
SZEMLE
A SZENTOLVASÓ EREDETE

A nyelvújitás óta általában. rózsa
füZérnek nevezik azt az imádságos so
rozatot. amelyet a magyar középkor
végén rózsakoszorúnak. vagy koronár
nak. avagy Szüz Mária zsoltárának
(psalterium) nevén ismertek s amely
nek számlálására...olvasására" a szerit
olvasónak nevezett fűzért használják.
A szentolvasó lényege jelenleg száz
ötven Ave Maria elmondása három
szor öt tízedben. melynek rníndeqyíké
hez Jézus Máriáéval egybefonódó életé
nek egy-egy titkát csatoljuk elmélkedés
tárgyául.

A népies imádságok közül a rózsa
füzér talán a legkedveltebb. Egyaránt
.ismerik és használják a régi kultúrte
rületeken és a Jangceklang mentén, Af
rikában és a csendesóceáni szigeteken;
mondják laikusok es papok. tanult és
tanulatlan emberek. Az Eqyház a maga
részéről számos búcsút fűzött hozzá.
Hogy ezeket el lehessen nyerni, az arra
felhatalmazással biró paptól megáldott
rózsafűzért kell használnunk: ha elad
ják, vagy darabokra szakad, a búcsú
nem nyerhető el (can. 924.). A búcsú
elnyerésére azonban nem szükséqes a
bevezető Hiszekegy, Miatyánk és há
rom Ave Maria. Ha a szentolvasót
közösen rnondják, elég. ha egy sze
mély tartja kezében e rózsafűzért. Ha
dolgozunk, vagy valamely más okból
nem tarthatjuk kezünkben, elegendő a
búcsúk elnyeréséhez ha a rózsafüzér
nálunk van.

Utoljára 1947-ben hangsúlyozta az
Egyház a M e d i a t o r D e I kez
detü enciklikában, hogy a szeritolvasó
imádsága a kereszténylelkiélethez hoz
tátartozik és a liturgikus áhitat ne
vében nem parancsolható ki annak pe
ríféríájára. A XVII-XVIII. században
különösen a janzenizmus viszolygott a
rózsafüzértől s azt ajánlotta, hogy a
..lélektelen" Ismétlés helyett imádkoz
Zák Szűz Mária kis officiumát, vagy a
bűnbánati zsoltárokat. Korunkban is
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voltak. kik az individuális áhitatot le
nézve, nem jó szemmel nézték a szent
olvasot: ezért volt szükség rá. hogy az
Eqyház újra hangsúlyozza jelentóségét
a szükséges magánájtatosságok sorá
ban.

Voltak, akik a magánájtatosságokat
eredetük szerint ls kifogás tárgyává
tették, rnondván, hogy egy bízonyos,
lelkiség szülöttei és ép ezért nem szük
ségképen valók míndenkínek. A rózsa
füzér. vélték. Szent Domonkos szel
lemi gyermeke, nem való tehát mín
den időnek. Pedig ha ennek a legked
veltebb népies ájtatosságnak törtérietén
véqíqtekíntünk, azt kelJ látnunk. hogy
a közfelfogásban gyökerezö vélemény.
ellenére a rózsafűzér épen nem egyet
len rendnek vagy szentnek az alko
tása, hanem az Eqyház szükségletei
szerint a :Szeritlélek vezetése melJett
lassan alakult. fejlődött és érett meg
azzá, ami jelenleg. Három dolog tessí
a szeritolvasó Iényeqét: az Ave Maria
bizonyos sokszorozast. az imádság
alatti elmélkedés Jézus és Mária élé
tének titkairól, s az imák számának
ellenőrzése a füzér segitségével. E há
rom lényeges elem egymástól függetle
nül keletkezett, sokféle formában divott
és sokan járultak hozzá, mig a mai
értelemben vett szeritolvasó kialakult.

Az Ave Maria sokszorozása a korai
gótika korában - a XII. században 
válik divattá. Elődje ennek a szokás
nak a clunyi bencéseknél keresendő. A
clunyieket az különböztette meg más
bencés monostoroktöl, hogy először

vontak éles határvonalat a pap és
laikus. tanult és nem tanult szerzetes
között. Egy clunyi Consuetudínaríumor
rögtön meg lehet ismerni arról, hogy
kétféle noviciátust rendel el: a leendő

papok és a laikusok részére. Ezek a
laikus testvérek - conversusok ~ nem
tudták a zsoltárokat s igy a mínd hosz
szabbra nyúló karimádság helyett bi
zonyos szárnú Miatyánkot kellett mon-



claniok. Ha például meghalt a közös-
ség valamely tagja, ötven Miatyánkot
kellett elmondaniuk a régi clunyi Sze
kások szerint a laikusoknak. ..Ha va
laki pap, énekeljen egy misét. ha nem
pap, mondjon el ötven zsoltárt illet
ve, uqyanennyí Míatyánkot." Ugyanez
az előirás állott a templomos lovag
rendnél is; ha nem vehetett részt va
laki a karlmán, naponta ötvenhét Mi
atyánkot kellett rnondanía. A gondolat,
hogy a százötven zsoltárt ugyanannyi
Miatyánkkal pótolják, közkeletű lett a
XI. század folyamán, Százötven Mí
atyánk az imi-olvasni nem tudó laikus
ember zsoltározása. a legszebb ima, az
Úr imádsága pótolja a zsoltárokat. A
XII. században azután a' Szüzanya tisz
teletére az Üdvözléqyet kezdik .sok
szorozni, miután az előző században
az ..angyali és evangéliumi versnek" :
az Ave Mariának gyakori imádkozása

. divattá vált. Damiani Szent Péter
(+1072) mondja el, hogy egy haszon
talan és semmirekellő klerikus mást
nem imádkozott, mint naponta ezt az
angyali evangéliumi verset a Mária-oi
tár előtt és emiatt Mária megmentette
őt az elcsapatástól. Az imádság ekkor,
és egészen az ujkorig, csak a bibliai
szöveqböl állott, azaz a jelenlegi szö
vegben csak a ..Jézus" szóiq terjedt.
Nagy jövő várt erre az imádságra,
melynek leglelkesebb propagálója Szent
Bernát lett. mert ezt az imát fonták
megsokszorozva a Szűzanya köré.

A régi laikus Pater noster ima mel
lett, vagy helyette ugyanis a XII. szá
zadban elkezdték az Ave Maria száz
ötven vagy ötven ízben való elrnon
dását. Igy például Aíbertus, a fland
riaí Hainautban befalazott remete _
reclusus - ..naponta ötvenszer mott
dotta el égreemelt kezekkel az Ave
Mariát, mindenegyes alkalommal a föld
reborulva", Már a tizes felosztást, te
hát tíz-tíz, Ave összefüggő imádkozá
sát is megtalál juk ebben az Időben.

Egy 1150-1200 között angol remeték
számára írt utasítasban (The Ancren
Riwle)Ó!vasslik minden tíz . Ave előtt

nt az imát, mely elvalasztja az egyik
.tizedet lImásfktól:"A Szentlélek .száll-

jon tereád és a Magasságbelinek ereje
árnyékozzon be Téged, ezért a Szentet
is, ki Tőled fog születni, Isten fiának
hivják majd. Ime, az ÚTnak szolqálö
leánya, legyen nekem a te igéd sze
rínt." Hogy MiatyánkkJal válasszák el
a tiz-ti z Avét egymástól. egy kart
hauzi szerzetes, Henricus Calcaríensís
(+1108) kezdeményezése, ki harminc
hét éves koráig párizsi magister volt
és csak utána lépett a rendbe.

Az új imádság számlálása a számoló
fűzérrel sokkal régibb és nem is korlá
tozódik a keresztény vallásra. JA. sok
szorosan elmondott imádság számlálá
sa valamely mechanikus eszközzel ős

régi. Palladios beszéli el a IV. szá
zadból. hogy (gy Pál nevű remete na
pi háromszáz imáját háromszáz ka
viccsal számlálta meg. Ezt sokan gya~

korolták: a ..lapides calcularti'l-t, cl

számláló kavicsokat fűzérte fűzték és
újjaik között pergették. A bizánci. ke
resztények praxisában magvakat, kö
vecskéket, csigákat, gyöngyöket fűztek

fel. Ez a ..komboloqíon" már a ke
resztesháborúk előtt Nyugatra került,
de leginkább nyilván azért terjedtek ott,
mert a keresztesek emléktárqyként hoz..
tak magukkal Ilyen Tűzércket. A XII.
században már gyakori dolog volt igy
számolni az imádságot. Godíva, egy
angol asszony "gyöngyszemeket fonál
ra fűzött és mindegyiket meqéríntve
kezdte az egyes imákat, hogy a szá-.

mot el ne vétse, a qyönqyfüzért az-o
után Szüz Mária szobrának nyakába
akasztotta" - irja Malmesbury Vilmos
(+1143). Az imádság-számlálás nem.
az Ave Mariáknál kezdödött, hanem
még a Míatyánk-sorozatok mondásá
nál. amit a számláló-füzér régi neve'
bizonyit. Franciául népiesen ma i!
..páte-nőtre", Miatyánk a neve, német
neve ..pater',' vagy ..pater", délnémetül
pedig egyenesen "nuster" (= noster).
s a horvátoknál a mai napig ..ocse
nás" (míatyánk) a rózsafűzér népi ne
ve az irodalmi ..krunica" helyett. Meg
jegyzendő, hogy a "pater-noster"-Iift
neve is a rózsafűzér francia nevéből

származik.
Az újszerű Mária-devóció neve már-



a XIII. században meqvan, Egy [ám
boréletű cisztercitáról mondja egy
XIII. századi legendás könyv, hogy
sokszor imádkozta el az ötven Ave
imádságát, amely rnint ötven rózsa
virult ajakán és koszorúvá fonódott,
amelyet az Istenanya fejére tehetett. A
rózsa ugyanis a lovagkor hódolatának
Ieqszokásosabb jelképe volt. Igy aztán
készen kinálkozott az elnevezés: rosa
rium, azaz rózsakoszorú. vagy rövi
debben "sertum", "corona", azaz i j.
zél', koszorú. Végig megmaradt azon
ban il Zsoltároskönyv pótlásának gon
dolataképen a "Psalterium .Beatae Ma
riae Virginis", Mária zsoltároskönyve
elnevezés is.

A rózsafüzér harmadik mozzanatá
nak, az imádsággal egybefonódó ei..
mélkcdésnek célja az volt, hogy az
egyhangúság ritmustalansaqát, a gé
piességet elkerüljék. Mínt Thomas Es
ser dominikánus kimutatta, egy német
karthauzi, Domínícus Pruthenus (c:=po
rosz) , kezdte ezt a módszcrt ajánlani
a XV. század elején. A "titkok' azon
ban nagyon változóak vallak: akadt
aki a százötven A ve Mariához ~.:~lzöl

ven titkot ajánlott. Az újkori rózsa
füzér-mozqalom megalapitója s az
újkori rózsafüzér megszervezöje egy
szentéletü, domonkos lett: Alanus Ru
pensis. Alain de la Roche. Párisban,
Douaíban és Rostockban volt profesz
szor és l175-ben halt meg negyvenhét
éves korában. A rózsalüzér-imadsáq
nagy propaqálöja volt, ö sürgette az
Avék meadasával kapcsolatban az el
mélkedéseket, naqyjában a maiakat.
Müvei rnind erről a témáról szólnak.
de csak jóval halála után jelentek meg
Stcckholmban (De immerisc et íncffa
bili díqnítatc et utilitatc psaltcrií pre
celse ac internerate semper virginis
Marie, 1498).

A rózsafüzér épen a középkor vé
gének lett kgllépszerűbb és legaktuá
lisabb imádsága. Elterjesztésére Alanus

. meqalapította a Fraternitas pxalterri-t,
a Mária Zsoltárosköuvvének Testvé
rületét. Az első áilítólaq Douaibcn 1470
ben már müködött. A:n;lsOc1iLat 1175
ben Kölnben alapitott-i meg Sprcnqer
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Jakab domonkos perjel, Alain tanit
ványa, akkora sikerrel, hogy hat év
múlva már százezer tagja volt. Sorra
alakultak mindenütt a IV. Sixtus pápa
által 1479-ben jóváhagyott Társulat
fíliá]: 1178-ban Líasabonban, 1481.·ben
Schleswigben, l483-ban Ulmban. 1486
ban FI ankfurtban: mindenütt Alain ta
nitványai vagy rendtársai szerepelnek
alapítókent. Hazánkban 1496-ban kez
dik a domonkosok a Rózsakoszorú ..
Társulatot jnrdetní: Almási Benedekfia
[ános nyert erre engedélyt. De már
előtte is kéllett lennie ilyen .társulat
nak, mert 1491-ben Som kerekí János
és felesége Kolozsvárott a domonko
sok templomában már rózsakoszorú-ká
polnát emeltetett. III. Gyula és V. Pius
pápa azután egybefoglalt és uo deinon
kosok generálisának vezetése alá ren
delt minden Rózsafüzér-társulatot. Igy
lett a rózsaíüzérböl - bizonyos mér
tékig - dominikánus-jellegű, vagy an
nak vélt ájtatossáq, anná] is inkább,
mert a Rózsafüzér királynőjének ünne
pe a domonkos származású V. Pius
pápa nevéhez fűződik. ki tudvalé vöcu
a lepantói nagy gyc::elcm ernlékere
rendelte azt cl I 572-ben.

l\bba a zsolozsmába, mclyet a 111:Ü

napig rnondunk, ekkor került az az új
kor küszöbén keletkezett JC'G'enda, mely
szcrínt ezt a lassan kialakult rózsafű

zért Szent Domonkos szerzette, még
pedi g az albiak elleni sze Ilerm har
cában részesült látomás után, in.kor
Mária a rózsafűzért ajánlotta !1-:1-c!.
Először X. Leó pápa szó! erről 1520
ban, majd V. Szent Pius, sőt" a :;Juh
században IX. Pius és XIII. Leó páp;,
is, rendszerint az "et pic eredttur
- ahogyan jámborul hiszik - hoz
zátétcllel. }qn "z újabb kutatás ke'[
~égtelenü! mc\}"tlli1pítja, hoOY a rózsa
füzér nem egy szcrzctnck és n-m egy
szentnek az ,l11:otáoa. Szcnt Domonkos
művénzk Froetllc volt él bölcsője, ct

legenda szerint itt l észesült a rózsaiű

zér-Iátcmásba». -,\tn az alapítús ~c1l'

jétől, 1206-161 13·18-i9 Prouilleról ös z
szeszedett 544 okmány egyi.ke sem
mutatja, hogy Prouille a róz.safűzérnek

is bölcsője lett volna. Nem szólnak 2



rózsafűzérről Szent Domonkos legré
gibb életrajzai sem, számszerint hét;
hallgat róla az 1233-ban Toulouse-ban
lefolytatott szenttéavatásí per; nem is
merik az 1228-ban kiadott rendi
Konstituciók, peci;.g részletesen felso
rolják 3Z ájtatossáqí gyakorlatokat. A
XIII--XIV. század egyetlen ,,'z~(étjl:us

írója sem említi a rozsafüzér-L:t.oln>"\st,
mint ahogyan a művészet is mcllözi ezt
a témát. Láthatunk ugyan olvasóval
övezett domonkosokat. de ugyanigy je
lennek meg ebben az időben már a
ferencesek és a karmeliták is. Szent
Domonkos látomásáról először Alain
de la Roche beszélt, aki szent alapi-

tója életét látomásokban élve. újra,
többek között értesült az allítölaqos
Szent Domonkos-vizióról is. Bármíly
szépek is Alain látomásai, törtéiletileg
nem felelnek meg a valódi Szent Do
monkos-életrajzoknak, mint ezt Echard
s a dominikánus rend más tudós tag
jai megállapitották. "VérHe et justlee
quoi qu'en coute" - csak igazat, akár
mi áron is: ez a katolikus tudomány
jelszava. Ez a népszerű, gyönyörű

imádsáq annál értékesebb, hogy sok
gyökérrel - és nem egygyel - ka
paszkodik bele él kereszténység ősi

lelkiségébe.
Radó Polikárp

AZ ÉLET ELŐFELTÉTELEI AZ ÉGITESTEKEN

Van-e a Földön kívül is élet? Van
nak-e más égitesteken is növények és
állatok, vannak-e máshol is hozzánk
hasonló. halhatatlan lelkű élőlények,

emberek? Ezek a kérdések már a leq
régibb időktől kezdve foglalkoztatták
az emberek gondolkodását, különösen
pedig, amióta a csillagászat tudománya
a távcső feltalálásával ellndult káprá
zatos fejlödézenek útján és egyre le
nyüqözöbb arányokban bontakoztak ki
a víláqcqyetcm méretci.

Mert amikor a kutatások megálla
pitották. hogy a Tejútrendszcr álló
csillagainak száma. -- ahova a Nap
pal együtt mi is tartozunk -- Feltét
lenü l meghaladja a 30 míllíárdot. de
esetleg a 100 vagy 200 milliárdot is,
fel kellett vetödníe II gondolatnak, hogy
az éjet elterjedése nem lehet a Földre
korlátozva. Mert alig látszik indokol
hatónak az a feltevés. hogy a sok
milliárd állócsillag közül épen csaki a
mi Napunknak lehessenek bolygói és
azok között is Gmk a Földön létez-,
hessen élet.

A Földö!l kivüli det elképzelése elő

ször a nagyközönség és a szépírodaiom
érdeklődését hódította meg, úgy hogy
a marslakók a századforduló táján már
közismert szereolöí voltak a fantaszti
kus reqénycknek. 1\ csillaqaszat azon-

ban, amely nem sz ívesen foglalkozik
közvetlen megfigyelés és számítások
útján meg nem közelíthetö témákkal.
már sokkal nehezebben nyilvánitott vé
leményt.

1\ nézetek ezen a téren' végül is két
ellentétes felfogás köré csoportosultak:
az egyik felfogás szerint az élet a .ter
mészet legritkább jelensége és a Föld
mint élet hordozója egészen kiváltsa
gos helyet fogjal el az égitestek so
rában, a másik felfogás szerint pedig
az élettelen anyag fejlődésének egy bi
zonyos fokán átalakul élő anyaggá, az
élet kozrnikus elterjedése tehát valószi
nűleg általános érvényű természeti
törvénv.

Az ~lső elméletnek. - amelynek leg
ismertebb képviselője [eans volt, 
gondc1atmenete röviden a következő:

Ahhoz, . hogy valahol a világegye
temben éld létezhessen, elsősorban az
kell, hogy egy' állóesillagnak bolygói
legyenek, vagy legalább is egy boly
gója legyen, hiszen a több ezer fok
hőmérsékletű állócsillagok mint élet
hordozói nem jöhetnek számításba.
Bolygók keletkezése pedig csak a leq
kivételesebb esetekben lehetséges. Boly
gók ugyanis csak abban az esetben
keletkezhetnek, ha egy állócsillag egy
másik állócsíllaq közelében vonul el és
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abból vonzóereje reven anyagot sza
kít ki; abból az anyagból képződnek

a bolygók. Már pedig aIZ állöcsíllaqok
nak egymás közötti átlagos távolságát.
szem elött tartva, azt kell mondani,
hogy ilyen eset évbíllíök alatt egyszer
ha előfordulhat. A Nap bolygórendsze
re tehát - és következésképen a földi
élet is - a természetnek egészen ki
vételes jelensége.

A másik elmélet szerínt, - amely
nek megalapitói és kífejlesztöí elsősor

ban a szovjct csillagászok, Feszenkov,
Smídt, Parenaqo, stb. - a bolyqók ke
letkezése nem olyan kivételes és ritka
jelensége a természetnek. ahogy [eans
elmélete állítja; a bolygók nyersanya
gát ugyanis' a viláqürben mindenhol
óriási mennyiségben meglévő úgyne
vezett kozrníkus por szolqáltat]a, ame
lyen a Tejútrendszer körforgása kö
vetkeztében minden állöcsíllaq áthalad
és ezekből a ..meteorítfelhökböl" ragad
ja ki vonzóerejével leendő bolygóinak
anyagát.

Bolygók keletkezése tehát a termé
szetnek rendes jelensége. már pedig.
ahogy Rudas László mondja a Mate
rialista világnézet cimü müvében, 
..ahol megvannak a szükséqes feltéte
lek. ott az élettelen anyag feltétlenül
élő anyaggá fejlődik."

Azonban a Földön kívüli élet felte
vése egyáltalán nincs a materialista
világnézethez kötve. Érdekes ebböl a
szempontból az a beszélgetés, amelyet
P. Bangha Béla folytatott évekkel ez
előtt a rádióban egy magyar csilla
gásszaL A beszélqctés tárgya az volt.
hogy lakhatók-e a csillagok? A tárgy
hoz P. Bangha a katolíkus teológus
~s bölcselő, a csillagász pedig az exakt
természettudós szempontjából szölt hoz
zá. Az eszmecsere során meqállapítot
ták. hogy sem a természettudomány.
sem a teológia nem zárkózik el az
elől a feltevés elől. hogy más égites
teken is létezhessen élet. Söt: emellett
a felfogás mellett több valószínűségi

érvet hoztak fel; és ezeknek az érvek
nek a többséqét nem a természettudo
mány szolqáltatta, hanem a bölcselet.
De ismételten leszögezték azt is. hogy

csak valószínüséqí érvekről. csak lehe
tőségek Iatolqatásáról lehet szó, mert
sem a bölcselet. sem a természettudo
mány nem nyilváníthat ezekben a -kér
désekben határozott. végleges formá
ban megszövegezett véleményt.

És a természettudomány is. a teoló ....
gia is meqállapítja, hogy bármelyik el
méletet fogadjuk is el. az elqondolás
rníndkét irányban lenyűgöző hatású,
..Mert, ha az egész anyaqi viláqeqye
temben egyedül a mi földünkön van
emberi élet. akkor azt kell mondanunk:
mily csodálatos az Ur elgondolása. aki
az egyik anyagilag legkisebb perszemet
választotta ki arra. hogy benne fej
lessze ki a szellemi életnek egész cso
dálatos panorárnáját! Ha pedíq millió
más égitesten is van a míenkhez Ieq
alább lényegében hasonló élet. akkor
meg az a gondolat ragad meg: mí
lyen óriási. hatalmas. minden elképze
lést túlszárnyaló bírodalomnak vagyunk
polgárai fili. kicsiny emberek! Egy lát
hataltlan világnak. amelyben mi csak
parányi sziqetecskc, apró falucska va
gyunk. de akiket ismeretlenül is egybe~

fűz a többivel. a ránk nézve mindvé
gig felfedezhetetlen élőlények véghe
tetlen kórusával a közös mennyei Atya
szeretete, a közös eredet az ő kezé
ből s a bizonnyal közös, örök rendel
tetés nagyszerű egysége!"

Hogy ez az emberhez egyedül illő

szerény és alázatos magatartás meny
nyire helyes. arról meggyőződhetünk.

ha csak egy futó pillantást vetünk
azokra az előfeltételekre. amelyekhez
az élet lehetősége kötve van.

Milyennek kell tehát lennie egy égi
testnek. hogy azon bármilyen formá
jú élet lehetséges legyen? Alfred Holl
német csillagász ..A világegyetem ter
mészetrajza" cimű munkájában sorra
veszi ezeket az előfeltételeket és meq
állapítja. hogy. ha ebből a szempont
ból vizsgáljuk meg földünket. "nem
győzünk csodálkozni azon a végtelen
értelmen. amely benne rejlik. Vele ösz
szehasonlítva a világ leqzseníálísabb
mérnökeí, fízlkusai, vegyészei és ma
tematíkusaí egész biztosan csak kontár
munkát véqeznének, ha - hogy úgy



mondjuk - egy lakható égitest recept
jét kellene kíszámítaníok."

Csakugyan azoknak a feltételelalek
végtelen sokasága; amelyeknek együt
tes fennforgása nélkül józan természet
tudományos álláspont mellett semmi
féle élet sem képzelhető el. olyan döb
benetesen bonyolult rendszer. amelyet
nemhogy előre kíszámítaní, de megléte
esetén kibogozni és megérteni is nehéz.

Rendszeres áttekintésnek még a ki
sérlete is köteteket töltene meg. elé
gedjünk meg tehát néhány kiragadott
példával. annál is inkább. mert a cél
nak ez is teljesen megfelel.

Viz nélkül az előttünk ismert élet
minden formája lehetetlen. a levegő

pedig a Föld felszínén kialakult élő

lények nélkülözhetetlen anyaga. Mind
a kettőnek. a levegőnek és viznek is.
fontos alkotórésze az oxigén. Ezért
mondhatjuk, hogy az oxigén az élet
nélkülözhetetlen eleme. A küíönbözö
élőlények legnagyobb része az oxigént
szabad formában veszi magához. de
vannak olyanok is. amelyek a vegyü
letek kötött oxigénjét is tudják érté
kesíteni,

A Föld születésekor nem volt meg a
jelenlegi levegő burkolata. Gáz-atmosz
féra minden állócsillagot körülvesz
ugyan. de ezekben a hidrogén sokkal
nagyobb mennyiségben van jelen. rnint
a mi leveqönkben, A levegőnek 99 %-a
nitrogén és oxigén. s a még fennma
radt I %-a se hidrogén. hanem fő

leg vizgőz és széndioxíd.
A légkör kialakulásának kérdése

egyike a kczmogónia legérdekesebb és
legbonyolultabb problémáinak. A Föld
ugyanis sok olyan elemet tartalmaz.
amelyeknek a veqyrokonsáqa igen nagyr
s amelyek főleg magas hőmérsékleten

a velük érintkező oxíqént vegyület for
májában megkötik. Ilyen elsősorban a
nátrium. kálium, kalcium. magnézium.
és alumínium. Ezek az oxigénnel. még
míelött a Föld tömege a, Naptól el
vált volna. már egyesültek. s a továb
biakban a vas. a hidrogén és a még
megmaradt oxigén között bonyolult fel
tételektől megszabott egyensúly állt
fönt. Ezen egyensúly kialakul-isában a

hőmérséklet. a keveredés aránya. s a
különhöző anyagok katalitikus hatása
játszották a főszerepet. Az egyensúlyt
fenntartó tényezőket bonyolult össze
függésük miatt teljes lehetetlenség
számba venni. Ilyen alapon mondhat
juk. hogy tisztára ..véletlen". hogy
mennyi vizből ál!t az ösóceán. A vas
és az oxigén egyesülését valószínűleg

a vas oxidálódásakor keletkező salak
szabályozta. Ennek föalkotörésze a vas
oxidon kívül a különbözö szilikátok. A
salak befödte a vas felszínét és elvá
lasztotta az oxiqéntöl. Ha például egé
szen kevés százalékkal itöbb Vas ment
volna át a salakba, ennél az oxidáló
dásánál elhasználódhatott volna az
egész oxíqénmaradvány, s a meglévő

hidrogén nem alakulhatott volna át víz
zé. A Föld felszíne tehát száraz at
életfenntartásra alkalmatlan bolygóvá
fejlődött volna. Ugyanís a salakréteg
néhány százezerszer több oxigént tar
talmaz most is kötött állapotban. mínt
amennyi jelenleg a levegőben van. Ha
pedíq kevés vas jutott volna a salak
ba. az ilyen mödon fennmaradó oxi
gélJi-többlet a hidrogénnal olyan sok
vízet hozott volna létre. amely az egész
Föld-golyót elboríthatta volna.

Az egyenstílyi föltételek végered
ményben a vas. a hidrogén és oxigén
egyesülését úgy szabályozták. hogy a
keletkezett vízgöz a Föld tömegének
1/4000 része lett. A Föld a fejlödésé
nek ebben a szakaszában még igen for
ró volt. és a közeli Nap is hatalmas
mennyiségű hővel árasztotta el. A viz
tehát nem cseppfolyós. hanem légnemű

állapotban vette körül a Földet. Az ös
atmoszféranak a vízgőz volt a föalko
törésze. A viz kémiailag ígen állandó
vegyület. Magas hőmérsékleten azon
ban a H20 rnolekulák egy kis része
mégis felbomlik hídroqénre és oxíqénre,
Ezt a folyamatot úgy képzeljük el,
hogy a magas hőmérséklet rnlatt a víz
molekulák olyan sebes mozqásban van
nak. hogy mikor egymásba ütköznek.
szé tcsnek oxiqénre és hidrogénre. Vi
szont az így felszabadult hidrogén és
oxigén atomok. ha egymás ható kör
zetébe jutnak, ujra egyesülnek vizzé,
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Tehát magas hőmérsékleten a· v.z
molekulák egy része állandóan részeire
bomlik, másrészt pedig elemeiből foly
ton ujra keletkezik. Ha azonban a
szétesés nagyobb arányú, mint az egye
sülés, akkor olyan egiensú]y alakul
ki, amelyben a vízqöz egy része ál
landóan hidrogén, és oxigén alakjában
van jelen. 2000 fok hőmérsékleten, az
uralkodó nyomástól íűggőcn, u viz
molekuláknak körülbelül e g yez r e d
r é s z e hasad szét. Ha a vízqöz le
hül, akkor ismét 100 %-ban H,O rnole
kulákböl áll. Az ilyen egyesülés föl
tétele azonban, hogya vízqöz zárt tér
ben legyen, vagyis hogy az alkotöré
szek a reakció teréből ne tudjanak el
távozni. A Földnél azonban a meglevő

feltételek rnellett a hidrogén nem ma
radt meg az ösatmoszférában, hanem
- mint a legkönnyebb és leggyorsab
ban diffundáló gáz -- onnan eltávo
zott. Míkor azután a Föld magj ának
a lehülése és a Naotöl való távolodása
miatt az ösatrnoszféra vizgőztartalma
kicsapódott, az ösöceán a v.zqöznek
csak 99,9 %-ából keletkezett. G.I %-a
pedig az eltávozott hidrogén miatt oxi
cén formájában nítrocénnal és széndí
~xiddal keverve viss;amaradt a lég
körben. Igy keletkczhctetr a légkör
szabad oxigénje. Ez körülbelül 1/1000
része a víztömeqnek. Több szabad oxi
génje nincs a Földnek de nincs is rá
szükséqe. A levegőben csak annyi oxi
gén van, mint amennyit - kötött ál
lapotban - 1 méter vastag kőzet

réteg tartalmaz.
Igy keletkezett az életfontosságú lég

kör. Szűkséq volt erre a. fárasztó le
vezetésre, hogy fogalmunk legyen azok
nak a folyamatoknak a bonyolultsa
\járól, amelyeknek eredményeképen a
Földön lehetséges az élet.

Nézzünk még röviden egy-két pél
dát. Földünk szilárd kérqének öskö
zetét a bazalt-kőzetek képezik. Ezeknek
kémiai összetétele rnindazt tartalmazza,
amire az életnek szükséqe van, Káli
umot, nátront, meszet, maqnéziumot.
agyagot. manqánt, klórt, ként, jódat,
fluórt és az olyannyira fontos fosz
fátokat. Mert foszfor nélkül nincs fc-
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hérje és fehérje nélkül nincs élet. A
Föld belső magja tudvalevően vasból
van. Nem lehetnc-c mil s f'mböl, pél
dául ólomból? Nos, a vas az egyetlen
nehéz fém, amely nem rnérqcz ö, sőt

ellenkezőleg, az élethez ugyancsak D,,1
külözhetetlen. li..Iinden csepp vérben,
minden zöld levélben van vas, és nél
küle élet ugyancsak nem gondolható
el. Amellett nehéz fémből kell a mag
r.ak állania, inert leülönben nem volna
meg a kellő. tömege és vonzóereje nem
lenne elég LI légkör I"gkönnyebb mo
lekuláínak, a vízmolekuláknak a visz
szatartására. amelyek szétszóródnának
a viláqürben,

A tennóföld leqfontosabb anyaga az
agyag. Az aqyaquak pedig megvan az
a legnagyobb mértékben rejtélyes tu
lajdonsága, hogy maqá'ioz tudja kap
ccclní - könnyen oldhatóságuk elle
nére - az ösközetböl lehasadt bázi
sckat és sokat. illetve ezeknek egy
részét. Ezt nevezik adsorptío-nak, Az
agyag emellett mil1tegy váloqat ezek
között a bázisok között, [Szelektív ad
sorptío.] Mert az élet szempontjából
legfontosabb házisokat fagja legerőseb

ben, elsöscrbaria kálíumot. "Ez egyike
az élettel kapcsolatos sok csodának,
amelyekkel lépten-nyomon találkozunk"
- mondja Holl az idézett művében.

"Mintha az agyag tudná, míly nagy
szükséqe van a növénynek a káliumra
és mintha tudná, hogya mész egy ré
szét nem szabad visszatartania, mert
a tengerben a kaqylóknak, a csigák
nak, .és koralloknak szükséqük van a
mészre házuk felépítésénél. Az agyag
nak eme tulajdonsága nélkül életünk
lehetetlen volna, mert a tápanyagok
egykettőrc kimosódnának a szárazföl
dekbőL"

Ismételjük: ilyen példák felsorolása
val köteteket lehetne meqtölteni. De
már ebből a néhány kiragadott pel
dá ból is meqállapítható, hogy az élet
feltételek létrejötte nem lehet véletlen
műve. És mcnnél bonyolultabbak azok
a . folyamatok, amelyek az életlehető

~;égek előfeltételeit kialakitják. annál
határozottabban utalnak a természet
ben mindenhol jelenlévő és mIndenhol



ható teleolóqiára. Schütz Antal irja a
Bölcselet elemeiben: "A természeti cé
losságban míndenesetrc van titokzatos
ság. A cél mindig a folyamat végén
valósul; inikép hathat tehát már a fo
lyamat elején? Hol és hogyan van a

. célgondolat a megvalósulás elöttI Ho
gyan van a búzaszemben a kalász? Ez
a nehézség arra utal. hogy a termé
szeti történések egy célkitüzö abszolut
szellem irányítása alatt álhiak."

A fenti példákkal kapcsolatban azon
ban el szekott hangz.aní egy ellenvetés.
különösen olyanok részéről, akík a ter
mészettudományokban kevéssé tájéko
zottak. Ez az ellenvetés a következo:
Ha a Földnek nem lenne káliumja, Iosz
fora. stb. az élet másképen fejlődött

volna. Ha a világ másképen lenne
berendezve. az élőlények más feltéte
lekhez "alkalmazkodtak" volna. Ez a
felfogás azonban teljesen tarthatatlan.
Ha ezeknek az anyagoknak bárrnelyíke
hiányzik. élet nem lehetséges. Az élet
feltételek nagyon szülc határok közé
vannak szoritva. Ha pedig feltételez
zük azt. hogy ék: Ionnalhat a Föl
dön megismert anyagoktól és formáktól
lényegesen eltérő módokon is. elsza
kadunk a valóságtól és rninden ala
pot nélkülöző. üres képzelgésekbe me
rülünk el.

A fizika és a csíllaqászat kétséget
kizáróan meqállap.tották, hogy az
egész világegyetem anyagát ugyanazok
az elemek alkotják. amelyeket a Földön
megismertünk. A legtávolabbi csillag
rendszerekben és ködfoltokban sem fe
dezett fel az asztrofizika egyet'len olyan

a n y a g o t sem. amely nem a Men-'
delejev-féle períódíkus rendszer 92 ele
mének valamilyen kombinációjából ál
lana. Ha pedíg az élettelen anyag ezt
a nagyszabású egységet mutatja, rá
kényszerülülik arra a következtetésre•
hogy az élő anyagon ugyanilyen egysé
gességnek kell uralkodnia. "A.z összes
clqondolható víláqok leqjobbikán élünk"
- ismétli meg Leibniz tételét Holl
professzor a huszadik század csilla
gászatának nevében. és felveti a kér
dést: "A Föld felépítésének. víz- es,
légkörének és a bolyqók mechaníká
jának cél- és értelernszerűséqébe vetett
bepíllantások e g y kérdéshez vezet
nek: Hcgyan keletkezett ez a csodá
latesan harmónikus mű? Ki számította
és rendezte be így mindezt? Nem kell-e
möqötte egy rendszernek. egy szári
déknak, egy teremtő akaratnak rejle
nie ? Vagy el lehet-e józan ésszel kép
zelni. hogy ilyesmi "magától" jöhe
tett létre egy ösköd kavargása. hul
lámzása és körforqása következtében?"

Vizsgálódásainak eredményét pedig
a következő me-jállapttásokhan foglal
ta össze: "Isten alkotta a világot. Ez
a kicsinyke mondat és véqtelenül
nagyszerű tartalma evezredekkel ré
gibb a mi természettuciományunknál. És
mégis - ahogy bemutattuk. - ez is
természettudományos megismerés. Ez az
egyetlen ídötálló elmélet. amelyet min
den korban ellenvetés nélkül elfogad
tak a kutatók, - különösen a, csilla
qaszok, ---- mig m.uden más teóriát
idővel mcqi endit, majd megdönt a tu
domány h~lladása:- Ö. A.

A LITURGIA ÉS A NÉPNYELV

Amióta Szent Cirill és Methód a 9.
század középén először törték át a
hagyomány frontját azáltal. hogy a
Kcnstantinápolyból magukkal hozott li
turgiát az általuk megtéritett szlávok
között szláv nyelven végezték. külön
böző Időben és különbözö helyeken
állandóan jelentkeztek törekvések. ame
lyek a liturgiát a nép nyelvén akar-

ták végezni. Az Egyháznak sem isteni
sem apostoli utasítása nincs a litur
gia nyelvére vonatkozólaq, Teljes sza
badsággal és belátása szerint enqedé
Iyezhetí bármelyik népnyelv használa
tát. amint hogya századok folyamán
tett is több engedményt ezen a téren.
Másfelől viszont meqvannak a maga
alapos érvei és komoly okaí, amelyek
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míatt ragaszkodik a hagyományokhoz
és nem egykönnyen hajlandó enqedmé
nyek tételére a liturgikus nyelv terű

letén. Az utolsó évtizedeknek egyre
inkább terjedő. a líturqíkus meqújúlást
sürgető mozqalrna ujra felszínre hozta
a kérdést. és egyre több oldalról [e
lentkeznek hangok és próbálkozások a
hagyományos helyzet meqváltoztatásá
ra és engedmények kivívására, Az
..Orbis Catholícus" folyó évi [úníusí
száma kitünő áttekintést nyujt a leg
újabb időknek ilyen irányú törekvé
seiről és a helyzet jelenlegi állásáról.

A legtöbb engedménnyel a néme
tek dicsekedhetnek. A Szeritszék által
.a német egyházmegyék számára nem
.réqen jóváhagyott Rituale messzemenö
en szöhoz juttatja a népnyelvet a szent
séqek kíszolqáltatásánál. A keresztség,
a házassáq és a. betegek szentséqének
kíszolqáltatásánál. A keresztség. a há
zasság és a betegek szentséqének ki
szolgáltatása a szcntséqek lényegéhez
tartozó néhány szö kivételével a nép
nyelvén történhet. azonfölül a temetés.
a délutáni és esti ájtatosságok. a komp
letoríum és egyes vidékeken a vespe
rás is egészen németül végezhetők.

Franciaország néhány éve szlntén
messzemenö engedményeket kapott Ri
tualejában.

Érthető, ha más országok is ha
sonló eredményeket és kiváltságokat
kivánnak a maguk számára. Az an
golok és amerikaiak törekvése két
szempontból is figyelmet érdemel. Egy
részt nagyon világosan és őszintén

megfogalmazzák az érveket. amelyek a
latin nyelv használata mellett és ellene
szölnak, másrészt a Németországnak
adott engedményeken túlmenőleq a
szentmisékben is kivánják a népnyelv
-enqedélyezését.

Angliában 19H-ben alakult egy ..Li
turgikus. Társulat". amely céljául tűzte

ki: ..Küzdení az anyanyelv használa
táért az F.:gyház nyilvános imádságai
ban. szertartásaíban és a szentségek
"kiszolgáltatásában. amennyire ezt a ka
tolikus Egyház tanítása megengedi. és
'legteljesebb engedelmességgel a püspöki
rendelkezések iránt. .. Isten nagyobb
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dicsőségére és a lelkek üdvösségére ...
a szent misztériurnok mélyebb megér
tésére és az azokon való gyümölcsö
zöbb részvételre." Az ismert new je
zsuita Martindale már 1936rban ha
sonló kívánságoknak adott hangot a
..Catholic Herald" lapjain. amelyek
azután utat nyitottak hasonló szellemű

megnyilatkozásoknak világiak és egy
háziak részéről egyaránt.

Sam. J. Goslíuq, az emlitett Litur
gikus Társulat azóta elhunyt titkára az
ügynek előadásokban és cikkekben is
lelkes szószólója, a mult évben fejtette
ki álláspontját. amely a mozgalom hi
vatalos álláspontjának is tekinthető.

Felteszi a kérdést: Míért használja az
Egyház a latin nyelvet? Elismeri. hogy
az Egyháznak. mint világszervezetnek
szükséqe vall egy. lehetőleg változá
soknak már alá nem vetett nyelvre.
amelyen tanítását és rendelkezéseit
meqfoqalmazharja. Ez az egységes nyelv
azonban már nem egyetemes nyelve az
Egyháznak A hívek túlnyomó többsé
ge már nem érti. A tant is hosszú idő

óta már saját nyelvükön közvetítik a
püspökök és egyháziak a hívek felé.
Ezt mindenkí természetesnek tartja és
senki sem fél attól. hogyeza tan
tisztaságát. az iqazhítüséqet veszélyez
teti. Mi az akadálya annak. hogy ami
megtörtént a tanítás terén. az imád
ság és szertartások terén is rneqtör
ténjék? Senki sem kivánja a latin nyelv.
teljes klszorítását. Ha azonban a nép
től. amelyanyanyelvén kivül más nyel
vet nem ért. azt várjuk. hogy szere
pét az Egyház imádságos istentisztele
tében betöltse. akkor a hivatalos imád
ságokat arra ari,yelvre kell lefordí
tani. amelyet a né~ megért. Az imád
ság - folytatja GosIing - a kate
kizmus tanítása szerint Istennel való
beszélgetés. A beszélgetésnek pedig lé
nyegéhez tartozik. hogy mindkét fél
megértse a nyelvet. Az imádságban
Isten is szól hozzánk. Nem kivánja-e
tehát a Neki kijáró tisztelet. hogy sza
vát tőlünk telhetőleg megérteni töre
kedjünk. Ez a követelés a szentmíse
bizonyos részeit is érinti.

Goslíng véleménye szerínt a latin



nyelv mellett felhozott érvek közül sem
núndegyik helytálló. Igy az sem. hogy
a latin nyelv miatt a katolikus a világ
bármely katolíkus templomában ..otthon
érzi magát". Nem a nyelv. hanem az
oltár. az azonos külsöséqek és cselek
mények míatt érzi magát otthon ak
kor is. ha a miséből egyetlen szót sem
hall. ami a csendes szentmíséknél ál
talános. Nem áll az sem. hogy mindig
a latin volt az Egyház nyelve. A latin
- az eredeti görög helyett - azért
lett az Eqyház nyelve. mert ez volt az
érintkezés nyelve: és az EgyháZ nyelve
maradt. mert a politikusok és tudósok
nyelve volt. Sokszor hangoztatják azt
is. hogy az anyanyelv használata azok
ban az imádságokban. amelyeket tulaj
donképpen a népnek kellene mondania
vagy legalább is értenie. az íqazhítü
.séget veszélyeztetheti. Csakhogy senki
sem próbálta még bizonyitani. hogy
elömozdítja az igazhitűséget. ha a hi
vek egyáltalán nem értik az imádsá
gokat. Valójában az szolqálja legjob-

. ban az íqazhítűséqct, haa nép anya
nyelvén nyer hitében oktatást.

Az anyanyelv - mondja Gosling
- előfeltétele a hivek tevékeny és ér
telmes részvételének a liturgiában. amit
a három utolsó pápa különlegesen is
hangsúlyoz. Nehezen képzelhető el en
nek megvalósulása. míq a nagy tö
megek nyelvi okokból nem tudják kö
vetni a liturqiát. A ..liturgia" már ne
vében is a ..nén műve". Hogy ujra
azzá lehessen. szükséqes. hogya nép a
nyelvet megértse. Katolikusok számá
ra világos. hogy ebben a kérdésben
egyedül az Apostoli Szeritszék illetékes
engedmények tételére. azok mértékének
és feltételeinek meghatározására. Kíván
sáqokat előterjeszteni azonban minden
katolikusnak szabad.

Gosling cikke igen élénk vísszhan
gat keltett. A hozzászölások között
azonban egy sem kivánta az egész
szentmisét a nép nyelvén. hanem azo
kat az imádságokat. amelyeket tulaj
donképpen a népnek kellene mondania
és az elömíse tanító részét.

A véleményeket Michael de la Be
doyére foglalta össze és zárta le a

maga állásfoglalásávaI. A szentmísé
nek, a népre vonatkozó részelt, a szent
Ségeknek a felvevöre vonatkozó részeit
és a nem szorosan .Iíturqíkus áj tatos
ságokat kívánja a nép nyelvén vé
geztetni. Azt írja többek között, hogy
a Iatín nyelv a hívek nagy részének
számára kínai. Nem értik a gyónás
ban kapott és Krisztus nevében felé
jük hangzó feloldozás szavait és az
erre következő csodásan szép imádsá
got. Ezeknek pedig igazán van mon
danivalójuk az emberek számára. A
szentrnísét illetöleq azon a véleményen
van. hogy az állandó résznek néhány
hangosan mondott részlete annyira is
mert. hogy azoknak lefordítása nem
látszik szükséqesnek. A változó részek
azonban. különösen a napi szerithez
szöló könyörgés. a szeritlecke és evan- .
qélíum, az íntroitus és qraduale mély
értelmű felhívásai kétségtelenül a nép
hez szólnak,

P. Martíndale ebben a kérdésben
tett utolsó nyilatkozatában szintén kí
vánja a feloldozásnak. az esketésnek
..röviden szólva míndannak, ami sze
mélyes vonatkozású, ellentétben a kö
zösséqivel" I a nép nyelvén való végzé..
r-et, A szcntmisére vonatkozólaq azon
ban ezt írja: ..Némileg inqadozom, mert
félek. hegy a könyörgések büszke latin
ját sohasem fog sikerülni egészen tö
kéletesen lefordítani."

Az ameríkat katolikusokat nem ke
vésbbé foglalkoztatj" a kérdés. Álta
lában mértéktartöak: sem a latint nem
akarják egészen meqszüntetnl, sem a
Szeritatya ítéletének nem akarnak elébe
vágni.

Nem marad néma az ellenkező vé,..
lernény sem. Az ..Orate fratres" című

folyóíratban egy szakember a népnyelv
használata ellen foglalt állást. Elsősor

ban az angol RonaId Knox véleményét
taglalja. aki szintén a liturgikus nyelv
megváltoztatása ellen foglalt állás. (Ar
ról a Knoxröl van szö, aki egyike a
legjelentősebb anqol egyházi íróknak
és akinek sikerültebb Szentírás-fordí
tásáról a Vigilia is megemlékezett.)

Knox 'azt az. egyháziak körében- meg
lehetősen elterjedt felfogást képviseli.

ss.



hogy a liturgia elsősorban titokzatos
idegenszerűségével hat a népre. és
egyik leqföbb mozzanata éppen a meg
nem értett nyelv. A liturgiának a népre
gyakorolt hatását a gyógyszertár kira
katába tett szines folyadékokkal telt
üvegeknek a gyermekekre gyakorolt
hatásához hasonlítja. Ha a színes fo
lyadékot kiöntjük. vége avarázsnak.
csalódás következik be. Knox attól fél.
hogy ugyanigy történik a liturgia szö
vegeinek lefordításával. A népnyelv
használata könnyen nemzeti liturgiához
vezetne. Elégedjünk meg azzal
rnondja -. hogya liturgikus szöve
geknek jó és pontos Fordítását adjuk
a nép kezébe.

Arra is figyelmeztet Knox, hogy li
turgiánk egyes részei (például az exor
cizmusok a keresztelésnél. az In para
disum a temetésnél) könnyen az ellen
kező hatást válthatnák ki. ha azokat
a mai népnyelvre lefordítva hallanák
a hivek. Liturgiánk kialakításába
ugyanis annyira belefolyt a régi szá
zadok története és azok világképe.
hogy az egyszerű Fordítás nem volna
elégséges az egyes részek érthetővé té
teléhez. Hosszas magyarázatokra volna
szükséq, Mível pedig az a szöveqen
belül nem lehetséges. tartalmilag kellene
őket átalakitaní. Ez pedig, ha figyelem
be vesszük a világ különbözö nyelveit,
szükségképpen eltérésekre vezetne a
liturgiában. P. Martindale fent emlitett
cikkében a zsoltárokból hozott példá
kon mutatja be. hogy milyen keveset
jelent a puszta fordítás,

Legföképen azonban azért nem lelke
sedik a népnyelvet szorqalmazö moz
qalomért, mert a liturgiában elrejtett
kegyelem titkainak kijáró tiszteletét fél
ti tőle. Feltehető azonban a kérdés.
van-e ehhez egyáltalában köze a nyelv
nek? A hitújítás története bizonyítja.
hogy a protestánsok megváltoztatták a
liturgia értelmét. jóllehet egyideig még
megtartották a latin nyelvet. Viszont.
ha a meg nem értett nyelv biztosítja
a tiszteletet. míért nem féltik azt azok
tól. akik a latint megértik? Igaz. hogy
a ·Iegfönségesebb szavak is meqkop
nak idővel. de megoldható-e azebböl
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adódó nehézség azzal. hogy érthető

szavak helyébe meg nem értetteket ha
gyunk meg?

Azzal az érvvel kapcsolatban. hogy
a liturgia szövegeinek minden tekintet
ben helytálló forditása színte lehetet
lennek látszik. nyugodtan rámutatha
tunk arra, hogy a Biblia is a nép
nyelvén lett a hivek közkíncsé. pedig
nem Milton. Dante, Petrarca, Rabe
lais vagy Montesquieu voltak a fordí
tói. Luther mesterf forditása ls elzárva
maradt a katolikusok elől. A Biblia
mégis él, még pedig a hívek nyelvén,
A fordítás szépséqének, a nyelv tiszta
ságának csak meilékes jelentősége van.
hiszen az ~jszövetség elsősorban nem
irodalmi emlék. Hasonlóképpen a li
turgiánál is alárendelt jelentőségű. mi
Iyen a fordítás, bármennyire kivánatos
volna is. hogy megőrizze a latin szép
ségeit.

Arra nem ad választ a beszámoló.
hogyan képzelik kíeléqiteni a híveknek
a rnlsctérium után való vágyakozását
a népnyelv szószólóí a csendes szerit
misén. Arról sem szól, hogyan vélik
megoJdhatónak a kérdést vegyes nvelvü
vidékeken. Az elhallgatott kérdések,
még inkább azonban a különbözö véle
ménynyílvánítások mutatják, menayíre
nem egyszerű a probléma. A megnyi
latkozások azonban azt is mutatják,
hogy liturgiánk formája és a hivek igé
nyei között szakadék van. amit fel
tétlenül át kell hídalul. A hiveknek
jognk van igényeket támasztam az
Egyházzal szemben. és joguk van azok
hoz a kegyelmi Kincsekhez. amelyeket
az isteni Főpap nekik szánt. Viszont az
is kétségtelen. hogy ezeknek az igé
nyeknek az Eqyház iránt való legtelje
sebb engedelmességgel és bizalommal
kell párosulníok, Nem szabad elfelej
teni. hogy az Eqyház hosszú évszá
zadok tapasztalatait teszi mérleqre,
amikor itéleteit kimondja. Viszont bízni
kell abban, hogy mínt jó édesanya.
a valóban jogos és méltányos igénye
ket nem fogja mostohaként kezeim. és
meg fogja adni a lehetöséqét annak.
hogya liturgia kincsei minél jobban
feltáruljanak a hivek előtt.


