
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
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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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