmetlen cselekedet és annak megkívánása között. Nem
tudom. meqússza-e büntetés nélkül a dolgot. aki mások veszedelmének
lett az okozója. Mert felebarátod elvész, mihelyt megkívánja alakodat
s lelkében már elkövette. amire váqyakozík. s te pusztító kard lettél
neki. S ha a bún alól kíhuisz ís talán. a qáncstól nem menekülsz ...

Mikor tehát akár a mi lelki javunk. akár a másoké forog kockán a
nem közönséges veszéllyel járó testi széps{>q ápolqatásában, tudlátok
meg. hogy nem csupán a rnesterséqes, kikent-kifent szépséq varázsát kell
rejtenetek. takargatással és az ápolás mellözésével. mint amely ismét
csak terhére van a szemnek kínos háboroatásokkal. Nem kell bár kí
qyót-békát kiáltanunk a külsö szépségre. hiszen a test szerencséje és bol
doqsáqa, az isteni alakító művészet ráadása. n lélek valarnelves ünn-plö
ruhája ez, méais félnünk kell tőle. már csak mcqbámulóinak íqazsáota
Iansáqa s erő~~akos károsírása miatt is. Ilyesmiktől ta'rtott a hit atyja,
Abrabám atyánk maga is fekséqe s:É'psé~F;bpn, és Sárát nővérének

adva ki. megmentette életét a bántalmaktól.
Mindezt nem. I'zért mondom, mintha valami teljesen eldurvult és

vadá!lathoz illő. kiilső meqíclcnést aíánlanék nektek. És nem a szenny
és nem a gondozatlansáq előnyét kötöm a Iclketckre, csupán a [oqos
testápolás módját s tengelyvonalát. Nem szabad átlépnünk a természetes,

362



az elégséges testápolás megkivánt határán, ne tegyünk többet, mínt ami
tetszik az Úrnak. Isten ellen vétkeznek ugyanis, akik bőrüket festékkel
maszatolják. pirosítókkal szennyezik arcukat s szernöldöküket korom
mal ivezík. Hát igen, nem tetszik nekik az Isten alkotása. Világos, hogy
magukat gé'lnc~olj{lk abban s így megróják a mindenség alkotóját is.
Meqróják bizony, hiszen javitgatják és toldozzák-foldozzák alkotásait.
Az eszközöket mind ehhez az Istenne! hadilábon álló művésztől csenik:
ez pedíg nem más, mint az ördög. Uqyan ki más mutatná meg, hogy
a test miképen változtatható, ha nem Ő, aki az ember lelkét is átgyúrta
qorioszsáqqal? Kctséqtclen, hogy ő mesterkedte elő az efféle szépítősze
rekct s igy valamiképen bennünk emeli kezét az Istenre. Ami születik:
Isten műve az. Amit pedig ehhez hozzámaszatolnak: már az ördög mes
terkedesc csupán. Micsoda qonoszséq, ha valaki az Isten művét fejeli
meg ördögi találmányokkal. Rabszolgáink semmit sem vesznek kölcsön
ellenségeinktől. A katonák semmit sem óhajtanak vezérük ellenségeitől.

Lám. használatra követelned valamit Annak ellenségétől, akinek hatal
mában élsz. hűtlen árulást jelent. S vajjon a keresztény embert megsegíti
a gonosz ellenség? Nem tudom. megőrizheti-e így továbbra is e nevet.
Hiszen azé lesz, akinek tudományából tanítást óhajt ...

Hiqqvetck nekem, áldottaíml Ugyan miképen őrzitek majd az Isten
parancsait, akik az Isten kezevonásait magatokon meg nem őriztétek?

Találkozom olyan nőkkel, akik még hajukat is sáfránnyal festik. Szé
gyenlik ezek még származásukat is, mivelhogy nem .GaJlia vagy Germánia
szülte őket. Hajukkal tagadják meg így hazájukat. Kedvczötlcn előjeleket

villantanak föl gonoszul és szőrnyíiségesen a tűzpiros fejükről és ékes-
ségnek hiszik, amit voltaképen mcqqyaláztak. Lám, hajukat is rontja a
festékanyag éqető ereje, és az agynak még il bármilven tiszta folyadék
állandó jelenléte is súlyos veszedelmére volna. Ártalmas a haj megújí
tására is a mcqválasztott hŐ5~'1. Miféle ékesség az, arnelv rontással
friovcs? Míféle <zópséq 3Z, amely tisztátalansággal jár? Sáfrányt szór
fejére a kereszfény asszony, mint valami pogány oltárra? Míndazt, amit
szokás szerínt il tisztátalan lélek tiszteletére qyujtanak, bálványok elé
szórt áldozatnak nézhet jük. hacsak megfelelő, szűkséqes Vrtgy épen üd
vöc; használatra nem fordítják, amilyenre az Jsten rendelte Í3 teremtmé
nyeit. Az Or íqv szól: ki feketitheti meg közűletek a fehér hajszálat
VG0V ki fehérítheti meg a feketét? (Máté 5, 36.) Í~s lám. ezek rácá
folné1k oz Ori<tenre. Nini. szólnak . hiszen él Iehérböl vaqv a feketéből

mi sórnát csinálunk. ami szépséghen vonzóbb. No és rajta vannak bi
zony. hogya fehérből is feketét mesterkedjenek, akiknek szivére telep
szik az elért öregkor keserűsége. Micsoda vakmerőség ez! Röstellík a
kort. amelyr? váqvva-váqvtak. Lopásra adák a fejüket. Vísszasóvároq
'~k éj'?: ifjúsftqc<. arnelvben annyit vétkeztünk s oldalegnak a komoly
"~'1~J2\'isekt kedvező idejétől. A bölcsesség leánvaltól távol legyen ek
koré' C"tOt..,'F-"C:. 1\,1'n<'-1 inkúl-b tőriűk maqunkat. hoay rejtcqessűk az
örcckort. annál 10hh,\I1 nanfénvrc kerül. De vajjon fejünk ifjú voltából
eren-e örökkévalósáqunk? Ez az a romolhatatlanság talán, amelyet mín
denkorra föl k"l1 öltenünk <1Z Or háza bírtokához. amit nekünk a Há
rornsáqo: egy Isten ígért? Ugyancsak jól siettek az Úrhoz s szepen ipar-
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kodtok e szennyesen förtelmes világ elhagyására, ha egyszer utálatos
valami nektek, hogy az örök célhoz valóban közelítsetek.

Lám, nyilvánvaló, hogy Isten mutatta meg: miképen kell a qyapjú
fonalakat füvek nedvével és kagylók festékanyagával összefűznünk. Bi~

zony, amikor a világmindenség létrejöttét parancsba adta, elfelejtett
bíboros és skarlátpiros bárányokat teremteni. Isten volt hát kitalálója
a mühelyeknek, ahol e ruhákat szövík, melyek könnyüek és vékonyak,
csupán a vételáruktól lesznek súlyosakká? Isten alkotta talán a tömérdek
aranyműtyürkét, hogy beléjük foglalhassuk és megkülönböztethessük ve
lük a drágaköveket? Isten bökte hát sebesre a füleket? Tán ő szánta arra
a fájdalmában először nyöszörgő gyermek kínlódását, hogy a mintegy
kés alá születő testrész hegedt nyilásaiból majd nem tudom miféle dísz
magok csengetyüzzenek alá, amilyeneket a pártusok füznek rá csizmá
jukra boglárok gyanánt? De hiszen ami az aranyat illeti, amely titeket
fényével megidéz, il pogány írások bizonyítják, hCXlY volt olyan nép,
mely csupán bilincseket kovácsolt belőle. Nem a valóság, hanem a rit
kaság avatja kívánatossá e dolgokat ...

Mindenesetre iparkodnunk kell, hogy jogos megítélésre okot ne ad
junk. De bizony mennyire gáncsot érdemlő valami, ha ti, akiket a sze
mérmetesség papnőinek neveznek, szégyenteljes asszonyok módjára éke
sítve, kikenten-kifenten jártok-keltek. Ugyan kevesebb van-e a nyilvá
nos élvezet áldozatainak a rovásán? Bár ezeket bizonyos törvények ki
zárják a tisztes nöknek és asszonyoknak kijáró meqtíszteltetésekböl, de
annyi biztos, hogy korunk napról-napra növekedő züllöttsége a legtisz
tesebb nőkkel is az összetévesztésig egysorba állította őket. A külső

alakkal való szemérmetlen szédelgés a már árúba bocsátott test kisérője

és: adóssága" amint ezt már al Szeritírás is meqieqvzi. Ama hatalmas
Város, amely hét halmon és tömérdek vízen uralkodik, a parázna asz
szony nevet érdemelte Urunktól. (Titkos Jel. 17-19.) Ugyan milyen
ruházat miatt jutott e névhez? Lám, bíborban és karmazsinban ül. arany
nyal és drágakővel ékesen. Mily átkozottak a dolgok, amelyek nélkül
az átkozott és parázna személy le sem irható.

Valaki mondhatja talán: nem szorulok rá, hogy az emberek előtt

jó színben tűnjek fel. Nem törődöm az emberek szavával. Az Or a szi
vet tekinti. (Ján. I, 16, 7.). Tudjuk ezt valamennyien. Mégis ne felejt
sük el, mit mondott ugyanez az Or apostola ajakán: ismerje meg min
denki a becsületességeteket. (Filipp. 4. 5.) Miért? Hogy a gonoszság
egyáltalán hozzátok ne férközbessék s az elvetemült embereknek jó
például és tanúbízonysáoul leovetek. Vagv mit jelent a mondás: vilá
goskodianak a ti tetteitek? (Máté 5, 14 stb.) Vagy milyen alapon ne
vez mínket Urunk a világ világosságának? Miért hasonlít bennünket
hegyen épült városhoz, ha nem viláqoskodunk a sötétségben s nem ál
lunk egyenesen az alámerültek között? Ha világosságodat véka alá rej
ted, szükségszerüen sokan botlanak el benned, míg magad a sötétséeben
álldogállsz. Ez az, ami bennünket a világ világosságává avat: tudniillik
a mí jó cselekedeteink. A jó pedig, ha ugyan igazi és teljes mártékben jó,



nem szereti a sötétséget, hanem öröme telik benne, hogy lássák és uj~

jong a gáncson is, amit reája szórnak. A keresztény szemérmességnek
nem elég, hogy létezik, hanem nyilvánosságot akar. Oly nagynak kell
lennie böséqének, hogya lélekről kiáradjon a ruházatra is, a lelkiismeret
szentélyéböl rávésödjék a külsö magatartásra s mintegy kivülről szem
lelje házatáját, mely a megőrzött hittel örökre egybehangzó. Kössünk
utilaput minden olyan gyönyörüség talpára, melynek puha és bágyasztó
mivolta asszonyosan gyöngére sorvasztja a hit erejét. Bizony nem tu
dom, hogya karperecek gyürüihez szoktatott csuklők elviselnék-e a ke
mény láncok borzalmait. Nem tudom, vajjon a boglárokkal ékes láb
eltűrné-e a kötelek szoritását. Félek, hogya gyöngyfüzérrel, smaragddal
terhelt nyak pallósnak nem adna helyet.

Álljatok elő hát a próféták és az apostolok kenőcseivel és díszével
ékesen, gyüjtsetek csíllogó fehér színt az eqyszerüséqböl, pirosat a sze
méremböl, szemetek Iestékje legyen a tartózkodás, ajkatoké a hallgatás,
fületek diszéül füzzétek be az Isten igéjét s fon játok vállatokra Krísz
tus igáját. Hajtsatok fejet férjetek előtt s éppen eléggé ékesek lesztek.
Gyapjúszál sürögjön kezetekben, vessétek meg otthon lábatokat s több
tetszést arattok, mintha aranyból öntötték volna díszeteket. Öltözzetek
a becsület selymébe, a szentség finom gyolcsaiba,. a szemérem bíborába.

Ha így ékeskedtek, tiétek lesz az Líristen szerelrne.

Városi István fordítása

AZ ORSZÁGÚT

Az országút oly szép, mínt akkor éjjel,
mídön anyám dúdolt fülembe még

egy régí dalt szeplőtlen áhitattal. ..
Húsz éve ringatom szép énekét.

Mérnökei az útnak és időnek:

lábam, szívern most egy ütemre jár
s núg Pythagoras számai zenélnek,
a bükkönyillat homlokomba száll.

Kettő meg egy az három ... , szép az égbolt!
Ó, szölötökék, dombok, gesz.tenyék!

Kezem kinyujtom hosszan s egy marék hold
marad csak benne: nekem épp elég!

Tűz Tamás
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SZEGENY ASSZONY KOSARA
(S i k S á n cl o r n a k.)

l r t a Lőrinc:; Ferenc

Ki ne ismerne azokat az öreg nőket, akik él reruokon dnek? Ren
desen venkisasszonyok ezek, vagy gycrmek;cicE özvcJyek. Egy-egy
nagymultú család éri bennük a végét. A nügy idő>nú van még any
nyi omladékuk, hogy egy-egy ilyen jámbor tere.u.cs c;, :;ipcgcchct rajea
haláláig. A könyv az első szekott lenni, <leü l;uLnuk háre adnak
ezekből az ablaktáblák örök sötétjébe burkolózott szobákból. De Janka
néni utolsónak nyitotta meg a könyvszckrcuyt. Ivlcrt Janka néninek
valaha volt ura, és míntha a szeki cnyek nehcz, Ickctc ajt;;i mőqört az
ura lelkét őrizte volna.

Míkor rákényszerült, hogy megnyissa ezeket az ajtókat. akkor is
sokáig CSuk az ócskabb darabokat bocsátotta áruba: szcnr UI hitte, leál
dozik az élete napja, míclött a íclsö polcokhoz kellene nyúlnia. Úgy
álltak ott a drága könyvek harminc éve mozdulatlan csendben, mint
megannyi temetői márványernlek. De Isten. csodálatosrnod hosszúra
nyujtotta az asszony reszketeg életét. A polcok <égyre foghíjasodtak; el
jött az idő, amikor rákerült a SOf Schiller ()3_-ZCS müvcírc. ana a bőr

kötéses díszkiadásra. amely legkedvesebb olvasmánya volt a boldogult
urának. Minden esti lelki tápláléka, mint a Biblia.

Sokáig állt egymagában az öt börkötéses könyv s talán megmen"
tette volna az öregasszony nagy nélkülözések árán is, kl nem lett
volna szcnvedélye. De volt. A magános nőknek: majdnem mindig van
valami titkos szenvedélyük. Janka néni a kárhu,:alig szerette é' teát vajas
kenyérrel. Ártatlan szenvedély volt ez, de Janka néni nagynak érezte a
sulyát és hónaponként meggyónta, hogy pazarlás bimébe esett.

Az Isten olyan megpróbáltatás _elé állította, hogy akkor kínáltak
neki vajat a második világháború kellős közepen. amikor már semmi
eladni valója nem volt, csak a díszkötéses Schiller. Hát bűnbe esett.
Becsomagolta a könyveket alul ujsáqpapírokba, afölött r09i csomagoló
papírba, legfelül egy ív fehér papirba s elküldte il szülöváro-úba annak a
boltosnak, aki már az ő lánykorában híven szolgálta a családot. ha baj
ban volt. Messze vidéken élt ez a boltos, de [anka néni még a főváros"

ból is hozzá küldte árúba bocsátandó jószágait, mcrt úgy Va ll, hogy itt
bűnösök az emberek és becsapják a szegény, tudatlan, tehetetlen öreget.

A pénz a gyászos küldemények után négy-öt napra szekott meg
érkezni. Most is az ötödik napon kopogtatott be a postás [auka nénihez.
de nem pénzt hozott, hanem nagy hivatalos levelet. A level félig nyom
tatva, félig ceruzával irva. A ceruzairást alig-alIg tudta elolvasni és
amúgy is zavaros volt. Csak annyit értett, hogy könyvckröi van benne
szó, meg különösképpcn a vajról. Olyan volt az eg'~sz, mint míkor egy
álomban különböző távoleső dolgok furcsán ősszekeverednek. A sze
gény öregasszony teljesen megzavarodott tőle. Ment aházmesterhez,
mert valami hivatalos írásnak vélte. A házmester is csak annyit okos-
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kodott ki belőle, hogya levelet a pósta küldtc, és hogy Janka néninek
el kell mennie csütörtökön reggel Lovarda-utca 1. szám alá. A Magyar
Királyi PÓ5ta kártéritési osztálya volt itt, kivetve egy ócska barakba
a varas szélére, mint Valami kellemetlen függvénye a hatalmas, kiváló
üzemnek. A járványkórházakat szekták úgy elhelyezni a kisvárosok
szélén. A barakk nagy részét raktár foglalta el. Az iroda szűk volt s a
posta többi írodáihoz képest kissé szegényes.

Egy bádoglappal boritott asztalon felbontott, szettárt csurnag feküdt.
Benne összetört, megpenészedett babos süccmcnyek. Bahák. lovas kato
nák és Iökcpp sok zöldre penészedett tükrös szív. Mintha az ország
összes vénkisasszonyainak lánykori emlékeit hányták volna össze ebbe
a csomagba ... Úgy álllak körülötte az emberek, mint egy koporsó kö
rül. Az altiszt, rnint egy hivatásos sirásó. Egy a,szony zr-koqott. Egy
fiatalember és egy lány lehajtott fővel állt s egy tiszteletreméltó úr be
.zclt. Míkor Janka néni belépett, az utolsó szavakat. mondta, de látni
lehetett, hogy az asszony az ő beszédén sirta el magát olyan keservesen.
Nem paphoz, hanem kegyetlen ítelőbiróhoz hasonlított a férfi. Janka
néni Ielrcállr, kezét imára kulcsolta, szatyrát a karjára fűzte. Mert egy
idő óta örökön viselte a szcqeny asszonyok e koldúsjelvényct.

A hanqosszavú férfi egyszercsak elment. Az altiszt összecsomagolta
és ükbe nyomta él jajveszékelő asszonynak a zöldre penészedett bábos
süteményeket. Úgy vitte az, mint egy beteg gyermeket, akit Isten ke
zebc ajánlott az orvos ... Mikor csend lett, Janka néni letette a hivatalos
irást az asztalra. A fiatalember és a lány, akík szépek és szomorúak
voltak, összehajoltak fölötte. A fiatalember aztán utasítást adott az al
tisztnek s röviddel később ott volt a bádoggal fedett asztalon Janka
néni csomaq]a. Tetején hatalmas zsírfolt sötétlett. A spárqát, amelyet
húsz éve őrizgetett az előszoba-szekrény fiókjában. egy görbe késsel
darabokra vágták s az öt kötet Schíller szétfordult előttük. Janka néni
nek elállt a lélekzete, mikor rájuk tekintett. Valamennyi át, meg át volt
itatva valami zsírfélével.

- Jézusom, de kár - mondta a lány és Janka néninek megered
tek a könnyei.

- Szegény jó uram, ha látná! Soha, soha nem adtam volna el.
de ...

A fiatalember belevágott a szavába. Jó ember volt. Nem szerette
a sirást hallgatni.

- A nagy melegben valamelyík csomagból kiolvadt él vaj és el
öntötte ezeket a könyveket. Igy nem továbbíthatjuk. A többit is tönkre
teheti. Ezért küldtünk értesítést. hogy személyesen vigye haza - ma
gyarázza a fiatalember. Mély lélekzetet vett s gyors:m tovább foly
tatta: Ügy látom, szabályszerűenvoltak csomagolva, a kár tehát a póstáé,
Megbecsültetjük és kifizet jük önnek.

Hanghordozásaban igyekezett utánozni a Iölöttesét, de érzett a be
szédén: örül. hogy az öregasszony könnyeit nem kell táplálnia. Bűn volt
ez a könnyelmü öröm, bűn a kenyéradójával szemben. A Iönök a nyi
tott ajtón át hallotta a fiatalember hangját és megfordult a szekérr, ki
kiáltott kemény hangon: .
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- Vass úr!
A fiatalember bement. Az ajtó mellett újra csak rés támadt és hal

lani lehetett kivül a főnök hangját.
- Nos, maga sem fog ezen az osztályon boldogulni. Itt nyúlszívvel

nem lehet előre jutni. Magának itt az a' kötelessége, iioqy a pósta ér
dekeit képviselje és arra törekedjék, hogy minél kevesebb kárt szenved
jünk. Ide figyeljen, van egy kettős szabály. Fizetni csak akkor kell, ha
egészen vílágos, hogy a törvény apóstát elmarasztalná. És akkor is
csak annak, akinek van esze és ereje hozzá, hogy a J')galt érvényesít
se. Ne felejtse el, fiatal barátom, a törvény az erőseké. Maga még fiatal,
magának ez fülsértöen hangzik. Ne higyje, hogy jól cselekszik, ha gyá
molítja azt a koldúsasszonyt. Magának itt más a kötelessége, s a leg
nagyobb bűn, ha az ember gyávaságból, gyengeségből, érzekenyséqböl
kitér a kötelessége elől.

Keményen szólt. A fiatalember érezhette, hog, a főnöke szép élet
pályáját csak ilyen bölcseleti talajon lehetett Végigfutni. Ebben a pil
lanatban kissé szánalmasnak érezte magát.

- Nos, majd megmutatom én magának, mi a teendő ilyenkor.
A szék megreccsent és a főnök háta möqött il fiatalemberrel meg

jelent az ajtóban. Odament a kibontott csomaghoz, kezébe vette az egyik
meggyalázott kötetet és ridegen odaszólt az asszonyhoz:

- Hová küldte ezeket a könyveket?
A fiatalember csodálkozott. Hiszen ez a kérdés egyáltalán nem tar

tozott a tárgyhoz, neki esze ágában sem lett volna Ieltenní. Az asszony
elsápadt tőle.

- Uram! Isten látja lelkem, nem akartam eladni, Meg akartam
halálom órájáig őrizni ezeket a könyveket. Éheztem inkább, csak megma
radjanak; de végül is bűnbe estem. Vajat kínáltak, egy éve nem ettem
vajaskenyeret és úgy szeretem! Istenem, hogy szereternl És most itt
van, megbűnhődtem érdemem szerínt, A vaj ráfolyt a könyvekre, most
aztán se könyv, se vaj. 0, hogy büntetik egy gyenge öregasszony elté-
velyedését! .

Egészen zavarodottan nézett, mire a beszéde végére ért.
- Se vaj, se könyv... Se vaj, se könyv - mormoqta. A fiatalember

keserűen nézett rá, a lány meg a fiatalemberre úgy, mintha azt sajnálná,
nem is az asszonyt.

- No, jól van - mondta a főnök. - A bünét csak szepen imád
kozza le, ez nem miránk tartozik. Különben úgyis megbűnhődött érte.
A kár megtéritéséről ugyanis...

-- Ogy" igen; igen, mondta már a fiatalúr, hogy megtéritik. 0, az
Isten áldja meg magukat, mílyen jó emberek!

Egy pillanatra a főnök is mintha zavarba jött volna.
- Várjon - mondta, - rosszul értette. Épp azt mondom, hogy

a kár megtérítéséről nem lehet szó, mert a könyvek nem voltak sza
bályszerűen csomagolva.

- De, hiszen tetszik látni, háromszorosan is becsomagoltam.
- Csakhogy a könyveket szabály szerint kartonba kell csoma-

golni. Nem tudta?
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- Nem - felelte az asszony. - Még sohasem láttam kartonba
csomagolt könyveket. Szegény boldogult uram is csak így szekta min
dig, pedig az tudta a törvényt.

- Nem jól tudta. Az is szabálytalan volt.
A főnökön némi idegesség vett erőt, a szekrényhez ment. annak

az aljából elökotort egy régi, penészes szabályrendeletet. Fellapozta és
valóban ott állt benne a törvény, hogya könyveket kartonba kell cso
magoIni. Olyan törvény volt ez, amelynek az volt a sorsa, hogy szek
rcnyek fenekén heverjen. Soha senki nem látta, sem kifüggesztve, sem
könyvbe Ioq.alva. De megvolt, ott volt nyomtatásban a szekrény fene
kén. A főnök nagyitót tartott az apróbetűs írás fölé, úgy mutatta az
öregasszonynak.

- Hm... hm ... - szólt az asszony, - de hát hiába minden, nem
lehet deklit kapni... Háború van ...

- Háború van!
Nehéz qördülese. nagy sulya volt ennek a két szenak az öreg

asszony ajkán. Akik ott voltak, talán soha igy nem hallották kiejteni.
- Hajjajj! - szólt egy rekedt hang a tonök háta möqött. A sa

rokban külön asztal mcllett egy ötven év körüli nő ült és leveleket
rendezgetett. Arra fordultak míndnyájan, de aztán mintha valami mél
tatlan dolog történt volna velük, visszakapták a fejüket.

A főnök most még keményebbre fogta szavát.
- Hogy háború van vagy nincs, az nem tartozik nilránk. Nem

mi csináltuk a háborút. Ha a háború miatt nincs karton, azért nem
károsulhat a pósta.

- De hiszen az állam iratta ki míndenhová, hogy takarékoskod
junk és a pósta is az állame - siránkozott az öregasszony.

A főnök mosolygott, az ötvenéves asszony is, de a két fiatal nem.
- Nézze -- mondta a főnök, - nem érünk rá politiz álni. Viszi

d cókmókját vagy nem?
- Nem én! - felelt az asszony, - az uram is kártérítést köve

telne, ha 'élne ...
~- Nem! Hát, ha nem viszi, akkor majd elküldöm pestán. Megfi

zeti a portát oda-vissza és még innen a lakására, azonkivül az átese
magolási költséget. Szép kis összeget tesz ki így együtt.

Jaj Istenem, nincs nekem pénzem!
- Pedig ha sokat követelőzik, még perköltséget is fizethet.
- Jóságos Isten! Hát míböl fizetnék? Ellícítálják majd a kis ma-

radék holmimat. Viszem már. jó uram, viszem:
Nekiállt összecsomagolni a könyveket. 'I'cheretlenűl kapkodott, jó

volt, hogy az altiszt segített neki. Míg hátrafordult, a lány még egyszer
belenézett a fiatalember szemébe, aztán csendesen kinyitotta az íróasz
tala Iiókját, átlátszó papírba csomaqolt vajaskenyeret vett elő onnan,
két egymásra borított, széles karajt. És míg cl fönök is másfelé nézett,
belecsúsztatta az öregasszony kosarába.

Az öregasszony sirt és sietett el, mintha menckülne.
- Na látja, milyen cqyszcrű, és ez az igazsag-- inondta a fő

nök a fiatalembernek, rnikor az altíszt betette Janka néni u.án az ajtót.
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.- Megkárosította volna a póstát legalább annyival, amennyí a fél
havi fizetése. Mondhatom, jó üzletet csinál magával a kenyéradó]a.

A leány még egyszer Ll fiatalemberre nézett.
- Szegény asszony! - sóhajtotta.
A főnök is a fiatalemberre nézett és neki beszélt, mintha az sóhaj

tott volna.
- Eh, szegény asszony!... Aki ilyen hivatalt visel, az nem érzé

kenyülhet el. Különben is jegyezze meg, barátom, az eszére hallgas
son mindig, ne a szívére. Ha az eszére hallgat, sokra víheti: tehetscqe..
ember, karrier elött áll. De ha a szivére hallgat .. ,

- Akkor boldog lesz! -- mondta a rekedt nanq a sarokban, Szem
telenül mondta az ötvenéves asszony, aki már nem akart karriert csi
nálni. Tompán, rekedten mondta, majdnem bután hangzott.

A Iönök bement a szebájába. A fiatalok meg látták, amint Janka
néni elhalad az ablak alatt s átmegy az úton, düledező csomagját a
csípőjére támasztva. Ment, nyögött. sántított a teher alatt. Hóna alatt
az igazság, kosarában a szeretet.

FIAM SZEME
Kék is, mély is, mint a tó,
vidám is, meg álmodó,
nem ismer még semmi rosszat,
mi vagyunk ám csak a rosszak,

öregen ...

Kék is, mély is, mint a tó,
Istenem, de megható,
nuntha magam látnám vzembc
gyerekszemmel egy tükörbe,

öregen ...

Kék is, mély is, mint a tó,
őt is várja a való,
megismer majd rninden rosszat,
nem lesz talán nálam rosszabb,

öregen ...

Kék is, mély is, mint a tó,
messze még, de bíztató,
egyszer ö is ncz majd szcmt»:
egy álmodó gyerekszembe,

öregen ...

Kék lesz, mély lesz, mint a tó,
vidám is lesz, zsonqító,
csillag esik, csillag föl jön,
én sem leszek már a földön,

sem ifjan, sem öregen",
Garamszegi József
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Gyakran hallani azt a nézetet, hogy a modern világ e8yre keresz
tcnytclenebhe válik, S valóban, rengeteg adaléket tudna felhozni bárki
ar ra a tolvarnatrn, amelyet a nyugati nyelvek a latin gyökerű és kép
zesü, nem éppen könnyü hanqzású "dekrisztianEáeió" szeval szoktak
megjelölni. Régi igazság azonban, hogy a közhelyes mcqállapitásokkal
lq;ndig óvatosan kell bánnunk, s ez az igazság ervénycsűl itt is. I\1ert
a kérdés sem nem olyan egyszerű, sem nem olyan egyértelmű, mint
arnilyennek látszik.

Hogy nem olyan egyszerű, nyilvánvaló lesz nyomban, ha csupán
két tényre gondolunk. Az egyik az, hogya világ soha sem volt keresz
tény: azokban: az időkben, amikor a kercsztenyscq a legvirágzóbbnak
tűnik fel, a hit nem lépte túl Európának, a Legkisebb kontinensnek
határait. A másik tény, hogya szcntséqekhez járulások száma még az
"'::J> cs országok egész népességéhez arányitva is mcssze nag yobb nap
jainkban, rnint a kereszténynek mondott műveltscq történelmi fényko
rában, egy Szcnt Lajos Franciaországában vagy az Arpad-házi szentek
Magyarországában. Nem kétséges az scm, hogy az olyan papi vagy
szerzetesi hivatások, amelyeket kizárólaq a személyes szentség eszménye
hevít, sokkal, de sokkal tömegesebbek ma, mint századokkal ezelőtt. De
egyértelműnek sem egyértelmü a kérdés. mert amikor .xlekrisztianízá
cióról" beszélünk, akkor voltaképen csak egyik vonatkozását ragad
juk meg az általánosabb jellegű és kíhatású valóságnak. Annak neveze
tesen. hogy nem egyedül a kereszténység megfogyatkozását tapasztalhat
juk, ami végeredményben csak a keresztény tájakat eríntené. hanem
cgydcmcs jelenséggL!: cl vallásnak mai helyzetévei állunk szemben,

Jacques L e c l e r c q szerint -~ akinek személyére az Osservatore
f.(omano ismertetése is felhívta a figyelmet s akinek egyik nagy tanul
mányával legutóbb foglalkoztunk. --- ez az utóbbi mozzanat az, amiből

ki kell indulnunk. hogya keresztény ember helyes és idöszerü maga
tartását meghatározhassuk.

A vallásos érzés a túlvilággal való törődésből táplálkozik -- ál
lapítja meg Leclercq abban az írásában, amelyet "Szemléleti változás
a kercsztényséqben" eimmel a jezsuita É t u d e s tett közzé. Tételét nagy
jában el is fogadhatjuk. A modern szellemiségnek viszont van egy lényeges
irányzata, amely haszontalannak vagy károsnak ítéli ezt a törődést s
az ember figye!mét ..kizárólag a földi világra kivánja összpontosítani. Ez
az irányzat mindenütt hat és eleven, a kínaiak, hinduk, muzulmánok
közt épp úgy, mint a keresztények közt. A szakítás nem teljes és egye..
ternes, de legerősebben -- emeli ki Lec1ercq. nyilván a francia helyzet
alapj.m -, eppcn a kor két vezető társadalmi csoportjában. él magas
értelmiség és az ipari munkássáq körében észlelhető. Vellik szemben
cl közbeeső csoportok, amelyek inkább konzervatív hajlan.Iósáqúak, töb
bé-kevésbbé őrzik még a vallási hagyományt is, mínt egyet a sok között.
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Bár a hitüket valóban élő s a hitet más dolgokkal össze nem vétő
keresztények száma örvendetesen növekszik, bizonyos, hogy a keresz
tények széles tömege is föleg hagyományból keresztény. Nekünk ezt
- amennyiben csak hagyományból ragaszkodik valaki hitéhez - első

sorban természetfölötti szempontból kell fájlalnunk de legyünk tisztában
azzal, hogy közvetlen és földi vonatkozású nehézségek is hárulnak
ránk belőle. Annak ugyanis. hogy a kcresztcnyscq sokaknál csak ha
gyomány. egyik következménye. hogya vallásosság kü.sö megnyilat
kozásainak közönségét r é szben (egyes országokban talán nagyrészben)
olyanok szolqáltatjak, akik ragaszkodnak az általuk mcqszokotthoz, an
nak minden formájában. Többek közt ennek lehet betudní, hogy oly
gyakran rónak terhünkre kapcsolatot. a katolikus vallásosság és a kon
zervativizmus politikai. szociális és egyéb formái között. \, iiágos, hogy
ez az állapot nem egészséges. Ha tehát mi valóban hisszük, hegy Krísz
tusban az igazság, és hogy ettől az igazságtól függ a világ üdve, akkor
rajta kell lennünk, hogy ez az állapot meg is változzék.

A fentiekből magyarázható, hogy Franciaorszáqban az apostoli
buzgóságú emberek figyelme különösképen ama két társadaimi csoport
felé fordul, amelyeken az emberiség jövője nyugszik, s elhanyagolják
a középrétegeket, amelyek értelemben. bátorsaqban, élete! öben "köze
pesek" , s hogy mind több nyugaton az olyan pap. aki papi hívatása
mellett ipari munkás vagy tudós kíván lenni, de semmikép sem bank
tisztviselő vagy katasztéri nyilvántartó. Fruncíaorszáqban. ahol a társa
dalmi átalakulás tudatocodása különösen éles. ez a m.iqatartás szinte
nyugtalanságot is kelt, mert egyes lelkipásztorok már-már készek arra,
hogy otthagyják a hűséges régi nyájat és az elvesztett inczök vissza
szerzésére men jenek.

A feladatok és a kilátások mindenesetre meróben mások, mint ed
digelé. Azelőtt mindenki egyetértett a vallás szükséqesséqében. Vitat
koztak az igaz val.ásról, a vitákból még háborúk is kerekedtek, de senki
sem vonta kétségbe, hogy van egy vallási igaz:.;ág és hc.gy a vallás
lényeges kelléke az életnek. Ma viszont a vallások egy melyreható és
tevékeny mozgalommal találják magukat szemben. amely <.;zt is tagadp,
hogy egyáltalán léteznék vallási kérdés, és fennen hirdeti, hegy az emberi
nem további haladása megköveteli a vallással való törödes tel jes elha
gyását. A megszokott szellemi magatartás nem is ~"git itt semmit. Hasz
talan magyarázgatnók azt, hogy míként kell hel ~ csen feifogrmnk a ke
reszténységet, ha nem feleltünk meg már elöbb arra a kérdesre. hogy
szolgál-e valami jóra egyáltalán a kereszténység, nem inkább ártalmas-e.
és hogy azon az állomáson. ahová az emberíscq eljutott, ncrn túlhaladott
szakasz-e már az egész kereszténység. Ebben a kérdésben és a rája
adandó válaszban látja Leclercq a tulajdonkcpeui uqropoutot, amely
az összes keresztény hitközösségek számára ugyanaz. Míelött Krisztus
üzenetének hiteles értelmezése fe.öl perbe;zál1liának kc:tc.likusok és
protestánsok. előbb meg kell szerezniök a "polgárjogot" Krísztus ré
szére a modern világban.

" 'f ..
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Lélektani szempontból manapság az első vallási kérdés nem az,
hogy a sok közül melyik az igazi vallás, hanem az, hogy általában a
vallásnak lehet-e és kell-e, hogy legyen szerepe? Ez annyira így van
- mutat rá Leclercq -, hogy amikor egy hitetlen Franciaországban
mcqtér, a leggyakoribb eset, hogy mihelyt szűkséqesnck Héli valamely
valláshoz tartozását, nyomban és mindenestül elfogadja a katolicizmust.
Holott az észszerű menet az lenne, hogy elóbb elismeri Isten létezé
sét. azután Krisztus ístenséqét. végül az egyház isteni küldetését, meg
tartva igy nagyjában a hitvédelmi könyvek szerkezetí rendjét. A pszicho
lógiai folyamat azonban nem ez. Ha egyszer tudatossá vált valakiben
a vallás szűkséqe, megtörtént a választása is: odafordul ahhoz a pozitiv
valláshoz, amelyet maga előtt talál, Franciaországban a katolikus val
láshoz. Ali ennek a forditottja is. Mihelyt kilép abból a zárt körből,

ahol mindenki vallja hitét, mínden vallásos ember ugyanazzal az egy
kérdéssel találja magát szemben: ér-e valamit és jo-e valamire a vallás?
S a mai embernek, ha bizonyos értelmi fokra eljutott, egyre nehezebb
lesz kitérnie e kérdés elől. mert még ha emberi környezete teljesen val
lásos is, a sajtó, a könvv, a rádió, a mozi más szemléletet képvisel vagy
tükröz. A mai viláo lcqsúlyosabb veszedelme keresztény szempontból.
nem a tevékeny vallásellenesség, hanem az eltökélt és nyugodt vallásta
lanság. S e tekintetben félő - írja Lcclercq -r:», hogy a katolikusok
jókora többsége tévedésben ringatja magát.

Mind az értelmiségiek. mind a munkások körében tanúí lehetünk
annak, hogy előállott és míndínkább kialakulóban van a hitetlen embernek
az a típusa, aki sem nem papellenes. sem nem egyházellenes, de csak
azért nem az, mert a vallási kérdés egyszerüen meqszünt létezni számára.
Ez annyira más. mint a multban ismert magatartások, hoqy a legtöbb
katolikus - állit ja Leclercq - még elképzelésként sem tudja lehetőnek

tartani. Pedig a rideg valóság az. hogy e békés vallástalanság szem
üvegén át nézve a vallás semmiféle iqazsáq-problérnát sem támaszt. A
vallás ebben a szemléletben csak egyike a sok jelenségnek. amelyeket
pszichológiai, szociolóqiai, vagy történeti szempontból tanulrnánvozha
tunk. Szcnvcdélves hévvel szentelheti magát valaki ennek a munkának,
mi több, a legélénkebb rokonszenvet is érezheti a vallási tanítás és a
vallásos élet iránt anélkül. hogy bármi formában is felvetne az igazság
kérdését.

Amikor a katolikusok látják, hogy egy hitetlen érdeklődik a vallás
iránt. tisztelettel szól róla vagy még magasztalja is a szolqálatokat, ame
lyeket a vallás az emberiségnek tett, akkor altalában azt hiszik, hogy
az illető már a megtérés útjára lépett. S így is volt ez hosszú időn át.
Az a hitetlen azonban, akiről ma kell beszélnünk - mondja Leclercq
-, túliutott ezen. Elismerheti a vallás és az egyház érdemeit a multban,
zlísmerhetí például. hogy az egyház megmentette a civílizációt a közép
korban, vaqy hogy a keresztényséq volt a forrása minden modern hala
dásnak, elismerheti annál könnyebben, mert másfelől hozzáíüzl, hogy a
fejlődésnek ez a szakasza már rnöqöttűnk maradt, s a.: emberiség új
korszakba érkezett. mikor is a vallásnak nincs többé semmi hasznos
sága. S Leclercq úgy látja. hogy a magas értelmiség köréból nem keve-
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sen annál nyiltabban és őszintébben nyilvánítják rokonszenvüket a ke
reszténység iránt, minél tökéletesebben elszakadtak tőle. Szívesen és örö
mest jönnek össze hívő katolíkusokkal, mert azok egy letűnt kor ma
radványainak tűnnek fel előttük, érdekes ösléuycknek. akiket még élő

állapotban lehet vízsgálni és elemekre bontani. Mindaz, ami <: valláshoz
kapcsolódik, a folklore és a régészet ingeréve! hat reájuk. Igy azután
a katolikus, ha azt hiszi, hogy rokonszenves crdeklődesükben il mcg
térés sugarát fedezheti fel, körülbelül úgy jár, mint a niacska. amely,
ha símogatják, azt képzeli, hogy aki simogatja, maga is nacska sze
retne lenni.

A katolikusok túlnyomó része egyáltalán nincs tudatában a dolgok
ilyen alakulásának ~ állapítja meg Lec1ercq. A mi szemünkben any
nyira nyilvánvaló, hogya kereszténység míndenckelött igazság, hogy ha
meg is tudjuk érteni ennek az igazságnak vitatását. az már valósáqqal
érthetetlen számunkra, hogy valaki nyugodt meggyőződéssel állithassa.
nincs míről vitázni, nem azért nincs, mert a kcrcsztcnyséq nyilvánvalóan
igaz, hanem mert fel sem merülhct a kérdése annak, vajjon iUdz-e, ugyan
úgy nem, mint ahogy nem vitázunk immár il régi görögök vallásáról.
Pedig hogy megérthessük ezt a szellemi magatartást ~ fejti ki Leclercq
~, elég, ha emlékezetünkbe idézzük a mi .ói\]áL m.iqatart.n.unkar más
vallásokkal szemben. Hány keresztény humanista rajong, még papok
is, a klasszikus mithológia flnomsáqnié rt. ír lelkes tirádjkal az isteni
Zeusról és az isteni Athénéről anélkül. hogy il lé: crcsűkbr.n vag'/ isten
ségükben való hit egy pillanatra is megkísértené. S ugyanez áll az iz
lám, vagy a buddhizmus katolikus kutatóira is.

* * *
Vannak már mindenesetre a gondolkodó katolikusok között i3 sokan.

akik többé-kevesbbe tisztába jiittek \'ZJ.c1 EJ tényállassal. li,m:'l il mindin
kább kibontakozó új magatartás vezérlő eszméje: a t il II Ll :; ft g t é t e l.
Meg kell mutatni. hogy mire jó a vallás. Azoknak, akik azt állitják.
hogy nincs szükséqük rá. meg kell mutat nunk, hogy mi. nyer vele az
ember. M e g m u t a t n i! Nem beszélni és érvelni, hanem életünkkel.
annak megtapasztaltatásával bizonyságot nyujtani. Tényekkel igazolni
a kereszténység hatóképesséqét ezen a földön. Hatóképesséqét nem
egyedül abban, hogy megnyitja számunkra a mermyeket, rncrt hiszen olyan
emberek közt élünk, akik tagadják a mennyeket, sőt erenynele tartják,
ha nem is törődnek vele. Hogy ezek lelkét felserkcntsűk, azt kell meg
mutatnunk, hogya kereszténység eleven kovász il földön Hogy az égbe
is elvisz, azt később elmondhatjuk. dc pedagógiailag ez llen: lehet az
alapvető állítás és semmikép sem lehet az első.

Leclercq szerint tehát gyökeresen meqíordult az érU:kck kinyil vá
nitásának az a sorrendje, amellyel a kercsztérryscq a siker kilátásával
léphet a világ elé. S ennek megfelelően változott a helyes keresztény
magatartás is. Vegyük csak szemügyre ezt.

Abban a keresztény társadalomban, amely az ókor v0:Jc:I" szcrvező

dött és betöltötte a középkort, a kereszténység igaz-volta vitán felül
állott. Mindenkit megkereszteltek már a születésekor. A keresztény
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élet feladata nem lehetett a tanúságtétel, rnert neru kell tanúskodni olyas
miről, amiben teljes az egyetértés. Ebben a keresztény társadalomban.
ahol míndenkí kereszténynek született, a keresztény iqazsáqot nem úgy
adták a felnövekvő gyermek elé, mintha nyiladozó elméje szabadon
dönthctne annak elfogadásáról, mert a csa.lakozás nem is lehetett kér
dés. Bűn lett volna még a gondolata is annak. hogy valakinek jogában
állhatna a visszautasítás. Az ember cqyszerücn hisz. az egész világ
hisz, maga az ellenvetés is bűn. Következésképen a hitet nem elfoga
dásra a j á n l j á k, hanem t a n i t j á k, ami egészen más dolog. A
hivőknek kifejtik, hogy mi mindent h o z m a g á val a hit. amelyet
bizalommal vallanak: "neked hinned kell ezt ... mert te hiszel." Okta
tásról van szó, nem meqtérítésröl. Oktatásról. hogy a szellern félre ne
síkoljék. Pontos' formulákról. amelyek megvédik az embert az igazhitű

scqbcn. Másfelől a kereszténység belehelyezi az embert a kegyelmi ál
lapotba, amely megnyitja a mennyeket. A keresztény élet lényeges
problémája ennek folytán a kegyelem m e g ő r z é s e és ha veszendőbe

mcnt, v i s s z ;j s z e r z é s e. Az egyház és az apostoli buzgalom tö
rekvése igy mindenekfölött az, hogy a keresztényeket megtartsák a ke
0yeJem állapotában vaqv abba visszavezessek. s míndez anna i;: a szabatos
orthodoxiának a keretében. amely maga is szüksé.jcs eleme a kegyelmi
életnek. EI kell tehát hárítani a kísértéseket, az értelem es az erkölcs
összes kisértéseit. Nem szabad problémák felvetésére ösztönözni senkit.
Teendő csak egy van: eljutni az égbe, s ennek útja oly világos. Elég
ha tiszteletben tartják a parancsokat és magukévá teszik a tanítást. Hogy
ne legyenek kísértései, a keresztény embert egy védett karámba zár
ják. ahol mindcn a javára szolgál. Amiről ebben a társadalomban beszél
nek: apostolkodás. jótékonyság; tanúsáqtételröl nem esik szó. S még
azután is, hogya középkor integrális kereszténysége széthulit. ez marad
a pedagógia. Amennyire csak lehetséges. építik a zárt körzeteket, ame
Iyeknek célja a kereszténynek megtartás. "Megőrizni a k..resztényeket",
mert az ember nem I e s z keresztény, hanem az m a r a d, míután a
keresztények születésüknél fogva keresztények.

Az egyház - mondja Leclercq, akinek fejtegetései itt nagy ha
sonlóságot mutatnak Ida Friederike G ö r r e s helyzetrajzával - nap
jainkig főleg ezen a síkon mozgott. Innen az a kercsztényrömcq. amely
nek hite és élete a környezet függvénye; személyileg ezek túlgyakran
gyenge keresztények. akik míhelvt kilépnek az eqyöntetűen keresztény
környezetből; elvesztik hitüket, kik nem találnak választ az ellenvetésekre
mert sohasem elmélkedtek hítükről. Igaz persze. oly kevés is történt
annak érdekében, hogya róla való gondolkodásra ösztönözzék őket.

S innen a hagyományok szerepét túlértékelő keresztényeknek, mind a
papoknak mind a laikusoknak. az az általános meqqyőaödése, hogy
a keresztény-volt egyetlen útja a gyermekek megkeresztelése és keresz
tény légkörben való nevelése. és abbeli aggodalma. hogy a hit mínd
járt elvész, mihelyt az ember nem-keresztény erkölcsök vagy gondo
latok áramlásába kerüL

Minthogy azonban a nem-keresztény, sőt keresztényellenes befolyá
sok három évszázad óta mindezek dacára sem szüntek l;l~g növekedni.
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a vérszegény keresztények, amilyeneket ez a rendszer sokat termelt,
természetszerűen fogytak, úgyannyira, hogy ma már a hályogos sze
mek előtt is nyílvánvaló: a keresztény kénytelen egy nem-keresztény
világban élni, képesnek kell tehát lennie ami, hogyamasa erejéből

hordozza hitét, a kereszténység jövője pedig (a nem terme szcrfölöttí sik
ban) attól függ, hogy erjesztője-e a világnak ugy, amiként Krisztus
Urunk szólott róla.

* * *
Míóta beszélünk keresztény tanúságtételről?-- teszi Icl Leclercq

a kérdést. Nem nagyon régóta. "Úgy gondolorú, hasztalan keresnők

ezt a kifejezést a századeleji irodalomban ... A tanúságtétel eszméje an
nak a vílágnak felfedezéséhez fűződik, amely meq-zünt keresztény len
ni. Hogya világ már nem keresztény, közhelynek számít, de pontatlan
állítás, rniután a világ soha nem volt keresztény. A legtöbben ugyanis.
amikor a vílágot emlitik, egyszerüen sa ját országukra gcndo1nak. Egy
francia ember szájából az a rnondás, hogya világ megszt.int keresztény
lenni, csak annyit akar jelenteni, hogy Franciaország szünt meg keresz
tény lenni. Az én tapasztalatom szcrint az 1911-e5 háború után kezdett
felülkerekedni az a nézet, hogy Franciaország nem keresztény többé,
1930 felé pedig már általános meggyőződéssé is vált az denjárók körében.
Hangsúlyozom: az elenjárók körében, mcrt a konzervativ kij, iJ:, qör
csösen kapaszkodtak a legtűnékenyebb látszatokba is, ho:!:,! cllc p
lezzék a valóságot. Nen tudom, hogy e pillanatban is szokásoi-c. de azt
tudom, a két háború közötti utolsó években az afféle szónoki "remek
lések", hogy Franciaország törhetetlenül keresztény volt és maradt s hogy
a vallástalanság minden jelensége ellenére az is marad mindiq. gyakran
hangzottak el a szószekekröl. épp azokban CI tekintélves templomokban.
amelyeknek prédikációi a nagyközönség szemében leginkább képviselték
a katolíkus gondolatot."

Gondos vizsgálatok hiányában nem tudná megmondani Leclercq,
hogy rnilycn arányban odanak meg jelenleg a kai olikusok: znekkora a
hagyományos tétel védelmezőinek száma, amely az egyház életét a hit
meqörzésére összpontosítja, és mekkora az új téle! hivcic. amely első

és legnagyobb feladatnak a tanúságtételt vallja Bizonyos azouban, hogy
ez él második csoport napról-napra tért nyer, és Leclercq szerint az is
bizonyos, hogy ezé a jövő.

* * *
A tanúságtétel fogalma sok tekintetben visszanyúlik il kezdeti ke

reszténységre. Az első keresztények magatartása a Mcqváltás színc
előtti elragadtatás magatartása. Ez az elragadtatás tör ki minden pilla
natban Szent Pálból. És a Megváltás nem cupán az örök üdvösséget
adja meg, hanem átalakítja a jelen élctet is, sőt az egész teremtést· új
eget és új földet támaszt. Ez az átalakulás nincs elválasztva az örök
élettől, sem cl nem választható attól. rncrt odavezet hoz z á és kivüle
nincs is másik út. Ha Krísztus Urunk szavait és általúban az cvanqé
líumot olvassuk, lehetetlen ellenállnunk annak a benyomásnak, hogy a
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keresztény ember élete gyökeresen átalakított, alapjaiban megváltozott
élet. Nemcsak láthatatlan benső lényegében. de külső meqnyílatkozá
saiban is. A tanítvány müveiböl ismerhető fel, amelyek Jézus szereteté
nek tisztaságát kell, hogy kifejezzék. Isten országa iddenn kezdődik.

Az első századok keresztényei. akárcsak a maiak. p<J~ány világgal
állnak szemben. amely előtt tanúságot kell tenniök arról: mi a krísz
tusi élet? A keresztény élet tájékozódása a hóditás. s ennek a hódítás
nak első eszköze az evangéliumi üzenetben foglalt ernbcrl kitárulás és
tisztaság értékeinek hitelesítése. A feladat tehát mcssze túlhaladja a ke
gyelemnek a megkeresztelt lélekben való megőrzését. Természetes, hogy
amikor <'? I'n~bcr a kegyelem birtokában van. meg is kell őriznie azt,
ez azonban csak egyik oldala a keresztény életnek; magától értetődő

dolcg, feltétel és kiinduló pont. A mai tanúságtétel szintere azonban 
figyelmeztet Lec!ercq - mégis más. mint a kezdeti keresztényséqé, s
ennek mcqlclclöcn némileg márnak kell lennie él rnodcrn keresztény
magatartásnak is. Az első keresztények olyan világgal találták magukat
szen.ben, amely általában elfogadta a vallási cszmét. amelyben tehát
a Jelen {'let és a [övő elet összekötése nem ütközött semmi előítéletbe.

A. mai világ viszont elhárítja magától a túlvilággal való foglalkozást.
Mintha válasz lenne ez azoknak a keresztényeknek. akik a kegyelemnek
:" fi)di t"V(':lc'~".é0től különvá'asztott mC'10:'zb;(·.ve1 2Ic<1rják biztosí
tani boldogságukat. mit sem törődve egy jobb világ kimunkálásával. A
modem szellem viszont ezen a földi világon akar dolqozni, mit sem
törődve a túlviiáqi léttel. Két kizárólaqossáq áll itt szemben egymás
: :,1. -- mindkettő meddőnek látja a másikat.

Karunk keresztényeire így az a nagy feladat vár, hogy "rehabili
h1i,~k" il kcrcszténvseqct. megmutatva. hogy a túlvilágg-ll való törődés

él földiek tekintetében is átalakító cselekedet. Teológiai szempontból
--- mcndja Lec1ercq - ez pontosan igy van. míután az ember abban a
rnértckbcn tanítványa Krisztusnak, amely mértékben Krisztusr követi az
emberek szeretésében s ez a szeretet cselekedetekben nyilatkozik meg.
Kötclcsséqünk, hogy hanqsúlyt helyezzünk erre a földi tevekenyséqre,
ugyanakkor természetesen kötelességünk marad az is. hogy soha el ne
veszitsük szemünk elől a földiek és az örökkévalók kapcsolódásat. Mert
il kereszténységnek lényegi célja nem az. hogy átalakitsa ezt a világot.
a lényegi cél változatlanul az örök élet; ahhoz azonban hoqv oda el
jussunk. már itt a jelenvalókban kell cselekvőknek lennünk. Ebben van
éppen a keresztény szintézis.

Tanulmánya befejezésében Leclercq is nyomatékosan kiemeli. hogy
ezt a keresztény magatartást és szemléletet. amely ma oly élesen elé
bünk ra [zolódík, minden időben megtalálhatjuk a kereszténység és az
egyház életében. Teljeren ez soha nem ment feledésbe. Iv: az eszme
azonban. hogya tanúságtétel kötelességének kell uralkodnia az egyház
e}lész életében. kétségkivül olyan szükséges vonása ma a keresztény
ségnek. hogy ennek állandó szemmeltartása nélkül aligha érezhetjük
magunkat keresztényeknek.

Mihelics Vid
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SZEMLE

EGY Új SZENT: MAZZARELLO MÁRIA
A Szeritévben és az azt követő

mostani időben az Egyház egymás
után emel oltárra olyan szenecket. akik
nemcsak magukat adták oda egészen
az isteni szeretetnek, nemcsak maguk
álltak bele Isten iránti szeretetböl az
embertestvérek szolqálatába, hanem a
segitőtársak egész légióját is állitották
ebbe a munkába. Ezek a "mai" szen
tek majdnem mind a szociális gondolat
hősei, a közösséqi érzés hordozói, az
egész világot átfogó keresztény sze
retet mcqvalósitói. olyan szerzetes
társulatok alapítói, amelyeknek tagjai
aktiv munkájukkal szolgálják az em
beri közösséget.

A XIX. század leqvirulóbb, legelter
jedtebb kongregációja a nagy nevelő,

Don Bosco alapitotta Szaléziek Tár
sulata. Az alapító egyszerű és sze
gény parasztfiú volt, ismerte a társa
dalom kivetettjeinek sanyarú sorsát.
akikről az olasz filmremek, a Susa
(Sciuscia == az olasz cipötisztitó gyer
mekek tréfás neve) olyan meqrenditö
képet rajzol: ezekért akart élni, eze
ket akarta felemelni, ezekből akart
dolgozó embereket faragni.

Élete derekán egyszer Don Bosco,
mintegy álomban kislányokkal látta ma
gát körülvéve, akik beléje csímpaszkod
va könyörögtek neki: scqits rajtunk! ~

A Szent elhárító mozdulatot tett: Elég
bajom van a fiúkkal! Erre a lányok
mögött egy sereg nővért pillantott meg.
akik a lányok közé vegyültek és segít
ségükre siettek.

Mikor ez a látomás történt, Mornesé
ben egy egyszerű, tanulallan paraszt
lány, Mazzarello Mária már maga köré
gyűjtött egy csapat fiatal lányt. aki
ket varrni tanitott s mikor ezzel k0.
nyeret adott a kezükbe. alkalmat talált
nevelésükre is. Ennek a kis csoportnak
lelki vezetője, Don Pcstar ino ('gy napon
Torinóban találkozott Don Boscóval. s
a szent egyénisége oly elhatározó hatás-
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sal volt rá, hogy a szalézi atyák so
rába lépett. Rajta keresztül ismerte 1l1('\j

Don Bosco a varróiskolát. melynek ve
zetöi Szcplötclcn Szűz Nhlr;,l Túrsula
t.uiak (késöbb halából Segitő Szüz Ma
ría Társulatnak ] nevezték magukat.
Don Bosco napirendet írt számukra.
meglátogatja és scqiti őket, majd ké
sőbb - látomásának hatása alatt -
belőlük alakitja meg Társulatának női

ágát. MazzareIlo Mária a szerit leg
hűségesebb tanítványa, gondolatainak
legmegértőbb rneqvalósitója lett, s cletc
végéig (1881. május 14.) vezetője ma
radt a gyorsan terjedő kongregációnak.
Az alapitás utáni első két esztendőben

tiz új házuk alakul, 1938-bill1 Mazza
reIlo Mária boldoggáavatásakor már
mintegy ezer nővér dolgozik a kapitalis
ta társadalomban oly mcstoha sorsban
élő dolgozó fiatal lányok sorsának javí
tásán.

Mazzarcllo Mária a szcntckhck ah
hoz a csoportjához tartozik, akik mé
lyen vallásos családból születtek, és
böIcsöjüktöl sírukig töretlenül és eqye
nesen, haladtak az Isten útj im. Nem
rendkivüli egyéniség, nem nagy ken
cepcíójú kezdeményező, hanem csupán
egészen Istennek átaelott lélek. 1837.
május 9-én született, Morncsében, a
Monferratói szölövidékcn, mínt hét
gyermekes szegény földrnüvcscsalád
lcqídösebb qyermekc. Iskclar alig v i\]

zcrt, maga sem tudta, hogyan tanult
meg olvasni. Roh''':'?,!l1.' n,'jli n'lr",'cl
lány, akinek a kezéhen ég a munka:
miközben lelke az Istenbe mcrül. fér
fiakat nieqszéqvenitő Il'mrr,!',m d,..i')o
zik apja földjén. Egy tífuszos naqv
bátyja önfeláldozó ápolása közbr-n .ncc
bet('~r:zik és ()!'i)~'~T~ {~!v('~zti dl1Z'.Zldó
erejét. De ami emberi sziun'tfl c• szcrínr
a lcqnaqyobb s;;ccencs(it1cn',é'Cj 1<'n",', az
az Isten terveiben a knnagyd)!' h
gyclmek forrása. Eqy nano: r·J"'l l,)·
tomásban a <zülöfaluja mcllctti domb
oldalon egy hatalmas kolostort mutat



neki. melyben nővérek szorgoskodnak
fiatal lányok körül. Anélkül. hogy a
látomás értelmét meg tudná fejteni.
ekkor határozza el. hogy a magához
hasonlóan erős fizikai munkára nem al
k"lma!' l:111l'okon segítsen. Ez a kis
kezdeményezés találkozott I 860-ban
Don Bosco mozqalrnával. Mínd a két
abpitú a ki 'paraszti rétegből szárma
zott. és saját osztályához sohasem lett
hűtlen. Mindiq a magukhoz hasonlók
apostolai maradtak. Mazzarello Mária
[rninr a ncmrcq boldoggá avatott Pia
cida Vicl is) éppen paraszéi C'rényC'k
egl'szl'rűségc. rornlatlansáq». alázata.
0l'cmJC'ki Iclkülctc révén lett alkalmas
eszközzé <lZ Isten kezében. hoqy a
qycrmckck ncvclö]e. s C'gy egész naqy
s::e~·:etl':"csal:~d anyja és vezetője le
9)'('11. Feljegyezték róla. hogy mint ál
t,11 '11105 főnöknő lcqtanultabb nővéreit

is szerette mcqi.izni e9,'s:en alacsony
fizikai munk.skkal: "Azt akarom, h09Y
ilZ ill'('nf<1jta 11iunká ka ( í: mcqtanuljá
tok. mennyi félrildsággQI járnak és igy
johban mcqhccsüljétck azokat. akik eze
ket végzik. és nagyobb elnézéssel le
9yet,~k azok iránt. akik esetleg hibáz
nak.

Ez il szellem mcqóvta él Szalézi nő

vereket attól, hoqy elpolqáriasodjanak,

"IGÉRE VÁR A NÉP"

és úgynevezett "úri" szerzetté legye
nek. Megmaradtak az alapítók szándé
kához híven a szegények szolqálóínak.
Don Bosco bölcsen járt el, meghagyva
a tanulatlan parasztlányt gyakori alá
zatos könyörgései ellenére is a Tár
sulat élén, mikor erre a tisztségre is
métel ten egyhangúlag meqválasztották.
Nagy alázata, egyszerűsége, kifogyha
tatlan' leleményessége. szivjósáqa,
anyai lelkűlete tették őt vonzóvá a
növendékek és nővérek előtt. Mint
Don Bosco. ö is, a nap minden órá
jában rendelkezésére állt nagy csa
lúdja minden tagjának. Figyelmezteté
seit, intései t oly szeretettel, tapintattal
tudta intézni, hogy soha senkinek a
szivéhen nem maradt keserűség és meg
bántottsáq. Ebben nagy példa lehet ez
<1Z cqyszcrű lélek egyrészt minden ve
zető, szülö, elöl járó előtt, aki állan
dóan ki van téve a kísértésnek, hogy
a reábízottakat megtörni és megalázni
próbálja. és igy soha nem gyógyuló
sebeket és töréseket okoz azok lel
kébcn, akiket felemelni és Istenhez
közelebb vinni lenne hivatva.

Mazzarcllo Máriának, akit az Egyház
június 24-él1 emelt a szentek sorába.
talán ezek a legfőbb mondanivalói
számunkra.

Hozz ászólás a falusi pasztoráció új problémáihoz)

l'l. Viqilia januári és márciusi szá
n·,.jban ted nagyon is időszerű cikk
iOSJblh'zott ;1 fillusi lelkipásztorkodás
'.'j prol ilérnái val. Mindkét irás komoly
fcldö!'sémle1 és jó meglátással I nyúl
ho:zz\ ehhez a napjainkban oly döntő

l-:.érdc'.<h,-'::. De éppen aZl~rt, Inert a Ialu
Uki fcjJödésLnck új távlatokat adó
b'rC:é,.rÜJ van szó. úgy Véljük, nem
lesz fölösleges. ha hozzászólásunkkal v->

.uncl y belül-öl. 'I p;u'aszts;1\jhó! jön
- mí is előbbre visszük egy lépessel
;'zt " lcqjobbkor felvetett proliléntát.

Kőztudomású. hogya magyar Ialu
tqctl'h~t! ;} multb.in milycn döntő sze
l-epe ",c·Jt núprjin ,1Z áL;lJ:':llosan cJfo
qadotr és nundenkire kötelező, ha-

gyományos társadalmi rendnek. A
benne élőknek úgyszólván minden tet
tét és szavát. az élet minden mOZZa~

natát szíqorú korlátok határozták meg;
és aki ezeken mégis megpróbálta túl
tenni magát. azt menthetetlenül kive
tette. kiszórta magából a falu íratlan
rendje.

Ez viszont már nem mondható el
a ma falujáról. Mert annak életében
-- főleg az elmult évtized alatt 
nemcsak anyagi, gazdasági vonalon
ment végbe gyökeres átalakulás. hanem
szellemi, lelki síkon is valami meg
döbhcntö világosságot kereső; ben"
sö mozdulás figyelhető meg. A régi,
megkövesedett falusi életet ma már
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ezer szál fűzi a külvíláqhoz. Nem
csak az ujságok, vagy a rádió által;
a tanult fiak, vagy rokonok, a gyá
rakban vagy egyéb munkákra ment
falusiak kétségtelenül a forradalmi vál
tozás előseqitöi. Nem kis feladatot je
lent a lelkipásztor számára, amikor az
otthon megmaradt régi nyáj és a vá
rosi hatás kettős eqyüttlctévcl kell szá-
molnia. De nemcsak erről van szó.

A magyar falvak túlnyomó többsé
ge ma is megmaradt "falusinak" . Szánt,
vet - és minden vasárnap elmegy az
Isten házába. De vajjon ez az "otthon
maradt" falu a régi, konvcnc.onil-.
szokások béklyóiban éli-e még egy
hangú életét? Szö sem lehet róla! Ter
mészetes, hogy most is temérdek ha
gyományos szokás él még ilyen, vagy
olyan - és föleg módositott - for
mában; S ezek [órésze - legyünk
őszinték - kívánatos is, hogy fennma
radjon. A falu lelke azonban már új
távlatok felé bontc0,,~ja szárnyaít.

A régi falut az öntudatlanság. a ke
serűséqekbo való beletörődés jellemez
te. Az új falu már igényli a tudást,
bele akar szólni saját sorsának intézé
sébe és bizvást elmondhatjuk. hogy
megtette az. első, talán még bizonytalan
lépéseket az őritudatosulás felé. Pa
rasztsáqunk túlnyomó része a két há
ború folyamán, rnessze - túl bolyon
gott a faluja határán. Új vidékeket.
szokásokat, életmódokat ismert meg é~

sok tapasztalattal megrakodva tért ha
za. Eletszemlélete, gondolkodásmódja
kitágult. Megtanulta a társadalmi jelen
ségeket faluja határán messze túllátva
értékelni, mcqtanulta, hogy a maga
sorsára nézve tanulságokat vonjon le
belőlük. De a magyar falu életszemléle
tében igen jelentős szerepe volt (főleg

nagybirtokos vidékeken) a földreform
nak is. Még alig félévtizede. hogy pa
rasztságunk egyrésze sajátjának rnond
hatja azt a földet, amelyen azelőtt is
ő gürcölt, és megállapíthatjuk, hogy a
nehéz körűlmények ellenére is nemcsak
hogy anyagilag boldogult (van ke
nyere, ruhája, marhája, stb.). hanem
ami ennél sokkal messzehatóbb ered
mény: tudatossá vált előtte, hogy ime,
ő is teljesértékű ember; hiszen a maga

380

gazdája, akinek éppúgy joga van a
szóhoz, mint bárki rnasnak. (i,s r.i.nd
ezeken túlmenően a technika $('g't'c
ge, a termelékenység fokozása és tcr
mcszetcsen a fentebb emlitett, va rosi
iparosodási _ kulturhatás is, mind
mind hozzájárult ahhoz, hogy a magyar
falu az eddiginél sokk.rl állGgóbb pcr.>
pektívában lássa a világ dolgait.

Mindczcket Itqyelcmbevéve. könnyen
megérthetjük, hogy parasztságunk, ki
szabadulva a régi mozdulatlansáqból,
komoly hgy elemmel tanulmányoz és
mérleqcl rninden elébe kerülő kérdést.
A Icql.üloubözöbb tudományok sok
sok állitása, (főleg a természettudo
manyé ) jut e! hozzá és: foglalkoztatja
gondolkodását.

Az öntudatra ébredező falu az álli
tások és kételyek kavarqásában sokkal
inkább "igére vár", lllint valaha. Vár
ja az Eqyhúz szavat az eiébe tóduló
kérdések özönében. Várja, hoqy lelki
pásztora ne csak a Idélel szorosan vett
kéreleseire. hanem a modcrn vilaqké p
és természe-tszcmlélet nagy problémáira
is eliqazitó választ adjon. A hivatása
magaslatán <illó falusi lelkipásztor rend
kivül sokrétü és a helyi szokasokat is
figyelembevevő munkájának középpont
ját tcrmc.izctcscn a szcnthcszvdek je
lentik. Falvaink zömében már nem áll
az a feltevés, hogy másként kell be
szélni az "otthonmaradt" parasztokhoz
és ismét más tcrnatikájú beszédre van
szükség a városban, qyárban dolgozó
falusiak között. Aki igy gondolja, az
még nem vette észre a falu számottevő

tömegeiben végbement gyökeres szel
lemi változást. Beszéljen a falu lelki
pásztora bátran és víláqosan a tudomá
nyos kutatás mai állasáról is; elemezze
a csillagos míndcnséqnek, a világ te
remtésének és a csodálatos életnek gyö
nyörű isteni variációit, Hacsak nem
száraz, untató az előadásmódja: én, az
cqyszcrű parasztember állítom. hogy a
sok ezer, hozzám hasonló "itthonma
radt' szántó-vető paraszttestvérem meg
fogja érteni. Sőt, igényli. várja lelki
pásztorától az ilyen világos tájékozta
tást. De ugyanakkor és míndcnckclött
mutassa meg a lelkipásztor az e m b e r-



r é I e t t K r i s z t u s magasztos vo
násait és a szcntek ezernyi botláson át
is Istenhez vivő útját. (Soha annyi pa
rasztember nem olvasgatta a szcntek
életét, mint most}. Mutassa meg az
Egyház hcnsö életének, liturgiájának ér
telmét, szépséqét. És nem utolsó sorban
az Egyház nagy történelmi multját és
történelemformaló erejét is.

A város vallásos élete ma már szé
pen elméj yült. Ezt én, a falusi pa
rasztember is nagy örömmel tapasztal
tam. De azért aggodalommal kell meg
megjegyeznem, hogy láttam és még
nem is olyan régen a gyéren láto
gatott városi templomokat és jól
tudom, nem kis munkát jelent a
városi pasztorációnak, hogy ez a lel
kesedés állandósuljon és necsak szal
maláng legyen. S amikor a falu val-

lásos színvonalának elmaradásáról be
szélünk, figyelembe kell venni, hogy a
falu soha nem lobban (és lobbant)
könnyen. A falu nehezen mozdul, de
ha mozdul, akkor ellenállhatatlan erő

vel viszi magával előre a történelmet.
És a magyar falu szellemi élete most
mozdulóban van.

Kimondhatatlan felelösséget jelent e
lelki ébredésben lévő falu lelkipászto
rának lenni. De egyben olyan naqysze
rű feladatot is, amiért érdemes papnak
lenni. érdemes élni és dolgozni. Való
ságos viláqítótorony a falusi lelkipász
tor, aki viharban nem alszik ki, rnert
hiszen rajta keresztül Krisztus világit,
aki az idők és terek végtelenjén át is a
"v i I á g v i I á g o s s á g a".

Herczeg János

A FI~ANCIA KATOLIKUSOK SZÁMVETÉSE

A francia katolikusok mai helyzetét
méri fel a "La Vie Intcllcctuclle" leg
utóbbi számában. A. Maydieu és A.
Z. Serrand. abban a vonatkozásban is,
hogy viszonylik e percben a francia
katolicizmus a viláqkatolicizmushoz.
mit vár az tőle s mi az. amit valóban
adhat.

Legelöször is megállapit ják a szer
zök, hogya francia katolicizmus jelen
helyzetében se nem uralkodó, se nem
üldözött s ebből adódik kiválcan elő

nyös helyzete: állandó érintkezésben
van az ellatcízalódott világgal, ahol az
élet gazdasági, szecialis és politikai
szcrvczcte alakul. Igya francia katoli
kus mcqmcnckűl a kisértés től. hogy
uralkodni akarjon a világon, de attól
is, hogy katakombába zárkózzék. A
társadalom mindcn rétcqébcn igy min
den nap reggeltől estig együtt élnek a
hivők és hitetlenek és hatnak egy
masra anélkül. hogy egyik a másikat
hatalmi erővel el akarná nyomni.

Igy aztán él francia katolicizmus az
apostolkodást úgy fogja fel. ahogy az
a fogalom lényegéből következik: nem
mint védekezést vagy harci eszközt. ha
nem mint a hit sugárzását a világba,

társadalomba. Másfél évszázad óta szer
zett tapasztalatai megtanitották rá,
hogy nem a külsö formák a fontosak,
hanem az, hogy a társadalmi és törté
nelmi változásokon át is megmaradjon
hitünk és éljük Krisztusban ugyanazt
az életet, amely minden korok minden
keresztényének legfőbb törekvése. En
nek a sok tapasztalatnak és sok kez
deményezésnek jogán lett példája és
erőforrása a francia katolicizmus a vi
lág katolicizmusának. A két szerző

most arra akar felelni. megérdemlik-e
ezt az elismerést és várakozást. Meg
akarják vizsgálni a tényeket. világos ké
pet akarnak adni saját maguknak is
jelen helyzetükről.

Elsősorban megvizsgálják számará
nyukat. Szerintük a "gyakorló" katoli
kusok ezelőtt húsz éve mintegy tiz
százalékát tették az anyakönyvi ka
tolikusoknak (qyakorlókon azokat ér
tik. akik legalább vasárnap misére
mennek és husvéti gyónásukat elvég
zik) és ez a szám húsz év minden
apostolkodása, mozqalma, ankét ja, kez
deményezése után ma is tíz százalek.
Ez elöszőr kíábránditóan hangzik. de ha
a számok mögött megnézzük a valósá-
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got, abban meglátjuk a húsz eszten
dős munka eredményét. Ez a tíz szá
zalék valóban legnagyobbrészt ke
gyelmi életet élő, az egyház liturgi
ájába belekapcsolódó. meggyőződéses

katolikus, holott a húsz év előtti tíz
százalékban még igen sokan hagyo
mányból és inkább érzelmileg voltak
qyakorló katolikusok. A mennyiség te
hát nagyjában ugyanaz maradt, il mi
nőség viszont előnyösen változott s ezt
a mínőséqet veszi észre először az
idegen, ha a francia katolicizmussal
találkozik.

Megvizsgálják a katolíkus cselek
vést, az Actio Catholica helyzetét.
vagy ahogy mindjárt ki is mondják,
krizisét Franciaországban. Éppen a
francia A. C. volna hivatva példát ad
ni a világ katolíkusaínak, ha meg tud
ná valósítani a katolíkus akció ideál
ját, a jelen világ és a Krísztusban
való hit szintézisét, úgy, ahogy azt
XI. Pius óhajtotta. Talán világszerte
ellanyhult kissé a katolikus akció len
dülete, amelyben a világiak szercpén
volt a hangsúly, mig ma a világiak
szerepe általában néhány vezetőre és
világi apostolra korlátozódik. Ez a
helyzet áll a francia katolikus akció
terén is. ez krizisének egyik oka. A
másik sajátosan francia: annyira meg
szekták, hogy az új helyzetek új
módszert követelnek. hogy a jól be
vált intézményeket sem fejlesztik, ha
azok "megöregedtek" (tiz év náluk
már az "öregség" jele). hanem erö..
kritikával sutba dobják és újat kezde
nek.

De a cikkirók a krizis mélyebb
motívurnait is felkutatják. Megemlékez
nek arról, hogy a lillei kongresszus,
mely elindította a katolikus akciót
Franciaországban, leszöqezte, hogy a
laikus. a világi legyen egészen világi.
s a pap legyen egészen pap; munka
körük legyen szétválasztva. Ne akarja
a pap azokat a rnunkaköröket elvégez
ni. amelyeket a világi is elvéqozhct.
annál kevésbbé. mert hiszen a földi
dolgokban való eligazodás a világiak
nál egyszerűbb és természetesebb. De
ha a keresztény tömegnek nincsen kö
ze az Egyház dolqaíhoz, ha a "világi-
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ak" mindíq csak kis jámbor csoport a
plébánia körül, akkor könnyen llW()

történik az a szándékbeli elc:-.il:'.z:llHL.s.
hogy ..ahelyett, hogy az Egyh;'Zdt
építenénk bele a világba, egy kűlon

keresztény világrój álmodozunk". T'l
lán itt tapintanak a kérdés legmélyén'.
Illert FraIlciaorsz{lgbdn is, !il~ISl!(t r.')
mindiq ez ZI legfőbb problem.i: elfo
gadjuk-e a világot Ú(Jy. aboDY v.rn, és
abban itt és most próbáljuk-c <l lcl
kekben az Isten orszaqat épiteni a jelen
lehetöséqeí között, vagy pedig külön kis
keresztény ..világot" csinálunk és i1zz'll
,dtaljuk maqunkat, hoyy ez ruá:: ''':lp.,
il "világ". "Keresztény cmbcriscqc t
akarunk ahelyett, hogy" kcrcsztény,é
~JCt adnánk az embereknek. KCTc,ztény
: égről beszélünk ahelyett. hogy E\f:
házat mondanánk. Az emberek cpitsek
meg a maguk világát. nekün': eqyctl.-n
feladatunk van: hirdetni a Krisz tu.,
evangéliumát, bármilyen víláqberendc
zésben".

Dl' a katolikus gondolatnak m:',F'
nak is megvan bizonyos értelemben
a maga krízíse ~ mint ahogy cl jelen
pillanatban jóformán minden gondolat
nak Franciaországban. A Krtszrusban
való hit ugyan változatlan és időralio.

hanem ha gyakorla ti térre tesszük d
a tanból folyó elveket, nyomban mcq
mutatkoznak a nehézségek. Amikor egy
karolileus olyan vezető helyzetbe ke
rül, ahol intézkednie, parancsolnia kell.
akkor kiderül. hogy nem olyan egy
szcrü <l keresztény elvek szcr int csele
kedni. Mert megvannak az alapelvek,
de alkalmazasi módjuk nem mindiq
világos és nem mindig tud érvényre
jutni a gyakorlati élcrbcn. ..E!felejtettük
ezeknek a gyakorlati alapelveknek ke
letkezési módját... Amikor az emberi
értelem bele akar hatolni a hit tani
tásába. nincsen más eszköze erre, mint
hivatkozni azokra a Ioqalmakra, me
lyeket a tapasztalat hoz elébe. ~ és
az Egyház tanítói hivatalának ellen
őrzése mellett meg kell keresnie. mi
nő módon szcrczheti meg ez az emberi
értelem a maga emberi foqalmaival <lZ

Igazságot, mely a Kinyilatkoztatásból
adódik. Midőn tehát a keresztény azt
keresi, hogyan hasznosithatja a hité-



bő! rner itett alapelveket egy olyan vi
lág kialakitásara. melyben Krisztusról
tanuságot teve élhet. ne feledje el,
hogYaIllikor hitéből folyó alapelvek
megtal,jlásán f<'Jréldozik. benne él ab
ban a világban. amel yben ezeket hir
de tni akarja".

Ez sokak előtt újszerűnek tűnik, pe
dig nem más. rnint Aquinói Szerit Ta
;n{-L-;. ~l~ls~;zikl1.s tan.tá-a. Annyi meg
,<,,,lilik·; utun, amit átéltünk, nem cso
daikoz hatunk rajta. hgy a nyugodtabb
idokben kidolgozott alapelveket nem
alkalmazhatjuk rnindenestül jelen hely
zetünkben. Ez nem azt jelenti. hogy
('!vessük őket. hanem azt. hogy meg
próbáljuk az új feladat megoldását. a
meqváltozott életkörülmények s az
örök hi l szintézisét.

Kettős feladata van ma a keresz
tény gondolatnak: figyelni a szüle
tendö világra és mél yíteni a Knsztus
ban való hitet. mcly nlindig uqyanaz,
- ahoqy a Próféták. Apostolok. az
Egyházatyák reánk hagyták. ahogy az
Egyház őrzi a de positum fidei-t. S.
amint az értelem Isten ösztönzésére az
idők folyamán mindig növeli ismere
tének területét és kimélyiti reflexíóít,
újra meg kell feszítenie erejét. hogy
hite ugyanaz maradjon a változó ki
fejezések és helyzetek között is.

Maydieu és Sorrand szerint az efa]
la intellektuális munka eléggé pang
Franciaországban. Régebben a papság
idejének jelentős részét forditotta tu
dományos tevékenységre. most azon
ban részben a szegénység. részben
egyes anti-intellektuális áramlatok. rész
ben a megnövekedett gyakorlati mun
ka akadályozzák az efajta munkát,

A kutatás ennek ellenére is tovább
folyik a bíblíkurn. liturgia. Szent Ta
más és az Egyházatyák tanulmányozá
sa terén. A merészebb szellemek meg
kísérelték. hogya modern tudományos
gondolkodás új eredményeivel táplálják
a hitből való értelmet. de átfogó ered
ményre jutni nem sikerült. Egyrészt
belelitköztek az integristák gyanakvá
sába (a cikk írói hdytelenitik az in
tegrista elnevezést, mert ezek éppen
nem tisztelik a hit integritását. hiszen
a hit sajátsága. hogy végtelen vál-

tozatban termékenyiti meg az emberi
értelmet, nemhogy leszűkítené lehető

ségeit. mint ahogy ezt az. integristák
teszik.] - másrészt pedig bizonyos
fokig kompromittálták törekvéseiket
azok a túlrnerész újitók, akik válo
gatás nélkül fogadják az ujhól mind
a jó magot. mind a pelyvát.

Az irók szerint az a kérdés. túl
jut-e a francia katolicizmus a gondolat
birodalmában is a hamis egyensúly
holt pontján s megtalál ja-c a valósá
gos egyensúlyt. Ehhez s a tudomá
nyos kutatás lehetőségéhez először is
kölcsönös bizalom szükséqes, mely a
helyes kr itikát egyáltalán nem zárja
ki, ..de igazságtalanság és ostobaság, ha
gyanúba vesszük valakinek a hitét
azért. mert ezt a hitet új nyelven hir
deti. A teológus. aki azt keresi. ho
gyan fejezze ki korának problémái
között a mindenkor változatlan hitet.
nemcsak rendíthetetlenül bizik abban.
hogy az embereknek. akikhez saját
nyelvükön igyekszik beszélni. szüksé
gük van Krisztus szavára. hanem az is
szilárd meggyőződése. hogy minden
íelmerűlö új kérdésre megvan a vá
lasz ebben az Igazságban, rnelyet ta
nit és őriz." Az újitók viszont figyel
jenek a tradiciókat őrző kutatókra,
mert hátha igazuk van. az új nyelven
előadottakban nem találják meg tel
jesen azt. ami a régi nyelven előadot

takban meqvan. Ez a kölcsönös meg
becsülés és egymás szempontjainak és
eredményeinek ismerete meqindithatná
az intellektuális munkát, nem vitatko
zásokkal, melyeket a közönséq nem ért
meg. csak botránkozik rajtuk. hanem
megbizható tudományos mödszerek
kel. különbséqeket téve feltevések és
bizonyosságok között. s mindent alá
vetve az Egyház tanítói hivatalának.
Sürgős volna ez a munka, hiszen a je
len helyzetben maga a nép veti fel a
problémákat, s nem éppen a leqköny
nyebbeket. A biológiában például nem
a tudósokat. hanem a népet érdekli
jobban az evolúció problémája. ..Ha
a katolikus tudósok nem találják meg
a rnódját annak, hogya teremtés. a
bűnbeesés és a megváltás nagy tényeit
nekikvaló új nyelven adják a hivek
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elé, ezeknek a hite kerülhet veszély
be". Nem teológiai nyelven, hanem a
ma nyelvén kell mindent eléjük tár
ni. Az örök igazságokat új nyelven
eléjük tárni: ez a nagy feladat.

Korunk alapvető kérdése az, meg
hallja-e a keresztény a világ szavát és
meg tudja-e számára ismételni Isten
szavát: ezzel a meqállapítással fejezi
be az emlitettek mellett a tervszerű

pasztoráció időszerű kérdéseit érintő

szemléjét a két domonkos szerzetes. Az

Egyház - mondják - nem hanyat
lik. fennmaradásának isteni igérete
van. de az egyes országok egyházá
nak virágzása vagy hanyatlása fiainak
erőfeszitéscitől függ. Attól, vajjon
tudnak-e, mint az cvanq.iIiumí csalad
apa, régi és új kíncseket előhozni a csa
lád számára. A hitélet világszerte ész
lelhető elmélyülése. a hivők "minősé

gének" előnyös változása arra vall,
hogy - igen.

S. M.

NŐK A SZENTEK EGYESSÉGÉBEN

Mióta a legújabb kor a társada
lom fejlődésének vizsgálatát a tudo
manyok első sorába helyezte. jelentősen

megnövekedett az érdcklödés aziránt is.
milyen szerep jutott nőknek különbözö
korok különbözö társadalmaiban. A
történelemelőtti korszakok rendkivul
gyér adatai kevés támpontot adnak a
kutatókuak. Ezért a baseli egyetem
mult században élt hires tanárának.
Bachofennek és az ugyancsak mult szá
zadbeli amerikai tudósnak. Morgannek
megjelent könyvei az anyajogú társa
dalrnakról. csupán Ieltételczéseknek, hi
potéziseknek tekinthetők.

, Az ókor bőségesen ránk maradt irás
beli emlékeiből azonban már tudjuk.
hogy akkor a nőket alacsonyabbrendű

lényeknek tekintették s ennek mcqfe
lelően a jogfosztottságnak szinte rab
szolgai állapotában éltek. Egyes köny
nyitesek - mint például a 'lányoknak
apjuk vagy idősebb fivérűle által tör
ténő eladását megszüntető soloni tör
vények, Babylon és Egyiptom bizo
nyos fokú engedményei - nem változ
tattak a nők túlnyomó többségének alá
rendelt helyzetén.

A kereszténység a nő helyzetében
is alapvető változást hozott. Jézus egy
formán hirdette tanitását férfiaknak és
nőknek - "hirdessétek az evanqélíumot
minden teremtménynek" - a kenyér
szaporrtás alkalmával az apostolok a
nőknek is nyujtottak a kenyérből, az
első keresztény hitoktatásnál .nöket is
tanítottak, a tömeges kereszteléseknél
nőket is kereszteltek. s az első üldö-
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zésektöl kezdve nőket is üldöztek.
Maga az Úr Jézus Mária és Marta

mcqlaroqatasával, a bűnbánó házasság
törő asszonynak és Maria Maqdolné
nak adott bocsánatá val, de rnindcnck
felett édesanyja. a Boldogságos Szüz
iránt tanusitott fiúi szeretcieve! és
tiszteletével eléggé kifejezesre juttatta.
hogya nőket a férfiakkal egyenérté
kűnek tartja és azonos megbecsülésüket
kivánja.

Szent Pál apostol a galatákhoz írott
levelében világosan kimondja: .Jvlert
mindnyájan, kik Krisztusra megkeresz
telkedtetek, Krisztust öltötték magatok
ra. Nincs többé zsidó. sem görög.
nincs szolqa, sem szabad. nincs férfi.
sem nő; mert ti mindannyian cgyek
vagytok Krisztus Jézusban." E SZavak
félreérthettlen tanulsága. hogya férfi
és a nő közott fennátló nemi kűlönb

ség nem jelent rangbeJi különbscqet, a
halhatatlan lélek és az istengyermekség
méltósága egymás mellé helyezi öket.

Szent Pál azonban nem "feminis
ta", éppen ezért a férfit teszi meg a
családi és egyházi tekintély VIselőjé

nek s távolról sem hanqsul yozza túl a
nők jogait. Azt mondja: "asc;zollyok, en
gedelmeskedjetek férjeteknek". "n~m en
gedem. hogy az asszony tanitsor; s a
férfi fölé kerekedjék", .unert nem il
lik asszonynak beszélni az egyházban,"
Sokan ez utóbbi kijelentéseit úgy ma
gyarázták. hogy Pál apostol tulajdon
képpen ellenzi a nők csele kvö szcrcplé
sét. Ez tévedés. Elég téritő útjait ta
nulmányozni. hogy megláthassuk, rnily



naqvrubecsülte mindcnkor női munka
l,,,'sainak '·('gitsé,jd. Az idézett mond.v
~,~Kr.(lk t:ql'SZCJl r~iZ1S [clcutöscquk v.r.i.
l\Z cL:,:) koriu.usl ll_'\"l'1 kijelentéseinek
rll(1g)"d(;;lZd~~"lt helyi j('lk~j:.l vis:-;z~ü;so!

gük éldJ;~~k: ai: ottani cqyhazközséqlx»
.ikk oriban sokan erez tek öxztönzcst a:'
I a. hogy hitűkröl s az öket eltöltő kl'
gyelr.ü állapoiról tanúsáqot tegyenek.
t:iüiordult azután, hogy egyes asszo
nyok visszaéltek ezzel; nem tiszta sz an
dékból. hanem kapzsisaqból vagy izgi.·
gaságbcl jövendölni kezdtek. és ezzel
a lial,IÍ egyh'lz rendjét Ienycqettck. EI·
lcnűk írta Szcnt Pal a sokszor más
értelemben idézett sorokat.

Az apostoli küldctést, az "elmenvén
tanítsatok" parancsát Krisztus elsősor

ban férfiakra bizt». De mar az első

századtél kezdve' segédkeztek a nők az
apostoli közösséqck alapitásaban. Ép
pen Szent Púj missaióx utazásain áll
lak sok hdyütt asszonyok az új ke
resztény közösséqek bölcsőjénél. Maga
Fái apostol használja fel odaadó mun
ka j ukat. minr a rórnaiakhoz irt leve
lében mond]a: "Ajanlom nektek fi ö b e
testvérünket. ki a kenchrcer egyház
szolqálataban dll. Fogadjatok öt az
Úrban úgy. arnint szentckhcz illik s
legyetek segítségére. bármiben van
szükséqc rátok, mert ő is sokaknak
sesltségére volt, nekem magamnak is.
Köszöntsétek P r í s z k á t és Akvilát
munka társaimar ... Köszöntsétek M á 
r i á t, aki sokat fáradozott értetek ...
Köszöntsétek T r i f é n á t és T r i f ó 
z á t. kik munkálkodnak az Úrban. Kö
szöntsétek a szeretett P e r s i s t. aki
sokat íaradozott az Úrban. , . Köszönt
sétek Rufust, a kiválasztottat az Úr
ban. valamint a n y j á t. aki nekem is
az ." Köszöntsétek Nereust és n ö 
v é r é t."

Elképzelhetjük a felsorolt nők téri
tő és szcrvczómunkájának [clentöséqct,
ha él dícséretekben fukar Szcnt Pál igy
kiemeli n,('vüket az egész közösscq előtt.

Könnyen lchctséqes, hogy missziós te
vékenységük, csendes, kitarto tér íté
sük egyenge.tte az utat Rómában a
keresztény tanítás számára és sok olyan
családba is utat nyitott Krisztus igéinek.

amely a térítö férfiak részére hozzáfér
betetlen maradt volna.

Az apostoli munkálkodasban részt
vevő nök közott megkülönböztetett hely
iIieti 111eg _. a rómaiakhoz irott levél
ben már ernlitert - P r i s z k á t. Róla
Szcnt Pálon kivül az Apostolok cse
lekedeteiben, is olvashatunk. Három vá
ros jelzi tcvckenyseqének útját: Róma.
Korintus és E;:2ZUS. Priszka születésé
nél fogva zsidó volt; Kr. u. 52-ig Ró
maban lakott, n1\k01' azonbori Claudius
császér rendelete alapján a zsidókat
kiutasitották. onnét férjével. Akvilaval
Korintusba költözött. Maga a gond
viseles vezette ide: Szent Pál uqyai.ís
második missziós körútján éppen akko
riban érkezett a városba. Miután Prisz
ka és férje ugyanúgy sátorkészítök vol
tak. niint az apostol. közös kézműves

,<;égü~< hamarosan összehozta őket. Szcnr
Pál 'náluk is lakott és a szövöszék mcl
lett l'Jknként, munka utan beszélt nekik
Krisztusról és a kereszténységről, el
utonrita azt a nekik bizonyára meghök..
kcutö sek, új iqazsáqot és tanitást, ami
merö ellentéte volt az akkori világ fel
foqásának. A naqyeszü asszony lelke
kitárult a kereszténység előtt s lérje..
vci együtt me jtcrr.

Pál Korintusból Efezusba költözött,
erre az útjára már elkisérték Priszka
és Akvila. söt ott ismét együtt dol
goztak és laktak. Most már nem csupán
a szövöszck jelentette a közos munka l,
hanem a térítői tevékenység is. Külö
nösen Priszka bizonyitotta be nem egy
szer rnissziós tevékenységre való al
kalmasságát. Házuk az efezusi ke
resztény kolónia középpontja lett. har
madik útja alkalmával Pál két és fél
évig lakott náluk s itt írta meg első le
velét a korintusiakhoz.

Priszka és Akvila további munkás
sáqaról csak annyit tudunk, amennyit
a rómaiakhoz irt levél mond, amikor
ig Pal apostol a' hazaspnrt. mint róinai
munkntárraít Krisztusban üdvözli. Va
lószinű tehát. hogy Efezusból vissza
tértek Rómába és ott hirdették to
vc:.bb a krisztusi tanítást.

Amikor Szcnt Pál először lépett
Európa földjére. téritő tevékenységé
nek első állomásául Filippit. a maccdó-
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mai gyarmatot választotta. Legelőször
a filippibeli zsidókhoz fordult. felkereste
imádkozóhelyüket a Gangites folyó
partján - rniután csekély számuk mi
att még zsinagógájuk sem volt - és
itt egy szombati napon mondta el első

tanitasát Krisztusrór. Ez volt az apos
tol európai földön elhangzott első be
széde. hallgatói szinte kizárólag nők

voltak!
'1 anítványa Lukács. az Apostolok

cselekede.e.nek íroja fcljcqycz,e annak
a nonek a nevét. aki a tovabot beszé
dek hatásara elsenek meqkercsz cerkcdctt
s így az ersö európai Keresztény asz
szo.ry Jett. ,,1\ haliqatósáqban vou egy
L i d i a nevü, istentélő bíborárus asz
szony Tíatíra városából. kinek az Ur
mcqnyíto.ta a szivét, hogy Lgyelmezzen
azokra. amiket Pál manÓ vala." Lí
dia tehát nem Filippiből. hanem Tíatira
városából való volt s eredetileg nem
is zsidó hitű. hanem pogány. A maga-

. sabbrendű hít utáni vágya vítte Izrael
népe közé és vallásuk közösséqébe.
Szent Pál beszédei végre megnyitották
előtte azt a szellemi világot, amelyet
mindaddig hiába keresett. "Miután ő és
háznépe megkeresztelkedett, könyörgött
mondván: ha úgy ítéltek rólam. hogy
hüséges vagyok az Urhoz. térjetek be
házamba és maradjatok ott. Erővel rá
is vett mínket."

Ezekkel a szavakkal ajánlotta fel
házát imádsághe1yül az ujonnan meg
keresztelteknek. akik nyilva.nvaloan
nem akartak már régi, zsidó imahelyü
kön imádkozni. Lidia jómódú nő le
hetett, mert tágas házához egy nagy
terem is tartozott. Itt gyűltek össze
a filippibeli első keresztények. hogy
hallgassák Pál apostolt. egyűtt imád
kozzanak és közösen végezzék a ke
nyértörést. Nagy jelentőségű esemény.
mert Európában ez a ház jelentette az
első kápolnát. ha csupán szükséqrncq
oldás volt is, Itt tartottak tehát Euró
pában először falakkal körülvett he
lyen, zárt ajtók mögött liturgikus is
tentiszteletet,

Nemsokára azonban bevádolták Fi
lippiben a keresztényeket, hogy "za
vart keltenek városunkban és olyan
életmódot hirdetnek. melyet nekünk
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nem szabad elfoqadnunk, sem cseleke
detben követuünk, niivel rómaiak va
gyunk." Pált és munkatársait bebör
tönözték, A keresztények azonban to
vábbra is Lidia házában tartották val
lásos ősszejövetele.ket, Később. mikor
Pált és munkatarsait egy földrengés
és a mcqtéro hörröc.ör kiszubaduotta
a fogságból. "betértek Lidiához s ini
után Janak a testvereket és mcqviqasz
talták őket. útra keltek." Lidia később

vértanuhalált halt.

Jámbor keresztenyasszonyok már
korábban és másutt is felajánlották
házukat az imádság helyéül, igy pél
dául Szent Márk evangelIsta anyja Je
ruzsálemben. Míként Pál Filippiben,
úgy Péter apostol Jeruzsálemben esc
daratos módon szabadult ki börtöné
ből és azonnal M á r i a házába sietett.
"hol' sokan voltak egybegyülve és
imádkoztak" az apostol megmenekülé
séért. Az apostol kopogtatására u, . . egy
R o d é nevü szolqáló jött ki hallga
tózni. S amint megismerte Péter sza
vát, örömében nem nyitotta ki az ajtót.
hanem befuta és jelenté. hogy Péter
áll az ajtó elött. Azok azonban rá
szóltak: elment az eszed! De Ő erő

sítqctte, hogy bizony úgy van." Míkor
azután végre ajtót nyitottak. meglát
ták és elcsodálkoztak."

Péter beszélt az egybegyültekhez, el
búcsúzott tőlük. s áldását adva eltá
vozott. Ez az áldás volt az utolsó.
melyet Ázsia földjén adott.

Bizonyos. hogy mind a filippibeli
Lidia. mínd a jeruzsálemi Mária igye
keztek házuk termét mcntől szebben
felékesíteni szönyeqekkel. finom szö
vetekkel. virággal. hogy méltóvá te
gyék a szent cselekményekhez, Lidia,
aki b.borárús volt. bizonyára legdrá
gább kincseit kereste elő szckrcnyeí
böl és ládáiból, hogy az asztalt. me
lyen a kenyértörést végezték. fejedel
mi bíborral ékesítse. Driiga szövetcí
ből készültek az első egyházi ruhák
is. Amikor az Ószövet~.és szent sarrát.
- Krisztus eucharisztikus sátrának, a
tabernakulumnak előfutárát -- felál
lították és berendezték. a nők ügyes
sége és hüsége segitette a férfiakat
ebben a munkában. Odaadták finom



('d':nyeiket. ékszereíket: a szükséqes ru
kd:ilt é,; teritókct silját kezükkel varr
;.,_~k é.s hímc:ték. Óxzövctséni test vé ....
reiktő! "tvctt,'k ezt il munkát az Uj
.~:Ö\Tt~{;··g asszonyai is, hoqy sz(;zadok
kel k(!söbh a közinkor női klastromai
Iolvr.: ..';.c;;"lk a csod.ilatos szépségű 01
t(.rleri/Ck és egyh;"lzi ruhák kész 'té
sct.

Az őse'1yh~z élct éhől nJ"g cgy nö
nevét őr iz tc meg sz.imunkra az Apos
tolok esC'lckec1c(e;nck írója. Ez a nő

]CD1:;'(, a Inai Jaffa városának keresz ....
t{ny kö:::ö.\;"'éq~bcn a szcqényck és ÖZ~

vegyek jótevője volt. Nem szavakkal
hirdette az Igd. hanem csendben vcq
zett jóce1ekcdetekkel, alázatos see
génygondozó munkával 1\ soknyelvű

ókori kikötöváros néne k~t néven is
mcrtc. a z'id:,;k a héh:'r T a b i t a, a
gön'~í'ök D o r k él S n(:'~'('I1

f:lctérö] az Apocto10k cselekedeteinek
~önyve röviden emlékezik meg: "Joppe
n.m rwdig egy nÖli!'litv;"lllY vala. a ne
vc 1'"hita. ami fordit~sban Dorkasnak
hanqzik. Ez teJie cs0c;gel jócselekedetek
fC. \; aJ(lclizsnjJkcd~-lsrZ1 adta vala Ina ...
Ci~t. SzerC'nv ckolnlJt::{l0,lxlI1 tölrötte
életét: .'ol"";11"k ragy eseménye akkor
játszódott le. inikor má-ok törtenetc
hc.f'.'iczüdi:.· b:dilh lItt"1. Ez pedig igy
tr'Tte;n~: rré:h1ta holtteste h{l~ának eme
kli ::cb;ijálxH1 Icküdt kitcritve. A
:·:)'éltÖ0.s.~zonvok clnvujrotr. keleti qyász....
é;~, k,';'~·'.- h,;j rikoltó. hol panaszos
han0,ja !J":öJíútte a hécat c'e, kihallat
szott az ut({]7'U. IZét"húro~n fuvolás ki
Sf_;rtc ~:!r(ltóénckiikl't mcrt él Ta'mud
elő::r(',::;l ~:;rritit lnég él szcqénv ernber
ra\'c'f;]l a mcIlott is kel! ]poaJáhb két
fu\'olcl'n;,k lennie, hoC)y t"Ji~s legven a
qvászs2"r '·;1,"i';j ,; . A fuvola "l,kor uqyan
úuv h03Zú tartozott a ha 1;11 körüli szer
télrt~-l.shcz, mint ma él lclckharanq. Ta...
hit a unyan keresztény nő volt. a fiatal
keresztény:,éq azonban tiszteletben tar
totta a nép bcqvökercscdc.r helyi szo
k~j.~ait,

)\ (l',';";sz nélp!"n érkp3ett hire an
".-' le. hG";: p,it0r "po-,!Dl Liddéha ér
k~~7t:'~t. rl"le-h,' V{lro<;;; mindö;.;«ze három
é"";';J1';';) fchdt Tr>nDető1. A tilnitvá
Iwok «'hM ,k0t krfit küldének hozzá
és kérték, Ne késlekedjl'] hozzá,nk jön"

ni. Péter erre útrakelt és elment ve
lük, Midöu megérkeztek, felvezették öt
a febő terembe: s az özvegyek mind
kőrűlvctték őt sirva és mutogatva a
köntösöket és ruhákat, míket Dorkas
készitett nekik." Péter apostol Mcs
terének példáját követve nem akart
látványos csodát tenni, ezért mindenkit
kiküldött a szobából. térdre borul t és
buzgón fohászkodott az Urhoz, köl
nönözze neki isteni erejét, hogy a
csodát v"(Jhezvihesse és ezt a jótevő

asrzonyt Ieltámaszthassa. ,.Majd a
holtte-rhez fordulva szóla: Tabita ku
mi! Tabita kelj föl! Erre az felnyitá
szr-mét s mcqlútva Pétert, felült. Ö meg
kezét nvujtá neki és felsegíté. Azután
ecla szólttá a szeriteket és az özvegye"
ket s hemutatél öt nekik élve."

1\;; óscqyház tevékenyasszonyain ki
viiI az ecr"iz történetirói sok nőnek

jegyezték fel a nevét, akik írásaikkal.
bcszcdcíkkcl és tanításaikkal a keresz
t('nyséq térhóditását előmozdították.

S:;:.mu·k cll' nagy. hoqy fc1e.o:·olásuk
~zintc k"f':ctIcn. l\11<-g kell elégednünk
a le\]ki\'ilIöbhc.k ismertetcsével.

S z c n t H i I clc g a r cl, il Mainz
l\1l1ktti Rllp,.'rt-b(~rg kolostorának apát
nője mcssze földön hiressé vált látomá
~':~li é s hhl .... r·c..;,(l(' fn,."tAn nr.vlkodók
és Iöurak kérték tanácsát. Hátrahagyott
művc: tclC'Jltö~) értékűek, különösen a
doqmák ;lI(1);':no': maqyarázata. mclv
,Scivia';" és elmélkedése az .erkölcs
röl. mely "Liber vitae mcrírorum"
eimmel jelent mea. Koránilk tudását
JTi('~.t~ZC túlhaladia tudománvos n1ŰVC, a

..Liber divinoa;m operurn". Az Egy
ház akkor nem haqvta lóvá tudontá
nvos mcqállanításait. bárha azok. mint
e~é<z m~'.tlká~s;"lqa is, a katolikus ha
qyománvok folYil,,;]t követik. 1179
ben lvalt meg,

N a g y S Z e n t G e r t r ti d u n k, a
női cis7te,-ci ta rend taqjának lclkí fej
]öd0''l-rc Szerit Rrm:'1t volt zi kG'nél
gYt)bh hatás snl. rr{~'~(1ih~ln gv~kran ~~nlí
ti n"vr:'t. ck sok,<;'::::11' uh-d S~cnt ÁGG"

tr,"ll'~ é~; N;VT'i.' S~.::c:~'t Gr>-rq;:~yre is~' 1\.
kiv{lló szónoki képesséoekke! meg:l1dott
nő na9Y h(lL1"'s~ll huzditctta a!J~lraf'est,..

véreit é, viJ;iqi környezetét a tökéletes
életre, Két könyv maradt utána, il
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"Lelki gyakorlatok" és ci "Megismeré
sek" . ez utóbbinak eredeti címe "Le.·
gatus divinae píetatis", (Az isteni sze
retet követe.] A XIII. században élt s
il XIV század második évében halt
meg.

F o I i g n o i S z em t A n g e I a Szent
Gertrud kortársa volt Fiatalságában a
korabeli előkelő és gazdag nők életét
élte. Férjének és gyermekéinek tragikus
halála után Istenhez fordult. bűnbánatot

tartott, elmélkedett. majd belépett a
folignoi ferencesek harmadrendjébe.
Hiressé vált könyvéről ismerik. mely
egyúttal önéletrajz is: "Látomások".
Megkapóan írja le az isteni kegyelem
müködését és Krisztus szenvedéseít.

Magdeburgi Szent Mech
t i I d (+ 1280) a Szent Sztvnek volt
különös tisztelője, "Az Isten világos
sága" crmű könyvében hagyta az
utókorra vallási gondolatait és elmél-
kedéseit. .

S z e n t B r i g i t t a. a XIV. szá
zadi Svédország mgy szent]«, királyi
családbó] származott. Többgyermekes
családanya volt, özvegységére vissza
vonult a világtól. zárdát alapított.
ahol a cisztercita rend szabályai sze
rint éjt szerzetesnövéreível. Sokat fára
dozott. hogyapápákat rábírja ud
varuk megreformálására és az A vig
nonból Rómába való visszatérésre. Hi
ressé ..Revelácíók" cimű könyve tet
te. rnelyben Kr ísztus szenvcdéseiről és
a Szüzarryáról közöl qyönyörű elmél
kedéseket.

S z i e n a i S z e n t K a t a l i n t,
Brigitta kortársát gyermekkorában ér.
te a kegyelem hívó szava, szüzességi
fogadalmat tett és tizenhatéves korá
ban belépett a domonkosok harmad
rendjébe. Kevés nő emelkedett a lelki
élet oly magas csúcsára. mint ő. Alig
huszonhárom éves korában már kiter
jedt apostoli munkálkodást fejt ki: tö
kéletes életre buzditja az embereket,
térit és igyekszik szavainak erejével
meggyőzni az Egyház előljáróit. hogy
a fellépő hibákat megfelelő reformok
segítségével küszöböljék ki. Irásai is
életének e két nagy cr lját rükrözik: a
lelkek rncqmcntésére és az egyházi re
formra irányuló törekvéseit. .Díalöqu-
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sok" círnű könyvében Istennel társalog.
Kifejti, hogy Isten és saját magunk
alapos ismerete mindcn tökéletesedés
kiinduló pontja. Irásain érczhető rend
je, a domonkosok lclkiséqcnek ha
tása, az ő életműve viszont rendjé
nek szellemere hatott

Amikor a protestantizmus elleni val
lási és szellemi l.űzdelernnek és az asz
ketik.: mcqúj ltasának nagy szcnt]e,
Loyclai Iqnac mcqhalt, a Gondvise
lés mar elokészitette hivatilsára a misz
tika me qújitójat, N a g y S z c n t T c-
r é z t. _

15l5-bcn születctt és il század kö
zepe utáni években, indult el óriási lé
pésekkel il tökéletesedcs útján. Ekkor
már huszonegy éve apáca. Lelke telve
Krisztus követésének őszinte vágyával
és Isten iránti szerctcttc]. Most aztán
mindcz cselekvő erejűvé. modcrn ki
fejezéssci dinamikussá válík hennc. Az
elvonultan imádkozó apácában ez a
változás nem lassú fejlődés eredménye
volt. hanem " rá áradó kegyelem ha
ttls<im vilJ,jmszerü hírtclcnséqqcl 111 '-''1 t
végbe. Ettől fogva fáradhatatlanul
prédikál. tért. ir. Reformját is ned

hajtja Végre. hogya kiválasztott lelkek
mind közelebb emelkedhessenek Isten
hez. Életének utolsó tiz évét már a
hib szentsé q állapotában tölti és cso
dálatos bölcscscqqcl egyesiti a szem
kiödö mcg () ('~~c>lekvö élctet. Hatasa
már életeben mcqmutatkoztk. Gyónta
tói és tanácsadói -- Ibanez, Bannez.
Garcia dominikánus, Balthazar Alvarcz.
Borgia Scent Ferenc jezsuita atyák.
Alcantarai Szcnt Pé tcr és mások.
lcqalább annyi lelki-szellemi kir",··".
kaptak tőle, mirit amennyit adtak ne
ki. 1562-ben alapitotta Avilában az első

nói sarutlan karmelita zárdát. Müvei.
önéletrajza. "A tökéletesedés útja", "A
belső várkastély" és "Az alapitilsok
könyve" túlélték őt és több. nemzedék
nek közvetitették mondanivalóir.

K i s S z e n t T e r é z a ma szcnt]c
A ki» dolqokban gyakorolt tökéletesség
hősi fokra emelésének. a hétköznapok
malomkövei közőrt őrlődő modcrn em
bernek p{;ldt-lll1utatója, a szcn\,;t'dé"Tk
naqv clfcqadója. Irásaiban is ezt hir
deti: a kötelesséqteljesttést, bátor al-



dozatvallalást. állandó megújulást a
szentáldozásban. a szellem és lélek
gyermeki tisztasaqban. való megőrzését.

Tanításainak eredményképpen korunk
egyik legelterjedtebben tisztelt és leg
inkább megértett szentje lett. Tudós
teológusok vizseálják és magyarázzák
ennek a szerény és halk karmelita
apácának életművét. Ötvennégy évvel
ezelőtt halt meg. 1932-ben az azóta
elhunyt Suhard bíboros, akkor Bayeux
püspöke indítványára szerzetesek, vi
I~lgi papok. hittudósok jöttek össze
Párisban, hogy négy napon keresz
tül magyarázzák Kis Szent Teréz ta-

nitását. Az elhangzott előadásokat ösz
szeqyüjtötték és az "E:tudes Carmeli
taines" sorozatban kiadták, hogy még
közelebb vigyék Lisieuxí Szent Teréz
lelkét a mai emberekhez.

Az ősegyház asszonyaitól a mai
Egyház női segítőinek munkásságáig
hosszú az út. Míndern kor a maga
sajátos követelményeit és különleges
feladatait tárta, elébük. A nők mindig
megértették a hivást, az isteni kegye
lem pedig .megadta számukra a szük
séges erőt és bölcseséget.

Halász Alexandra

A DÉLAFRIKAI FAJI KÉRDÉS ÉS A KATOLIKUSOK

l\z elmult évek során katolikus ol
dalról a megnyilatkozások egész sora
hangzott el azzal a faji; politikával kap
csolatban, amelyet a Délafrikai Unió
kormánya, dr. Malan vezetésével kez
deményezett és amely minden gondol
kodó embert és főként minden keresz
tényt felháborodással kell, hogy eltölt
sön. A katolikus püspökök és az oeku
mcuikus tanácsban képviselt protestáns
egyházak is hangot adtak tíltakozásuk
nak ezzel a politikával szemben, sajnos
azonban mindeddig ez csak keveset
használt. Ennek az il legfőbb oka,
hogy a Dél-Afrikában élő fehérek
IJ<lgy (,j:llJsége nem tette magáévá a
tiltakozásokat. mert nem hajlandó le
»iondant azohól az elönyökröl, ame
lyek fekete börü honfitársainak tökél e
tps ioqfcsztottsáqából rája nézve szár
m.iz.nak.

Vannak persze szepszámmal kivéte
kk is. Igy még ez év februárjában
[;jrlént. hogya Transvaal-i tartomány
ban, Middelburg városkában templo
mot szcntcltck a bennszülöttek részé
re és a szertartáson nagyszámban vet
tek részt a fehér katolikusok is és
ugyanott az úrnapi körmeneteken is az
elmúlt években rendszeresen együtt

vettek részt a mindenféle fajtájú ka
tolikusok. Ugyanúgy protestáns részről

is történtek kezdeményezések a faji
választöfalak lebontására. Igy például
a holland református egyház hiveinek
egy csoportja kilépett Malan doktor
soraiból és egy új kálvinista egyházat
alapított, miután nem volt hajlandó a
kormánynak és eddigi egyházának po
Iitikájában közremüködni. Ez a cso
port arra törekszik, hogy fehéreket és
színeseket a legteljesebb faji egyenlő

ség szellemében fogjon össze.
. E bátor kezdeményezesek ellenére is
a délafrikai feketék helyzete változat
lanul vigasztalan, az emberi méltósá
got megcsúfoló délafrikai faji törvény
hozás következtében. Erről tanúskodik
a The Universe cimű katolikus lap
tudósítójának, Monica Whatlev-nak a
lapban megjelent beszámolója is. Az
ujsáqírónö beutazta a Délafrikai Unió
egész területét. sokakkal beszélt,' fehé
rekkel és feketékkel egyaránt és az
ilyen módon összegyüjtött tapasztala
taiból azt a következtetést vonja le,
hogy ezek a Ielháborító viszonyok, ha

csak sürgősen meg nem változtatják
őket, szörnyü vérfürdőben fognak vég
ződni. Két és fél milliónyi fehér párat-
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lan jóléte olyan igazságtalan ellentét
ben van a számukra dolgozó nyolc
millió, teljesen jogfosztott fekete nyo
morúsáqával, hogya keresztény lelki
ismeret nem maradhat néma ezzel az
állapottal szemben.

Kiderül a tudósításból. hogya délaf
rikai fehérek életszínvonala magasabb,
mint barhol a világon, valamennyinek
csinos háza, saját autója van, kitűnő

en esznek és isznak. A legjoob iskolák
csak az ö gyermekeik rendelkezésére
allanak és az élvezetek, a szórakozások
mínden lehetősége nyitva áll számukra.

Velük szemben a feketék a leqször
nyübb fizikai nyomorban élnek. Or
száguk területének 83%-ától fosztották
meg őket, noha majdnem négyszer
annyian vannak. mint a fehérek.
Saját földjükből igy képtelenek
megélni és kénytelenek a fehéreknek
dolgozni. Ez a munka részben a fehé
rek földjein folyik, ott azonban olyan'
rosszul bánnak velük, hogy míndinkább
elmenekülnek ettől a munkától és ek
kor a bánya az egyetlen lehetőség

nyomorúságos kenyerük meqszerzésére.
A bányák körül a számukra kiutalt
szük táborokban összezsufoltari élnek
leírhatatlan piszokban és a legegész
ségtelenebb viszonyok között. A gyer
mekhalandóság igen nagy. És ebben a
na psütötte országban, ahol a fehérek
között kisebb arányú a tüdővészes ha
lálozás, mint bárhol másutt a világon,
a feketék soraiban nagyobb aránvban:
pusztit, mint a világ bármely zsúffolt
ipari nagyvárosában. A kormány sem
mit sem tesz ezeknek a viszonyoknak
megjavítására. A néhány kórház, ame
lyet a feketék is használhatnak. sem
mikép sem elegendő és épp oly kevés
sé felelnek meg a szükséqletcknek a
feketék rendelkezésére álló iskolák.
Azok az új intézkedések pedig, ame
lyeket Malari doktor a legutóbb ja
vasolt, még tovább fokozhat ják a nyo
morúságot. Míután a feketék még rnin-
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dig inkább a bányákban dolgoznak,
mint a fehérek földjein. ez utóbbiak
nál fokozódó munkaeröhiány mutatko
zik. Malan most olyan megoldást ja
vasol. amely egy időben egy másik
súlyos problémájat is megoldaná. Az
elmult év során a börtönbüntetések
száma 7.000-re emelkedett, míg a bör
tönökben csak 700 személy számára
volt hely. A farmereket most felhatal
mazták, hogy saját börtönöket é pt
senek, amelyek révén korlátlan sz ám
ban biztosithatnak a maguk számára
büntetésüket kitöltő munkaeröket. Az
állam igy megtakarítja az új börtönök
építésének költségeit, másrészt azonban
a farmerek sem járnak rosszul, mert
hiszen az ilyen módon biztosított rab
szolgák a börtön építésenek költsé
gein kivül semmibe sem kerülnek. Ál·
taluk viszont a szabad fekete rnunká
sok bére még jobban leszorítható
lenne.

Mig a földek elvétele a feketék je
len életét teszi nyomorúságossá, a jö
vő szempontjából a lcqsulvosabb, hagy
az állam megfosztja őket a mcqfclelö
iskolai kiképzés lehetöséqcitöl. A kor
mány azt állítja, hogyafeketéknek
azért nem adhat politikai jogokat, mert
analfabéták, és szellemileg elmaradot
tak. A maga részéről azonban min
dent meqtcsz, hogy ebben az állapot

ban meg is tartsa öket. Monica What
lev-nek az volt a benyomása, hogy
bár az egész világot bcutazta, sehol
nem tapasztalt olyan kultúréhséget,
rnint Délafrika feketei közőrt. Hiszen
a müveltség az életben való boldogu
lásukat is meqkönnyítcné. A Port
Elisabeth-i püspök elmondotta neki.
hogya katolikus iskolákban boldogan
felvennék a bennszülött gyermekeket.
minden ilyen kczdernényczéssel szem
ben azonban a fehér közőnséq mond
csődöt, mert azok gyermekeiket azon
nal kiveszik az iskolából. ha oda egy
színeset felvesznek. Ez pedig létalapjá-



ban renditené meg az iskolákat. Az
eredmény viszont az, hogy a feketék
nek legfeljebb 5%-a tud írni és 01
vasni.

A katolikus egyház püspökei, pap
jai és szcrzetesnőí, valamint egy még
c-ak most magára ébredő szellemi elit
felveszi a harcot ezekkel a szörnyű

igazságtalanságokkal szemben. Viszont
ma még ezzel sokat kockáztatnak. rni
után a hívek nagyobbik fele nem
tart velük.

l'vionica Whatley felteszi a kérdést:
vajjon teljesen elvakultak-e a kor-

"ARS SACRA"

A francia Szavaja magasbanyúló ha
vasi fennsikján áttetsző arcú tüdőbete

gek néznek ki Plateau d'Assy-n
a napsütesbe. Közel a szanatóriumhoz
néhány esztendeje templom épűlt: ez
a rusztikus, helyszínen bányászott zöl
desszürke kövekből s fából szerkesztett
egyszerű istenháza - N o t r e D a m e
d e T o u t e G r fi c e a neve - ma
már a francia keresztény rnűvészet

mcqujhódásának szempontjából talán a
legérdekesebb, legizgalmasabb állomás.

A szanatórium lelkésze Jean
D e v é m y - alig egy évtizeddel ez
előtt - úgyszólván a semmiből 
szercztc össze a legszükségesebbet,
hogy egyszerű anyagokból,de a hely
szellemének bámulatos átérzésével
meqszülethcssék ez az arányaiban in
kább északi fatemplomokra emlékez
tető istenháza: a modern francia egy
ház-müvészet különös rnúzeuma. A
müvészek, akik Dcvémy kanonok hivó
szavára eljöttek Assy-ba, hogy ecset
jükkel, vésöjűkkel s művészetük más,
változatos szerszámával tegyenek hitet
rnüvészctük vallásos hagyományai
mellett .- nagy, heroikus nemzetség
óriásai. egyikük-másikuk. már a fran-

mányzó tényezők? Nem kellene-e leg
alább a keresztényeknek jobb belá
tásra térniök és meghallaniok lelkiisme
retük szernrehányásait? A Mindenható
bölcseségének megsértése szerinte, ha
a keresztény a más szinű emberben
nem ismeri fel testvérét, mert hiszen
Isten az, aki az embereket különbözö
sznüekre teremtette és "Isten egyete
mes atyaságát minden alkalommal ta
gadásba vesszük, ha egy nem európai
gyermektől a műveltséget és egy nem
európai néptől az igazságot megtagad
juk" - fejezi be az ujsáqírónö.

eia művészetre oly jellemző termé
keny - aggastyán-sorban. G e o r g e s
R o u a ul t, a mai Franciaország egyik
legnagyobb hírű festője volt az út
törő: Szent Veronikaja után vállalta
a templom üvegablakainak egyrészét
is s igy készült el Krisztus Megkorbá
csoltatása - ez az egyszerű eszközei
ben véqtelenül megható. tragikus át
élésű üvegfestmény. Rouault után M a
t i s s e jelentkezett: Picasso után ta
lán ő a legismertebb bajnoka a szá
zadelejei nagy festői forradalomnak.
közel a nyolcvanhoz. Matisse, aki most
fejezi be az életműveként emlegetett
ven c e i kápolna kifestését - eljött
Assy-ba, hogy megajándékozza De
vémy páter birodalmát Szent Domokos
képmásával. Korban valamennyiük
között talán B o n n a r d, az impresz
szionista művészet ez utolsó, még élet
ben lévő nagy alakja jár elől. Ö Szent
Ferenc képét készítette el, csodála
tos, plasztikus egyszerűséggel. Akik
ismerik az utolsó évtizedek francia mű

vészetí világát, azok előtt nem kell
bemutatni a nyugtalan B r a q u e-ot s
a színpompás, melankólikus C h a g a I
I e-t. Braque itt az ötvös-szcbrász ha-
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tárvonalán jár: a tabernákulum bronz
ajtaját cízellálta - különös festői lá
tással s mísztíkus sznnbolíkával, mely
ben a Hal-jelkép dominál.

Még két nevet említünk meg, akik
szélesebb részt kértek a templom kül
ső dekorációjában. L u r <; a t, a legna
gyobb szönyeq- és gobelin-tervező élete
egyik legnagyobb feladatát valósíthatta
meg itt ötvennégy négyzetméteres,
egész falat elborító hatalmas expressió
nista szönyeqével s a nagy homlokzati
mozaik L é g e r műve . Talán még
annyit jegyzünk hozzá, hogy a tem
plom művészi kiképzésének mentora a
francia L'A r t S a c r é e szerkesztöjc,
Couturier dominikánus atya.

Csak éppen elgondolkodtató, hogy

azok, akik életművtik summájaként cqy

egy darabot letesznek az Assy-i k'is

templomba -- a század nagy IIIÜ \ é szcti
forradalmának hány kűlönféle vilaqrá
járól érkeztek ide. Cézanne árnycka,
a kubizmus hajnalhasadása. az egykori
..Iauvc" -ok forradalma, Chagalle get to
sorozatat. Matisse monumentális ph
kátviláqa után, a félelmes újitók, az
expresszió meqtcremtöi, az irnpresszi
onista festészet utolsó naqy fi gur <'l i,

mind idetaláltak a téli napfényb", Ke
gyelmes Míassz.onyunk templomáb I,

hogya világ talán egyedülálló kis
múzcumává avassák a gyógyuló bete
gek e csendes, havasi otthonát.

O. F V.

Felelős szerkesztö és kiadó: Sík Sándor.
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SZERKESZTŐI ÜZENETEK

T ö b b e k n e k, - A hazugság kérdésében e helyen ismertetett állás
pontunk szabatosan a' katolikus tanitás álláspontja, azért nincs mit enyhíteni
rajta. Bün ugyan nunden hazugság, a szükséqböl mondott hazugság is az, de
nem súlyos bűn. Minél súlyosabb volt a lelki konfliktus, és minél végzete
sebb következményekkel járt volna az igazlelküséghez való ragaszkodás, an
nál kisebb bün volt az a hazugság. Esetleg nem is volt nagyobb azoknál a
bocsánatos bűnőknél, amilyenek komolyabb lelki élet mellett is elő-előfordulnak

(e qv-cqy kisebb dicsekvés, hiúság, kíváncsiskodás, egy kis érzékenykedés}.
De egészen büntelenné nem csökken, ha egyáltalában beszámítható volt a cse
lekedet. Ha valaki ezt az elbírálást is keménynek érzi, gondolja meg: a szük
ség cseten használt hazugság büntelenné nyilvánítása nem oda vezetne-e, hogy
sokan komoly szükséq eseten kivül is nyugodt lelkiismerettel folyamodnának
hazugságokhoz7 Nem szabad azonban felejteni Szt. Ágoston sza vát: "Csak az
igazat beszéljük, dc nem vagyunk kötelesek minden igazat elmondani". Egyéb
ként ,a hazug állapota főként azért szomorú, mert utóbb már saját maqanak
is hazudik, elzárja lelkét a reális élet és az önismeret elől". (Schütz.]

H. H. - A hazugság egyetemes tilalma, éppen mert egyetemes, az or
vosra is vonatkozik. Ez még korántsem jelenti azt, hogy az igazság nevében
adja föl orvosi tartózkodását. vagy hogy aggodalmait ne lenne szabad a be
teg előtt elhallgatni, még ha nyiltsága maradék kis önbizalmatól fosztaná is
meg a beteget. Erről szó sincs' Mért kellene az orvosnak a beteg előtt hangosan
gondolkodnia7 Hogy a betcq kérdezősködésére hogyan fog az igazság sérelme
nélkü!' de egyúttal a beteg érdekeinek megfeleIöen válaszolni. azt szaktudása
és lelkiismerete fogja neki esetenkint megmondani. Gyakorlata és szeretete
még reménytelennek minösűlő esetekben is meg fogja találni a megfelelő fel
vilaqositó és bátortró szavakat anélkül, hogy hazugságra szorulna, Már F. W.
Foerster rámutatott arra, hogya hazugságnak beteggel szemben való elvi meg
enqcdcttséqe milyen romboló bizalmatlanságot ültetne sok súlyos, sőt nem is
annyira súlyos beteg szivébe. Es mindenkire lesújtó volna az a gondolat, hogy
ha egyszer komolyan megbetegszünk, kíméletből bezárul a világ körülöttünk és
vége az őszinte szónak, A beteg jó megfigyelő, hamarosan észreveszi a jó
szándékú ámítást és nyugtalansága csak növekszik. Az ember - a beteg is
- az igazságra van teremtve és az evangélium szerint "az igazság fog benne
le ket meqszabadítani".

K. F. - Rosszul tudta. Mí nem vagyunk i d e a I i s t á k, ahogy idealista
j f urne vagy Berkeley vagy Fíchte, Schelling. Hegel. Mí a világot nem tartjuk
,,~ ('[;:1.,,,1' gondolatának. sem Isten pusztán Benne maradó gondolatának, ha
nem tőlünk függetlenül meglévőés Istentől különbözö valóságnak. Mí tehát
r e a I i s t á k vagyunk. Valljuk. hogy van világ. - Az más kérdés, hogy mi
a világot nem tekintjük magától-valónak, hanem mástól-valónak, tehát teremt.
ménynek. Csak Isten magától való, minden más Tőle való.
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D . I. Buda pest. - ..Istcnhív ö embe r vagyok - olvassuk levelében -.
má sré sz t azonban min t fiziku s arra a felt evésre haj lok. hogy az a nya g örök.
H ogyan lehe tne ist en hiteme t összeha ngo lni e tudomán yos fe!fog ásommalT"
Az anyag örök, ez t a tételt a ke re sztény hit tel nem lehet összehanqolni, de
az istenhittel nin cs ellentétben. Gondo ljon csa k az ókori nagykultúrájú népek
fia ira , köztük Platónra és A ri stot cl ésre. ök színt én az t vallo tt ák . hogy az
anyag ör ök , mégis hittek Ist enb en. Abból a meggyőződésből. hog y az anyag
örök, nem következik a z. hog y nincs Is ten. Többe t mondunk: még az sem
kö ve tkez ik bel öle. hogy lsten nem Teremtője, han em csa k Alakítója a z an yag
na k. Aq u. S z. T a má s szcrint, ha nem tudnók a kinyila tkozta tásbó l. hogy az
anyag időben kezd öd ött , a z anyag akkor is ter emtmény volna . Ahogy (ez a
hasonla t tőlünk cred ) a moz ivásznon örök től fogva vo lna moz q ókép, ha egy
vetí tőgép öröktől fogv a m ű k ödn é k . de a mozq ökcp így is m ásodlaqos, függő

valami vo lna . vc títm ény s ug yanúgy az a nyag is csak azé rt volna örök, mert
Isten öröktől fogva ter emten é. de az anyag így is m ásodlaqos, ' függő létező

volna . azaz ter emtmény.

T. Sz. - Iga z-e. hogya kereszté nység ellensége a ;gépnek? - N em
igaz . A gép eszköz. am elynek birtokába n könnyebb a munka, nagyobb a z
er edmény. jobb a min ő s éq , eg yen le tesebb a termék, gé ppe l nélküle egy sze
r ücn lehetetl en válla lkozások is megoldhatók. O t hat ár ozott elöny. V an-e kö
zöttük egy is, amely erkö lcs i par ancsba ütköznek? D e vannak a gép i mun
k ának hát rán yai is. N ev ezet esen : az emb er szo lq álja ki a gépet. enge delme
sen elfoga dva a gép rit musát, - a gép tip izá l, uniformizá l munká st , gy árt
mány t egyaránt. - a gép olyan gyilkos fegy vereket produkált. melye kn ek
ha tása azelőt t elké pzelhe tet len vo lt. Amint azo nba n a jó cél nem szentcs ití
az önmag ába n rossz eszközt, ugyanúgy ne:n marasz ta lja el a gonosz cél a zt
az eszköz t, mcly magában véve k özömbös, A gé p ped ig az. A gép csak
I e h e t ő s é g. amelyet az ember á llít jó vagy ro ssz cél szolq ála tá ba . A ke 
rc sztény ül gondolkodó kezében a gép termelőeszköz a több J<:e nyér. a jobb
munka szolgá la tá ba n - lehetőség a rra. hogy mind enki többet olva sson , jobb
zenét halljon , m élycbh szcrnélyi ku lturá t alakithasson ki. hogy a családa nya
vissz at érhessen gye rm ekei körébe. - De van a gépnek eg y harmadik. még
eddig nem eléggé m éltá n yolt hi vatá sa is. A tudományos müszerek hall atlan
tökélet esedése új uta kat nyitott a meg!smer és számára . A z alkalmazott tu 
dom ányokna k sz ükséqszerű fellendülése mű szaki egyetemeke t igén yel. A gőz

gép feltalálá sá t nyom on követte a m üeqyetem ek keletkezé se, Es végül: a
gépek megtervezése és megalkotása nyi to tta meg az ember szem ét a teremtés
technoló giá ján ak meglát ásár a . A müszakil a g csiszolt elme nehezen fogadj a be
az álla ti és növén yi "gépek" maguktól va ló fej lödését. A szerves vilá g tervező

és alkotó M érn ök én ek arca többet ve t ít elénk a lát ha ta tlan Teremtő kép éb ől .

mint az ..Első rnoz qat ónak" hideg és elvont Iönséqű foqalmát.
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