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A Septuagesima uleiet ma
gyar népünk hőjtelőnek hívja,
Három vasárnap ez, mely a
szent N ecu oennap ideje előtt

áll, mint az athéni Akropoli«
előtt a proljylaionok léljesői és
csarnoka. E három casúruapot
Hetvenednek (Septuaqesinui},
Hatvanadnak (Sexaacsima) é"
Ötvenednek (Quinquagesima)
nevezzük, régi analógiás eine-oe
zéssel a QuadrageJiIit(J, (Neg:y
venedik] mintájára. ]i; vasárna
pok korúntsesn. a nagyböjt meg
hosszabbítását jelentik; solraseni
»olt az általuk keretezett ülő

böjt ideje.
Egészen másnak köszönhetik

keletkezcsiiket, 1400 évvel ez
előtt: e,qy ÖTök-új gondolatnak,
(I rezeklés oondolattinalc. Abban
II rég elfutott időben, az ötödik
szdeadnc]: derekán, már a roma:
birodalom' nyugati fele réfjr.u
megszü~d önálló lenni, 47C oia fl

Szent város, Róma sorra került
a herulok, majd a keleti gó! oh,
vdgül 554-b~m a bizánciak ural
ma alá. Ettől kezdve, lcéiseáz
esztendőn keresztül, Róma és
környéke sohasem jutott ugyan
(1 népvándorlás valamelyik
nyughatatlan népének uralma
alá, de állandóan tartani kellett
attól, hogy a Ionoohardok, kik
Rómától északra és délre már
568 úta meatelepedtek, egyszer
mégis beielezik a hódítás mű

vét és Itália közepJtis lci aás
zák; A. rettegés így e kétszáz
éven át állandósult: ..1Jericulo:iC
vivere", veszedelmek között él
ni - lett a jelszó. Mint a kor
íróiból látjuk. az akkori embe
reket sötélenláfás, pesszimizmus
jellemzi amiatt, hO[J!) ezéthullot
tak a római birodalom keretei,
melyek nélkül nem tudták a vi
láDot elképzelni. Az ókor és a

VI

középkor Iwiármesgyéjé,. ~Ü)

Nagy Szent Gergely ekként bo
rongolt a r6mai kultúra elti;
nésén: "llórna. egykor a v;lú:1
ura, mi lett belőled? Látlcatlule:
mcrheictleú fájdalom e'mész:.
polgáraidtól mearuboltak, ellen
ses) ezoronuat, romhahnazzá iei
lél! IIol 1mn fl senaius, hol va,:
a nép'!" illaga. a nagy pápa 'enI
látta, tiou» uj és mc.idu» virW,')
korszele küszöbén áll, hanem
kortársaival e.'fyiitt úgy vélte.
közel ·t;an a ·világ <Jége.

Mert ez az átfordulas új tÖl
téneimi korszaka a VI-VIli.
században a történelemnek út,
talában organilwsan nővelwdő.

lassú fejlődésével történt. .Lk
V-V I, században Romában. é,
a városokban az antik élet egye
lőre megmaradt. Hosszú ideu:
még a consulok seerint számo:
ták az éveket, meumarudtale fl

rétor-islcolák, ahová góto/cat nem
vettek lel, sokáig mefj1/wracUoJ.
a cirkuszi játékok es a polgá'
rok továbbm is eljártak a ther
nuikba, a hatalmas füruőkbe.

Am lassan minden pusztulni
kezdeti, mert a milli/JS vilúuvá
rolim méretczett óriási épiüetc).
karbantartására senkinek sem
'Volt penee az t'gyre c"őkkenő ic
kosság között.A Camrumi« egll
koron termékenu, virágzó 'VI

déke lassanként mocsarasodni
kezdetr s a ré,qi gabOtwfúldei.
aranyosan csillogó tengerét (/
ponUnusi láp zöldje lepte ci.
Ebben az időben kezd a »oo»
mocsarnk moszkiiáinak, [min!
akkoriban velték,) "kigőzöl,qé
se" miatt, az öröle város lá
zas betegségek tanyája lenni:
ember/aló Róma - Homo. t'ONi.\'
hominu-m, mint Damiáni Péte«
nevezte el.

Ezt a rettegő, dc -még lati"



m6",eltségű, egyelőr". látszól~g

lsanyatló kort kell szem előtt
tartanunk, mikor a Böjtelő ide
jének érielméi Jeelclkezéséből
akariuk. megérteni. A lcil.~zkő
dés korúban mituienlci érzi, mi
lyen nehéz a szenvedés,ae nem
mindenki tudja az isteni igaz
~ágot, hogy a bajok kiszabá,~a

i:s elviselése szervesen bele tar
tozik az isteni pedagógiába.
Ilyenkor az Ef/yház emberei az
lsten engesztelésére 6S bűneik
.nuüt ,paló oezeklésre hívják fel
fl hivők seregét: ennek a aon
dolatnak köszönik létűket a
Bőjtelő vezeklő vasárnapj(d ,~

ezért maradtak aktuálisak min
den időben, A huezonot rárno!
plébán'ia-ternplombúl, a "titulu
sokbál" elindult az egyes paró
kiák népe plébánosaival, a ké
sőbb majd kardinálisoknak ne
vezett presbyterekkel élén a
statiónak nevezett gyülekezőba

r.:ilikába. Róma püspöke a pat
riarchiumbál, azaz a lateráni
palotából szintén körmenetben
érkezett. A pápai mcnet előtt az
apostoli kettős keresztet vitték

.és a hatalmas tömjénezőt, mel;IJ
illato. füstfelMivel jelképezte a
M",ek égbe8zálló könyörgését.
MiJgötte lépkedtek ünnepi ruhá
ban a diakonusok é.~ szubdiako
wusck, majd az akolitue-fiúcs
kák, '1Jégül lóháton a Szentatya.
Ekkor elkezdődött a liturgia,
mehmek. folyamán mindhárom
vasárnapon azért könyörögtek,
IlOg1/ a Mindenható oltalmazza
meg a bizonytalanságban élő,
aggódó hi»;."<zreaet. Ezeknek a
forró könyör,fJésekne!c énekei és
imádságai változatlan frissessé
gükben maradtak ránk mind a
mai .,.apig a Római misekönyv
ben.

Hetvened vasárnapon
R6ma legnépszerűbb szent.iének,
Laurentiusnak bazilikája a gyü
lekező hely statiája. A lakosság
,~20rQnil~illát tükrözi vissza a mi-

se introitusában megmaradt fel
vonulási körmeneti ének: "Kö
rülvettek engem a halál sóha
jai, pokoli fájdalmak környé
keztek ennem: szorongatásom
idején az Úrhoz kiáltok én,meg
hallgatja szavamat szent temp
lomábóll" Ezt az antifónát har
sogta a huszonöt titulus hívő:

serege, mindenünnen a falakon
kívül fekvő Szent-Lőrinc-bazi
lika felé tartva, s Istenhez ki
áltva félelmes aggódását. A het
tős bazililea pompás térséoében
megkezdődött a vezeklő mise, A
pápa azt az orattát mondotta,
mely a uwi napig IIeioened 1)1[-

sdrnapjának: könyörgése: "Kö
nyörögjünk! Urunk, hallgasd
meg kegyesen cl te népednek
kömJöl'yését s bárigazsúgosml
sujtasz minket bűneink miatt,
neved dicsőségére szabadíts meg
minket irgalmadban!" llli más
ez, mint a vezeklés örökké ér
vényes alapgondolatának római
pontossággal történő Icidombo
ritásat Hiszen egyetlen halálos
bűn földi büntetésének elviselé
se sem mérhető le voltaképen
evilági mértékkei: "iuste pro
peccatis nostT'is affligimur" 
igazságós módon sujtatunk. Er
re tanítja a szenvedőket a ve
zeklő mise seentleokéie is Pál
apostolnak a korintusiakhoz in
tézett leveléből (I. Kor. 9, 24-
27 és 10, 1--5). A vezeklés lénye
gének másik nagy mozzanatát
hangsúlyozza ugyanis: önmeg
tagadás nélkül nincsen vezeklés.
A keresztény ember tudja, hoqy
a mennyek országa erőszakot
szeneed. azaz csak az nyeri el,
aki ae ön}'eg:lJelmezés hámjábu
töri testét. A földi élet sport
versennhez hasonlít. mondia a
nagJ] apoetol e szenilecke szö
»eaében. A nagydíjért, a "bra
»iumért", küzd mindenki: "Ú 01/
fussatok tehát, hoOY elnyerjé
tek! Mindaz pedig, aki részt
'vesz a oersenuben, mindcntől



tartozkodik;" A graduálé éneke
újra a szororutatás-mottoumot
csenditi meo: "Segitönk WillY
szükséllcinhben és szorultsá
gunkbrtn, mert nem feledkezel
el végleg (J, szegényről!" - Az
evangélium a szőlőmivesek pél
dázata, s a liturgia magyará
zóinak !"égi "keresztje": miért
épcn ez a magában 'vé've érthe
lő parabola került Hetvened va
sárnapjára? Pedig a vezeklés
gondolatának vtlágosságában
könnyen érthető:mínden egyes
szőlőmunkás egy-egy dénárt ka
pott, az is, aki eaész nap dolgo
zott, az is, aki utolsóként ér
kezve csak egy árát, A világi
viszonylatban érthetellen eljá
rás hetytálló a természetfölötti
élet jutalmazására: a dénár az
önmegtagadó életért járó juta
lom, az örök élet, s ezt minden
ki megkapja, még az 'is, aId
hosszú bűuo« élet után tér mea
az Istenhez.

Hatvanad vasárnap
i á n a statio a mai napig Szent
Pál bazilikája, mivel e második
vezeklő-·vasárnaponide zarándo
kolt Róma huszonöt plebániájá
nak népe. A kikötőbe, Ustiaba
vezető Út mentén áll a bazilika,
mely Gamaliel egykori tanitnni
nyának, Pál rabbiruik siri« föté
magasodik. A búcsújú'iÓ tieoele
csoportjai ezúttal ezt a körme
neti éneket énekelték, mely a
mai napig a mise introitusa:
"Ébredj fel, miért alszol, U ram?
Ébredj fel és ne tasziis el min
ket végképen! Miért [ordiiod el
arcodat? 11'fiért feledkezel el sz0

rongatásunkról? Testünk a !'üld
höz tapadt: kelj fel Ilram, se
g'Íts meg és szabadíts meg ben
nünket!" Ha nem a Szentlélek
sugalmazta volna a zsoltárokat
is, senki emberfia nem meré
szelt volna ilyen éneket leírni,
ennyire mélységesen emberi ioi
kiáltást. Hányszor hallottunk
már a háború idején szenvedé-

sükben tántorgó lellcekttJl ehhez
hasonló panaszokat: meufeled
kezett rólunk az Isten! nem tö
rődik már vr.lünk, elfordult im
már tőlünk! Az lsten olyatt
nagy, hogy gyermekeinek ki
csinységéhez 'is tud alkalmaz
kodni: megérti, ho,qy II szenve
dés fáj és ezért nem veszi rossz
néven, Ita gyermek módjára pa
nasekodunl; és siru-ak. Tanúbi
zonYliág erre, hogy ilyen zsol
tál'lizöveg a Seentirásba keriilhe
tett, - s az Egyház bolcseséoét
mutatia, hogy aggodalom nél
kül felhasználja liturgiájában (I

mai naoi«. - Az oratio seinlén.
nagyon fontos doloara muia!
rá: "lsten, te látod, ho.qy semi
lyen a le c i ó n Tv b a n nem lehel
bizodalmunk, engedd meg teltát
kegyesen, hogy minden baj el
len a nemzetek tanitójánal, vé
delmezése oertezzen fel bennii»
kel!" Scuit» magadon, az lsten
is rneg8egít: a keresztény ele,
mit a j'ómai püspökök mind.ia
követlek. Bástyákkal vették leo
rül a uárosi, diplomáciai tar
gyalá80kkal és adóval tartották
vissza a különböző lonoobanl
hercegeket, de tudták, hogy 8(
milyen akeio cgymagábml nem
elegendő. - A szenilecke Pái
apostol életének "dicsekvése" (lJ.
Kor. 11, 19-12, 9), meiube«
szcnvedéseit mond.ia el, hogyati
kellett számtalan [drudsáuot,
igen sokszor fogságol, gyakor'i
halálocszedelmeket eloiselnie:
"veszedelrnet a pogányoktól, ve
szélyeket a városok/nm, oeszé
Iueket a tenyerelt," u,qyana:w
kat, amelyeket a ru?pvdndorlá"
keresztényei elviseltek. A szent
lecke '/légén Pál apostol szao«
vonja le a tanulságot: "Három
szor kértern at: Ural.. boo» tú
vozzék az (t. 'i. a szenoedés) tíj
lern, de ezt mondá nekem: ele
gendő tenéked az én Zcegyel,nern.
mert az erő az erőtlenségben
lesz tökéletessé." - Az 6fU.Of-



lium a Magvetőről szóló példu
beszéd (Luk. 8. 4-15), meluet
Szent Pál iiezteletére énekellek
ott, ahol a főoltár confessiójá
ban el van temetire minden 1W'I/l-

zelek legnagyobb magvetője. Il
h.iceket egyúttal fig;IJe{me;~c!',i ez
az evangélium, hogy viyyrizza
nak a /jzivükbe hullott i,:teni
magvakra: a kegyelem indítá
saira" meineket rt Szcntirá« 01
oasáealcor, az l oe II irdetésekor,
vagy talán a csendes Óinuuisást
ide.ién éreznek magukban. i\' c
fojt/ják el a szen.ucdcsek tövi
sei, ne legyeneIc kűsziida-lct/;:;/"
kik örömmel fogadják UfJy!;n
az if/ét, de rövid úleiu tartó li il
után a mcr/,pTóbáUaf(Ísok olh.u
rúban etpárt olnaít: Ezcrt, mil/5;;
eze-x a 1,'czc!dő vasárnapon Ró
ma népe kiirmcnetiien. oiil.c úl
dozaiÍ adon,ányaU az olt áruc:
- kenyeret, bort, olajat, g.1}ap
Jút, viaszt, pénzt, -" kúzbcn c.<:l. felajánlási énekel mondi.a:
"Add. hO{J:II ösvénycidcn tokéic
tes léptekkel járjak és ne inou
[antik: meg lépteim;" ezzel felel
ve az eoonuéltum tanítására.
Ötvened vasárnapján

Seen: Péter sírjához zarándo
keltek; még ma is ez a statio
temploma. A kiirmcnet i ének
«ira a segítségkérés motiuumál
hangoztatja: "LéfJJl 1wi.~Cf:tvé
rfCl;J>{;;;ő 1slenem lé!;.!} az én me
ncdékhelY::?)I ésmc'Jics met) en
fJe-mctJ" A seentlccl:« nUr/yor>
iontos dologra hi?lja fel a li
qyelmet: ncm cle,ljcndő etnima
oában méu a vezeklés önmer/1a
gadása sem. II(J valoki ft leuna
,fJyobbat tenné is, úgy, hogy "át
adná teslét annyi.ra, hOllY el
égne, ha szcreteie nincsen, SCl:l
mit sein használna neki;" Ezér!
olvastatja az Egyház a népván
dorlás learn óta máig Pál
apostol hatalmas szeretetliim
nuszát, hiszen épen a nagy
szencedések idején aki1Júll:',
- Nagyon tanulságos az evan-

gélium is (Luk. 18, 31--43). Jé
zus elmondja benne. hogy szen
vednie kell: a pogányok kezébe
adják, megcsúfolják, bántalmaz
zák, rnegölik, de harmadnapra
feltámad. Laikus felfo,qáR az,
hogy ez az evangélium (J, nagy
böjt beharangozója: hiszen a li,
turgia csak ieketcvasárnaotól
kezdve iootalkoeik. Jézus keser
ves ldnjaival. A szenoedésnek
nagy keresziénu programmjáról
'van itt szó: szenvedni kell .. meri
ezáltal üdvözülünk. I gaz, hogy
emberileg ezt nag;uon nehéz
meaérteni; a tanUuánJlor~ is
"mit sem értenek c"en igé'böl és
nem értettek a mondottakai: Ép
a nétniándorlá« idején eokan
nem bírták ésszel le!fogni, mi-
ért ép nekik kell enrmil elvi
selni, miért kell ép ez ő nem
zedekiilcnek többet szcnTcdni,
mint előttük száuHtüi.:naJc A,z
ecannéiium: azután azzal foly
tatódik, hogy egy vak ült oz ú/
szélen és ami ni Italiotta rt tii
'I1u'f}Wl, hogya Ntieáreti Jézus
megy arra. kiáltva kérte: "Jé
zus, Dávid Na, könyörülj ra}
tam!" És az Cr kérdésére, mit
akar, ekként vtiiaezolt: "Uram,
add, hogy lássak!" A litu1'gia
alkalmazott értelme szerint igy
kell látnia annak is, akit a szen
vedések meatcptiztak, lelke sze
mének meg kell nyílnia az örök
i{]fiZ!i(Í/t us«.

A népvándorlás korában szii
letett három 'vezekW-vasárnap, a
ma'i" B~j~elő . ideje ugyana~o~a~
az osretn 1n1se-enekeket,lJilJi.uJ.i
olvasmányokat és könyörgése
ket adja aikunlcra, mint ezer
négyszáz esztendővel ezelőtt. .Az
Egyház kegyelete megőrizte szá
munkra őket, hogy ezek az en
ucs?lelő és vezeklő vasárnapok
erősítsék hi'vei lelkét, jól tudva.
hogy lsten a k,eresztényt a
megpróbáltatásokés seewoedé-,
sek útján »czeti el a világosság
ra. II a d ó P o l i k á r p



A K I S Ú T
"Isten nem támaszthat bennem megvalósithatatlall d

gyakat; tehát ha kicsiny, ha törpe vagyok is, ,.ál:yódh~
tom, vágy~dnom kell arra. hogy sz ent legyek... EI kell
magamat vls elncm számtalan tökctetlensé gemme! egylltt;
de míndenképpen a mennyországba kell jutnom; biztos,
egyenes es rovtd utat logok tehát keresni" ...

Llsleuxl Szerit Teréz,

Nem tudok elmélkedni, pedig tudom, milyen fontos dolog. 11a
1f.ekifogok, nem' jut eseembe senw1'i, vagy hamienak érzem az eiJéE
próbálko,zá.~t.

l.
Az elmélkedést sokan azért

látják nehéznek, mert azt gon
dolják, hogy az a mindennapi
tól eltérő, egyéni és azért új
gondolatmeneteknek fel(;píté[·;e.
ami az átlagembernek nehéz fel
adat, s a nem átlagembertől is
piheatséget és alkotókedvet kí
ván. De ez tévedés. Az elméllw
dés ,az imádságnak egj" faja, to;
az Uristell az imúdkozótól nem
kíván mást. rnint a szivét.

Az elmélkedés nem miszf.ikus
vagy esztétikai gyönyörűséo:

gel való elmerülés a földöntúli
nagy valóságokba. 1\émelyeket
ez a tévedés riaszt el az élméÍ
kedéstől. A misztikus elmerü
lést szemlélődésnek h í \" j uk s HZ
magasabbrendű az elmélkedés
n~l. Az esztétikai gyönyör pe'
dig nem IS tartozik a:!, imádsász
elemei közé. -

Az elmélkedés nem lelki ol
1Jasmánll. Az olvasás befogadó,
az elmélkedés alkotó tevékeny
ség. Olvasmány T11'I11 is CkF;t
lenül kell hozzá. Szűkséges vagy
hasznos az olvasmány annak,
akinek a tervbevett elmélkedés
hez nincs megfelelő anyaga, tu
dása; aki nehezen talál tárgyat
az elmélkedés számára; vagY
aki lelki szárazságán nem tud
magától segíteni. Aki például
Krísztus szenvedéséről kíván
elmélkedni, de néhány köz
ismert általánosságnál nem jut
tovább, kisegítheti Prohászka
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valamelyik remek nag}'böjti el
mélkedése.

Az elmélkedés YlJakorlati cé
lú tevékenység, célja a lelket
közelebb segíteni Istenhez. De
evégből nem szükséges minden
egyes elmélkedésnek konkrét
elhatározásban végződnie. Alta
lában uavanez lesz a szabály.
kivált mikor egy merrhatűrovot:

szokás bevezetése, illetve leküz
dése a célunk. De lezulább olyun
jó az az elmélkedés is, arnol.
nem akar többet, mint átélni
egy vallási igazságot. Valak.
például észreveszi, hogy nem
tud kellő tisztelettel Istenre
gondolni és róla szólni (talán
hanyag imádságának is ez ax
oka), azért most úgy végzi el
mélkedését, hog-y annak nyo
máu jobban átjárja őt Isten le
nyűgöző nagysága. Ugya; l {g-:
lehet azzal a szándékkal elmél
kedni, hogy meghatódiunk az ,;
Irgalmas szeretetétől, vagy hm.':"
a megszégyenülés, alázat, bála.
bizakodás és más Ilyen valapvc
tő vallási érzelem hassa át :'
lelkünket. Ezek is jól megható
rozott célok. Meghatározott c{·j
nélkül nem is lehet jól elméi
kedni.

Az elmélkedés elsőrendű fel
adatai közé tartozik olhatározé
sainknak érzelmi elemekkel való
átHí:ijYése, e nélkül hiányzik az
erőnk a sz ük Réges mértókű ipar
kodáshoz, leleménvhoz és áldo
zatkészség'hez, Hogy eg'5 iaví!-



hatatlan későnkelőnek lesz-e
holnap ereje ahhoz, hogy
.,erős elhatározása" értelmében
korán keljen, majdnem teljesen
attól függ, hogy ma este meny
ayire tudja átélni a holnapi
pontos kelés szükségeaeégét,
mennvire tud édes várakozúso
kat vagy valamely igazán nagy
érdeket fűzni hozzá. Ilyen ér
zelmi elemek felkutatása az el
mélkedés legérdemesebb céljai
közé tartozik.

Nem egy nehezen induló ei
rnélkedőt az mont mez, ha eszó
he jut, hogy az elmélkedés
imádság, és elkezd II maga sza
vaival imádkozni, m·,g nem fn
ledkezve arról, hogy az imúd
,;ághoz hozzil ta rtoz ik l s t,f>,11
megsz ó 1ítúxa {'" II púrbeszéde»
forma. ("Te látod most Uram,
mennyire szerotnék érteni az
elmélkedéshez. 'l'égy kérlek ta
uítvánvoddá. Ig'érem.. - Ma él

kislelkűség' ellen keresek nálnd
segítséget. Mutasd meg nekem
ennek okait. Vajjon, nem erről.
meg erről van-e szóf" stb.) Ez
~ párbeszédes alak könnyebben
belelendít II szabad gondolatszö
véabe. O.

II.

Ili az elmélkedés f Érzelm ile'"
alátámasztott gondolkodás m;e~
lekvésro való elhatározás céljá
ból. Van ember, aki sz inte al
vajáró: véletlenül történik vele
minden. Ezek nem elmélkednek
sennnin,

Van, aki állandóan elmélke
dik: hogyan osztom be legjob
ban pénzemet, munkámat, idő

met, összeköttetéseimct; vagy:
hogyan viselkedjem munkahe
Iyemen, pihenésemben. szórako
sás közben stb., hogy az meg
feleljen a helern helyezett biza
lomnak, magamról táplált jóv\'
leményemnek. És van, aki érzi
lelkében az Isten axikrájánnk
csendes rnelegét, vérkcr ingésé-

ben az isteni ssölőtö nemes
nedváramlását, - és aki azon
elmélkedik, hogyan lobbantsa
lángra magában az isteni szik
rát, hogyan valósíthatja meg a
..maradjatok énbennem és én ti
bennetek" boldogító parancsát.
Az alábbiakban az ih-en elmél
kedéssel foglalkozunk. ..

Mindenféle elmélkedés történ
hetik egészen függetlenül idő

től, Iorruátúl. urunka és szóra
kozás közepett, felébredéskor
vagy elalvás előtt. íróasztalnál
vagyesztergapadnál, - és a leg
különbözőbb kiváltó okok kö
vetkeztében.

Minél elfoglaltabb és sokolda
lúbb azonban valaki, annál
szükségesebb egy akármilyen
rövid, de mégis meghatározott
időt szánni az elmélkedésre, kü
lönben könnyen elmarad: Éo;
bármily könnyen indítsa iB el
mélkedésre az embert bármilyen _
esetleges kiváltó ok, mégis jó
az elmélkedési anyagot jól meg
választott külső szőveg alapján
végezni, különben mindig csak
nekünk könnvű, kellemes, adott
ságainak éppen megfelelő anya
got választunk.

Ilyen kiviilről megadott, leg
objektívebb anyag a szentmise
szövegének változó része, amely
ről akár előző este, akár ssent
mise alatt vagy után a lezna-

.gyobb könnyedséggel elmélked
het bárki, aki rászán erre ti
zenöt-húsz percet és egT heti
próbaidőt.

A klasszikus elmélkedési for
mák lényege: 1. Az Isten ssine
elé helyezkodés mint érzelmi elő
készítés. 2. A meditáció egy, két
vagy három pontja. 3. A~ el
határozás és ennek felajánlása.

A szontmiseszöveg változó ré
szeiben ennek megfelelőjer

1. Rövid könyűrgés a Szentlé
lekhez, hogy lelkem hasznára
végezzem elmélkedésemet. Elol
vason: a 1leI'S(',~, énekes réeee-



ket: introitus, graduale, offcrto
rínm, communio. Olyan ez, mint
ha megszólaltatok egy akkordet
as orgonán: komor vagy bájos,
ünnepélyes, komor, lendületes, a
mélységből fe1zokog<i, bíztató 
mindig más és más. Főleg ami
kor már kissé gondolkodni is
kezdek rajta. Miért ezt énekel
teti ma az Egyház1 Miért olyan
bizakodó' ma ez az ének l holott
egy mártirról szól a szentmisej
Miért ismételteti ugyanazt II kis
zsoltárrészt háromszor-négy
szer ] Milven érdekesen válaszol
a graduale az introitusra, - ho
g~'an fokozódik vagy halkul el
ugyanaz a melódia t, -- hogyan
alakul át az introitus lendületes
fellángolása egyszerű, real il' la,
komoly intelemmé vagy 0röf.Ío
,"::adússá la communióban I stb.

Sokszor nincs is már SZü1'8ór;;:
más elmélkedési anyagra, an nvi
érdekes gondolat támad ebből a
zenei hangolásból is: így kell
az Úr Isten elé állnod ma.

2. Aztán áttérünk a m,'uiE"iú
anyagára. Adva van két pont:
az epistola és az evrtnqélium
szövege. Néha már az első 01
vasásra szinte kiragyog egy-két
mondat, amely egveuescu ne
kem, mára, jelenlegi helyzetem
re adja meg a lelki választ,
Néha előbb gondolkoznom kd]:
vajjon miért éppen ezeket II rÍ';
szeket választotta ki az :U~gy

ház! miért ezt a kettőt fíí"d.c
össze7 Van ezek között előké

szítő, fokozó, egymást példázó,
vagyaláhúzó tendencia, pá.rhu
zarnos vagy ellentétes b~állitás1

l1ilyen álláspontot kellene el
foglalnom e kettős tanftás hatá
sa alatt] Tudom vállalni 'l Ak
kor hogyan lehetne hozzáfog-ni1
Nem tudom vállalni I Hogy tu
dom ezt alázatosan, gyermek
deden az Úr Isten elé vinni és
az lS irgalmát kérni gyengesó
i'em megbocsátására és aláza
tosságom megnövelésére t

3. Aztán nagyon lassan Ól!! na
gyon gondolkozva elolvassuk az
imákat: az oraiiát, (l secretát h
a postcormnuniót. Nagyon gon
dolkozva kell olvasni, ruert a
bonyolult latin szerkesztésű

mondatok között néha ig'21zim
sokáig tart, amíg mi Iaikusc.k
kihámozzuk. hogy rni is aj; a.
lényeg, amit kérünk. De aztán
néha elbúmulu nk : milven egy
szedi, milyen kevés is alh arnrt
kérünk ezekben az imákban!"
... hogy akik reménvüket :'l. h
gyelembe vetik, miudiz ére'~7.{\k

oltalmadat... ", "lll. áldozati ado
mány élte8scJl és erűsítsen min
ket .. :", ,,'" neked tetszi) éJeLÜEk
kel méltóképen szolzúljunk t[-
ged." stb.

Ennyit kérek ma 'l'őIed,
Uram. Mí lvcn kevIl" --- él!l m
Iyen mérhetetlenül sok! Ermek
elérésérc akareru lúhmlhoz tenni
~z ,"ll j.;i':slJ~Y elhu~.:il'()/;{~"'o~na,
IS. Ma ezt es ezt, li:T es ll;-)',

ekkor és ekkor Illeg akarom
tenni, vagy el akarom hagyni,
Kevés, dé nem telik Wbb tlS
Iern. Fogadd kegyesen, Tedd
birtokba, ne engedet. hogy visz.
szavcgyem; I~ar:Y5Jh"bítyd me!;,
erősítsd meg': es 1l1"1 vJ 'Jé!r.a h (),
nap reggel, hogy szerénye.. dEl
hüs:~~J,"es(,)j II iru inl.~{~j~")!~jp-,k

EJötted. J'.
fIl.

Ha valaki, elmólkcdni akar
ván, a fiZÖVCg olvasása közbeli
elakad {s "nrnl ;ini cól7.rho sem
mi", egy,:zP1·Í.Ícn tegyf'. fel ma.r;;,
nak egymásután (,7.t il. három
egyszerű kérdést:

1 ~Iil jeleni ('~ "-'l"'y az a
mo'lldaÚ, l'iInit o'l~;n'.:1~1~;'

2. Mit mond ez nekem, (az én
adottságai nunal, köruyezetem-
me], bajairnrnal, stb.) f I

3, Mit k iván ez bkm f't::z'
Aztán határozza el masrát,

vagy buzduljon fel {,'{ ajánlja
buzd ítúsát vagy p]JatÚ'rod.Rit
Istennek. ~,



ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Abban a hatalmas irodalom
ban, amely a' Mennybevételről
szóló Mária-dogma körül már
az első évben támadt, a nem
katolikus megnyilatkozások kö
zött a legnagyobb jelentőséget

T. G. Spassky professzor Pá
risban közreadott értekezésének
tulajdonítják. A szerző ugYflnis,
aki a skizmatikus keleti egy
ház egyik legnevesebb teológu
sa, igen értékes összehasonlító
fejtegetések után a maga részé
ről is arra a megállapításra jut,
hogy az új katolikus hittétel
mindenben megfelel az ősi ke
resztény hagyománynak. A
Ill. eg~-etemes zsinat ugyan 
Spassky nézéte szerint - túl
röviden fogalmazta meg Szűz

Mária isteni anyaságának dog
máját, a keleti egyház liturgi
kus szövegei azonban, különö
sen a Mermybevétel vigiliájá
nak, ünnepének és nyolcadának
énekei világosan kifejezik a
meggyőződést arról, hogy a
Szent Szűz nemcsak lélekben, de
testben is a, mennyok lakója
lett. Azok a liturgikus énekek
pedig, amelyek kevéssel a VII.
egyetcmes zsinat után keletkez
tek, egyenesen bővelkednek az
oh-an szövegekben, amelyek a
dogmával teljesen egvbehangza
nak. Valamennyi antik hirn
nuszköltőnél, mint Romanus,
Krétai András, Damaszkuszi
János, Cosma, József, Teopha
nus és Germanus patriarcha,
dús anyagot találunk a Szent
Szűz s leülönösen a mennybe
Tett Szent Szűz dicsőítéséről.

Három tétel nyer kifejezést az
ősrégi keleti liturgikus szövo

,rekben: Mária halála, Mária
feltámadása és Mária rnennybe
vétele. Ezt a három tételt vizs
",álva Spassky úgy látja, hogy
bennük mind a nyugati, mind

Irja Mihelia. ri.
a keleti kereszténység egyetárt..
s ami különbség van, jobbára
csak a hangsúlyban mutatke
zik. A katolikas egyház kiTál\
képen a mennybevétel . tényé)
emeli ki, vagyis a Szent SZŰl/;

megdicsőülésének mozzanatát,
J ellemző erre - mondja Spassky
-, hogy a mostani dogmatikus
meghatározás sem szól a Szent
Szűz haláláról, csupán "földi
életének befejezéséről", 1'1 nem
beszél a feltámadásáról sem,
csak a lelki és testi mennybevé
telről. Ezt a szövegezést Spasskj
a Szeplőtelen Fogantatás hitá
vel hozza összefüggésbe, aazal •
dogmával, amelynek tekinteté
ben a két egyház között komol,
különbségek vannak. Minden to
vábbi nélkül elismeri azonbas
Spassky, hogy a két dogmát a
katolikus egyház észszerűen

kapcsolja, mert hiszen ha ninc.
eredeti bűn, akkor logikus mÓ
don nem lehet szó halálról Bera,
miután a halál csupán e bú
nek a következménye.

"A rni szövegeink -- ir:r
Spassky - a fentebb cmlített
mindhárom tételt hangsúlyoeae
tartalmazzák, ha nem is 80.'
forma szintre domborítják ii
azokat." Az antik korban lit
Meunybovótel ünnepét a görfJ
gök a "kimesis", a latinok a
"dormitio" szóval jelölték. A
görög kifejezés a keleti egyháa
ban mindmáig megmaradt, mi,,;
a latinok később az "assumptio'
kifejezésre tértek át. Bizonyo•.
hogy az időrendben előbb hass
nált görög' .Jcimesis" szó többet
is mond, mint "dormitio", vagyy
"elalvás", mert ugyanakko:r a
görög szövegekben olvasunk ,'l

Szent Szűz haláláról és .idit
ról is. és Szent Pál is a hal41
értelmében használja' a szót. Á'I
"assumptio" szó viszont nem w-



lel meg teljesen a "metastasis"
szónak, amely a görög ünnepi
énakekben előfordul, Mindezck
az árnyalati kíilönbségek azon
ban lényegtelenek, mert ;:~'6 Ö8:-1

t.>zofüggéseklJől vi lágosan ki Lú
nik, hogya.Kimesis, i lletve
~\ssumptio ünnepén mind rt két
oldalon a Fiúnak azt a közvet
len cselekedetét ünnepeljük,
amellyel magához vette Anyját,
és pedig lélekben és testben egy
aránt. A Madonna ruhájának és
hének külön sírbatételi ünne
pe, amelyet a görög egyház jú
lius 2-án, illetve augusztus 31
és til, nyilvánvalóan tanúsítja
a keleti kereszténységnek azt a
hitét, hogy Isten Anyjának teste
nincs a földön. "Tested helyett
a ruhádat hagytad itt minde
neknek. ó Legszentebb SílŰZ" 
hangzik július 2-ának liturgi
kus éneke. Sokatmondó ez, mert
ugTanakkor Keresztelő Szent
.János fejének mcgtalúlását há
romszor is mcgiinnepli a görög
euház.

Nagyon érdekes Spasskynak
al a megállapítása, hogy a ke
leti liturgikus szővegek nyil

....ánvalóan kettős hagyomány
n,.omán készültek. Mert amíg
egyes szövegek a ::JZüll t. Szűz

leetének mennybevétoléről szól
nak, más szövegek a Szent Szűz
ajkára azt a kérést adják, hogy
temessék majd az Olajfák kert
jébe. Az antik bizánci festészet
nek is van egy remeke. amely
kéi; síkon ábrázolja a Szent
Sz6z halálát: elől Mária holt
-l.este, körülvéve az apostoloktól,
a háttérben Jézus. amint kezé
ben tartja .Anyja lelkét. A két
hagyomány azonban gyorsan
összeolvadt s utána a liturgikus
lJ];öTegek már csak egyetlen
mennybevételi aktusról szólnak,
amely nyomban a halál bekö
vetkwJi·,,;e u tán történik, és Má
ria lelkére. és testére egyképen
Tonatkozik. Ezek a szővegek a

mennybevételt úgy áHítják be,
mint a Fiú ajándékát Anyjá
nak. Kitűnik ez a szőhassnálat

ból is, amelyre rendkivül ké
nyesek a göröf~ szerzők. Cselek
YŐ . igéket alkalmaztak, amíg a
saját erőből történő "mennybe
menetelről" volt szó, de szenve
dő igéket, mihelvt "mennybevé.
telről" Irnak, rniutáu az utób
binak már a Fiú erejéből kel
lett történnie. FigyBlemremúltó
ezzel' kapcsolatban, hogy az ün
nep keleti liturgiája leekeszö
végül Szent Pálnak a filippiek
hez intézett leveléből azt a rés•.:
veszi ki. amely magaszf alju II

~~ent Sz'!íz u ~.Iá.zatossá?át,. de
foleg a (l1l~<;of1eget erneli ln, es
pedig olyan értelemben, hogy ez
a dicsösév bizonyos módon ki
is jár a Madonnának. Az a gon
dolat, ameiyet' Damaszkuszi
Szcnt János később úgy feje
zett ki, hogy Jézust, Mária fiát
"adósság" terhelte Anyja hú
nyáhan.

Vannak antik görög himnu
szok, arnelvek - mint említet
tük - a Szent S'liiz. haláláról
és feltámadásáról is szélnak.
Igy Cosmának, II himnuszköltő
npk. a Kimesis kánonjába be.
iktatott éneke is: "Bár nem vol
tál adósa a természetnek, Te (.
Legszentebb Szűz, mégis enge
delmeskedtél a természetnek és
meghalván feltámadtál, hOJrr
örökké Fiaddal élj." Spassky
azonban méltán jellegzetesnek
mondja, hogy a keleti egyhá;,;
sem ünnepli meg kűlön a Ma
donna feltámadását. hanem ha
láláról, feltámadásáról é;~

mennybevétoléről is eg-yetlcn
ürmepnupon s éppen a Kimeais
ünnepén emlókezik meg.

Damaszkuszi Szent János és
Cosma is a Madonna azonnali
feltámadásának hitét II halottak
általános feltámadásának taná
ra alapította. Jézus, Isten Fia
é8 Mária fia ugyanis, aki el



fog jönni, hogy itéljen az élők
és holtak fölött, csupán azt
akarta, hogy anyja még az ál
talános feltámadás előtt elnyer
je feltámadását és dicsőségét,
mert ahogy Jézusban, akként
~áriában is "eltöröltetett a ter
mészet törvénye". Ez a Szűz
anya "kivételes kiváltsága" 
állapítja meg Spassky és hi
vatkozik a kéflőbbi idők katoli
kus hittudósainak ezzel egybe
hangzó Ielfogására is. E7. il ki
váltság- megilleti It Szerit
Szűzot istenanyai méltósáza,
megszentelódése, ~,a.ját szcmélyea
szentségc C:-\ 8ZUZl tisz.tasúgu
miatt, Minderre vonatkozóan
Spassky keleti liturgikus szö
vcgeket is ismertet, amelyek
ősszefcglalóan a következő ké
pet nyujtják: Szűz Mária "ha
sonlíthatatlanul nagyobb fön
ségre és magasságba emelkedett,
miut a legkiválóbb angyali te
remtmények", Miután"a leg
méltóbban beteljesítette életét",
It Szent Szűz "halhatatlan elal
vásával" és "megdicsőülésével"
zárta le földi életét. Az, aki
"kegyelmet talált Isten tekin
tete előtt", most "ott áll élő va
lóságában Isten tekintete előtt",

"hallgatva rnindazok imáit, akik
közbenjárását kérik" és "meg
dicsőítve a szakadatlan csodák
által is, amelyeket bőségesen

áraszt a fiildl"(~".

Katolicizmus és keleti ke
resztónYfióg tehát - feJ'3zi he
tanulmánvát Spassky -- oi;yké
pen hiszik és tényként vaIiják
It Legszentebb Szűz testi menny
bevételét.

•
Amikor a mult század máso

dik f(Jlék~n Bertoll i felfedezte
ll. föld kérgének mikrorcugéaoit,
eszébe sem jutott, hogy ennek
még gyakorlati hasznát is lát
hatja. a7. emberlsósr. Ötletszerű
en kezdte vizsg álni mikroszkóp
jával az üvegharang alá tett

inga viselkedését fl igy IeU ti
g)Telmes az ingának azokra a
parányi kimozdulásaira, ame
lyek mindannyiszor bizonyos
rendszerességet mutattalr. Utá
na is tisztán tudományos érdek
lődés késztette őt és a felfedé
zésről értesült többi kutatót a~

inga szabad szemmel nem Iáf.
ható rezgéseinek behutóbb ta
nulmányozására. Kiderült, hogv
ezeknek a rezgéseknek periódusa
néhúny tizedmásodperc és 12
másodperc között . váltakozik.
amit nyilván a rezgést kiváltó
okok erőkülönbsége magyaráz.
Ami magukat az okokat illeti,
az első és kézenfekvő feltevések
természetesen úgy szóltak, hogy
azok a mechanikus behatások
hozzák rezgésbe az íngát, ame
lyek a föld felületét a közvet
len közelben érik. Igy példáu!
nagyvárosok esetében az utcai
forgalom, bánya- és iparvidéke
ken a robbantások és a géllei::
dübörgése, tenger mellett a hul
lámok nekiesapódása a sziklás
pártoknak, általában pedig a
szélvihar és a hatalmas esőzés.

Kisvártatva rájöttek azonban
arra is, hogya földrengést jelzi)
készülékek télen és tavasszal
végzik a legtöbb mikrorezgést,
s ebből már arra kellett követ
keztetni, hogy a mikrorezgés
nek nem lehetnek kizárólag he
lyi tényezői.

Giovan Battista de Rossi 188!
ben azzal állt elő, hogy bizonyos
összefüggést talált a "mikro
szeizmikus" mozzások és a ba
rométer mutatta Iégnvomás-vál
tozások között. Ezzel új irányba
terelődtek a kutatások, amelyek
be most már meteorológusok is
bekapesolódtak. S valóban, be
igazolódott, hogy anagy lét:
köri zavarok a legszorosabbaa
befolyásolják az inga míkrorea
géseinek hullámhosszát és P"
riódusát. Minden jel szerint a
föld kérge ilyenkor állandé



J:mllámzásban van, ami több na
pon át is tarthat. Közbevetőleg
említjük: nagyon valósz.ínű,

hogya földnek ezt a "lázas ál
lapotát" érzik meg a természet
tel eleven közössésrbeu élő álla
tok és egyes, külőnösen érzé
keny emberek. Megállapítottúk,
hogy főleg a tengerek fölött
nyargaló ciklonokat kísérik jel
legzetes m ik roreugések. Amíg
Azonban a ciklonok átlagos se
bessége óránként 50-GO kilomé
ter, addig a mikrorengésck
Óránként 10.500-11.000 kilométe
res sebességgel hullámzanak to
ya. A ciklon által okozott mik
rorengés sebessége tehát kere
ken kétszázszorosa a ciklonénak.
Óriási jelentőségű, immár gya
korlatilag is hasznosítható fel
fedezés birtokaba jutott ezzel a
tudomány. Ahhoz azonban, hogy
a nyomban felismert gyakorlati
haf'.znosság az el méleti lehető

.égből valósággá is váljék, szer
vezett formában történő évtize
des megfigyelésekre volt szük
.ég.

A világ legtöbb geofizikai in
tézete társult a munkához, A
római Intézet például - rnint
Pietro Calo; professzor tanul
mányában olvassuk -- kiele
t'lezte, hogy azokat az óceán fe
I;)) jövő eiklonokut, amelyek a
Biseayai öböl felé tartanak, az
6 mííszerei rendszerint 10 má
sedperc periódusú mikr-orczgé
sekkel jelzik, Azok a ciklonok,
amelyek Izland és Anglia közt
haladnak, Rómában 7-8 másod
~erc periódusú rezgéseket tá
masztanak. Mihelyt a ciklon be
lép a Földközi-tenger nyusrati
medencéjébe, a mikrorezgések
periódusa ecvszeriben 4--5 má
sedpercre esik. Ha a ciklon el
érte a Tirréni-tengert, a porió
lus már csak 3-4 másodperc,
ha pedig' még' közelebb, az
olasz partig jutott a ciklon, a
lDikrorezgés periódusa csupán 2

másodperc. N agyon sok ilyen
adatot kellett azonban gyüjteni
és egybevetni a föld minden tá
júróL amíg' ki tudták dolgozni az
összefüggések olyan táblázatát,
arnelvnek alapján megközelítő

pontossággal következtetni lehe
tett a ciklon irányára és sebes
ségére. Az első táblázatot Gher
siuek, a kínai Zi-Ka- Wei 01n8:1

meteorológusának sikerült 1932
ben a Csendes-óceánra vonatko
zóan mogszerkesztenie. A pusz
tító tájfunoknak idejében való
jelezhetése azóta is megbecsül
hetetlen értékű szolgúlatot tett
a hajózásnak és a parti lakos
ságnak. Mig azonban Ghcrai
csupán statisztikai következteté
seket vont le, Ramirez, a sai nt
louisi egyetem tanára 1936-ban
olyun mérési módszer alapj át
vetette meg, amelynek segítsé
gével meg is lehet jelölni a tér
képen a szóbanforg ó ciklon vo
nulását, Ramírez akként helye
zett el három szeizmográf-cso
portot, hogy azok, m in t csú
csok, egy egyenlőoldalú három
szöget zárnak be. Az oldal hosz
szúsága egy mérfűld. Minthogv
így II ciklon okozta rnikroren
g és hullámai különböző időben

értek a csúcsokba. az eltérések
ből Ramirez ki tudta számíta
ni a ciklon centrumát és irá
nyát. Az ő rnódszcre alapján
szervezték meg- és állították fel
azután az első orkánjelző állo
mást az amerikai kontinensen.

A míkrorenzések megismeré
sének fontosságát igazában csak
a második világháború mutatta
meg. Erről szól egy másik ta
nulmány, amelynek Muurizio
Giorgi, ugyancsak római egye
temi tanár a szerzője. Minthogy
akkoriban elmaradtak a nem
zetközi meteorológiai tájékozta
tások és az óceánon karaván
ban lopakodó hajók sem küld
hettek rádión értesítéseket, a
hagyományos meteorológ'iai



'lrolgálat teljesen megbénult.
Szinte kizárólag a mikrorengé
seket felfogó, sebtiben létesített
állomásokra kellett támaszkod
ni, amelyek legalább a nagy
Iégkőri zavarokat idejében je
lezhettéka hajósoknak és re
pülőknek. A háborús tapaszta
latok értékesítése és továbbfej
iesztúsc terru ?szetesen a húbor-ú
utáni időkre maradt. amikor is
mét szó lehetett ny ilt rnu nkáról
ús nemzetközi egYLittJllíL,üdós
ról.

Ua már az a helyzet, hog;}' 11

mikrorengések állandó figyelése
rniud nag-yobb mértékbeu e ""6
szíti ki. ~iít váltja fel a rendes
meteorológiai eljúrásokut. Mi u t
hogy ugyanis IlkiseL!> l{·gküri
zavarok is. amilyenok a trópu
sokon k ív ül, tehát Európa körül
és a Főlclköz i-tengereu lépuok
fel, jellegzetes mikrorezgéseket
okoznak, ezekből a l'tlz':édekbűl

egyre pontosabban tudják meg
határozni II depressxiős közpon
tokat s tudják k iazúm í tnu i a
Ievegőmozgús sebességet és irá
nyát. Az új eljárás hordereje
abból tűnik ki a legjobban. hogy
am ig a "radar4

' seu i tség-~~vel tör
ténő. eddig legmodernebb rhéré
sek hatósugara alatta marad a
200 kilométornek, addig a ponto
"an kiértékelhetőmi krorengésok
:'1--4.000 kilométer távolságból is
befutnak a megfigyelő állo
másra.

11indaz, amit elmondottunk.
új:ü;b bizo'ljic:úg arra. hogy az
emberi kulturát valójában min
dig az u. n...tiszta tudomány"
~i,.,zi előbbre. az a tudománvos
ttutv.tif';, amelynek célja egyál
talán nem. varrv nem elsősorban
a gyakorlati hasznosság. Vilú
gos, hogy a társadalmat is. liWg
;l.Z ogyén1. is az ..alkalmazott tn
':mn(tIl:\"; érinti közelebbről, de
ennek haladása már az előbbi
nek következménye. Ami a tisz
~látást olykor zavarja. az,

hogy az alkalmazott tudomány
is sűrűn vet fel problémákat,
amelyeket Dl tiszta tudománvnak
kell megoldania, vagy is a két
fajta tudomány í'olvtouosan
összefiigg egymással. Igy me
rült rel a mikrorcngések eseté
ben is két újabb kérdés. Az
egyik. hogy mrlyen természetű

ek azok az okok, amelyek a mik
rorengéseket kiváltják. a másik.
hogy miféle mechan izruus ...-iszi
át az energiát a légkörből a
földet borító v ízrútegre, majd
a föld szilárd kérgére, és pe
dig oly jelentős hatásfokkal,
hogy a kéreg megmozdulását
óriási távolságban is észlelni
tudják a rnűszérek. A válasz
mindkét kérdésre túlhaladja al:
egyetlen szaktudomány terüle
tét. A geofizika. a rueteoroló
g ia, az oceanográfia és II szeiz
mológia műveíőinek kell ŐSSZü

fogniok. Inhhez szolgált most
bevezetőül az a zártkörű nem
zetközi tudományos hét, amelyet
november végén az ..Aceadernia
Pouti l jein". a pápai természet
tudományos akadémia Rómában
rendezett.

•
Kevés olyan keserves kérdése

van a pedagógiának, mint az
ifjúság u. n. nemi nevelése. El
kell ismernünk. hogy a katoli
kus életszemlélettől egészen tá
voleső körükben is sok dicsére
tes törekvés hullámzik körülöt
te, az eredmények azonban vál
tozatlanul Aristotelest igazolják.
aki az emberiség történetében
elsőnek figyelmeztetett arra,
hogy az erényesség nem a tu
dáson, hanem agyakorláson
mú lik...Igazságosak leszünk -
úgymoud -. ha Igazsúgos dol
gokat, bátrak. ha bátor dolgo
kat művelünk, mértékletesok, ha
mértéket tartunk dclgainkhan,"
Igy válnak ugyanis szokássá a.
helyesnek felismer t magatartá
saink, ez pedig azért fonto",



mert a szokás mindig erősebb
az el!Yén rendes - és nem rend
kívüli - akaratánál. S nyilván
valóan ez az oka annak, hogy
pusztán a nemi felvilágosítás
és a nemi kisiklásokból vagy
Ierdülések ből származó betegsé
gek és bajok: feltárása, ha még
olyan komoly és "decens" for
mában történik is, nem tudja
megvedeni az ifjúsúgot rossz
szokások kialakitásától. Agos
tino Gemelli, a milanói katoli
kus egyetem rektora, már ré
gebben, kereken tíz évvel ezelőtt
kimutatta, hogy nem sokat ér
nek az étrendi és fűzdési szabá
lyok, a testedzés és a kemény
fekvőhely sem, ha ezeket nem
úgy tekintjük, mint csupán ki
segítő eszközöket. Annak a szü
lőnek és nevelőnek, aki egyedül
vagy főképen a fokozott tevé
kenységben, a táplálék adago
lásában és a nemi képesség
egyéb gyöngítésében bízik, sej
telme sincs arról, hogy ezen a
téren évezredes tapasztalatok
halmozódtak fel, ameívek nem
tűrik a hallatlanba vételt.
Ijesztő példaként hozta fel
Gemelli, hogy az óceánon túl
egyes pedagógusok mar l,ljjat
lan keztyűt is kieszeltek, ame
lyet lefekvéskor rá kell kötni a
gyermek kezére. Az ilyen és ha
sonló találmányok csak fölösle
ges gyötrelmet jelentenek a
gyermeknek - állapította meg
a világhírű psúchológus ,
mert egyesegyedül az akaratnak
zsenge korban megkezdett, lelki
értékekre alapozott gondos ne
velése birkózhatik meg többé
kevésbbé sikeresen a nemi ösz
tön ártalmas megnyilatkozá
saival.

De nézzük csak, micsoda meg
látásokhoz jutott azóta is a
pszichológia és a szociolózta,
Redeo Mondin'i ír erről abban
az érdekes tanulmányában, ame
lyet a Vita e Pensiero tett köz-

ze. Aná ti nemi nevelés kérdé
sében a közelmult pedagógusai í
annyira megzavarta, kétségki
vül a Freudra visszanyúló l(~

lektan pausexualizmusa volt.
Ennek a rendkívül egyoldalú
Ielfogásuak ma már jóformán
csak Freud leánya, Anna Freud
az egyetlen ismertebb hirdetője,

Adler és Jung, De Ruggero b
Emil Ludwig egyforrnán állást
foglaltak ellene. A psxichoana
lizis híveinek 1950-ben tartott
második kongresszusán is Emi
lio Salvadi nemcsak tévedésnek
mondotta a pansexualizmust, de
mint "hamis vádat" a kongresz
SZUl> nevében vissza is utasítot
ta. S nagyon helyesen - írja
Moudini -, mert ha igaz is.
hogy a tudatalatti panscxualiz
mus kétségtelenül fontos moz
zanata a pszichopatológiának.
normális körülmények közott
semmi ok a feltételezésére. A
legkiválóbb pszichológusok
egyetértenek ma ah ban, hogy a
pansexualizmusra épített peda-
gógia egyenesen megrontja,
vagy megrontaná az ifjúságot.
amelynél a szerclmi megnyilat
kozások a látszatok ellenére if'
sokkal kevésbbé érzékiek, mint
a felnőtteknél. Egyébként iR
tapasztalati tény, hogy bármi
tren világnézetű csoportról le
gyen szó, minden nemes idea
lizmus a fiatalokat hatja át leg
inkább.

A magasabb állatok lélektani
vizsgálata tévedésnek mutatta
ki azt a feltételezést is, mintha
az emberi és az állati űsztűni.«

az értékrend azonos fokán álla
nának. Az állati ösztön ugyanis
az emberivel ellentétben rögú
tett erejű és az állat nem is
meri öaztönzöttségeinek célját.
Ha az embernél is előfordulnak
ösztönös rögzítettségek, ezek 
bármelyik ösztönről legyen szó
- miudiz a személyes megszo
kásból erednek. Az emberne!



te11t.t uciu UÜll~'Ü'a az Ü::;<;l.OlliJk,
mint CL szckáaok a döntök. fjs
ha bizonyos is, hogy CL ssokások
az öszti.;u vak erejének jGllegét
ölthetik. élesen fennáll a kü
liji\h";~;;' H felé1ő""ég tekinteté
ben. .i\. rossz szckásokó rt való
eg'rélJi fe121(;~·>:,óget csak II visz
,'ií.<l uern uí asitott HtgJ' vissza
ue m utasítható kedvezőtlen no
yd;,u},:·,.,i kÜl'liYC;:d csökkenthe
ti, illd \'0 úldhalja rel teljesen.
de II kürnvezct változásával és
akarati erőfeszítéssel m: eredeti
kCIL'c:((;Ueu behatások is legyőz

hetek. ,l'.Iol1<!ini SWl'ÜÜ nem be
szélhetünk az ösztönök "szu bli
inálásáról" és "visszanyomúsú
ról" sem, hanem csak szokások
ról, amivel nem tagadjuk az
ösztönt, mint az .eg yik összete
vot, de igenis tagadjuk 'azt,
hogy egyedül az ösztön határoz
ná illeg' a szokásokat, A nemi
életben is taláJlwtunk 1őveu szo
kásokat, amelyeknek vajmi ke
vés a közük II nemi ü~7.U;llhöz.

A szadizmusban például sokkal
nugyubb szercpet visz II tiltott
dolgokhuz vonzódás, lllint az
ősztou gel'jedclme. A SZOÜOJlliá
ban és a kisebb eltévelyedések
ben is a;>; cgyéué és a kümye
zeté a i'clclösség, 6ZjJJ te semmi
a tennészeté. Hacsak nem rui
nősítj ük természcí.iuek a gyn
kosságot is, rnondván, hogy u
kéz, amely a ravaszt meghúzta,
a természet rendjébe tartoaik.

A környezeti behatásokat ele
mezve Mondini megállapítható
nak "éli a szülők jókora hánya
dának azt a szőrnyű hibáját,
hogy nem gondolnak arra, mily
rendkívülien korúuúrott és érzé
keny a gyermek nrinduzok tc
kintetében. amik II nerniséggel
kapcsolatosak. Lélekbúvárok
kezlesei szeríut a pszichoanali
tikus kezelés alá vett neuroti
kusok zöme elmondja, hogy
gyermekkorában megfigyelte a
szülök nemi aktusait. S annál

elítéleudőbbaz ilyen szülöí nem
törődömség s annál nyomass
tóbb r. míatta ezenvedett lelki
sérülés, niert a modern civili
záció és a mai életkörülmények
amúg-ysem kedveznek a nemi
rendeltetés kívánt mérvű leple
zésenek. Hivatkozik -Mondiní
arra, hogy ma Olaszországban
az iakolúsleányok átlag 11 éve H

korukbau kapják meg változa
su kat. F'ölöttebb sajnálatos do
log, mert mig értelmük és aka
rutuk csupán az életkorukhoz
illó, nemi érzéseik szinte a fel
uótteké, amí erősen diszharmo
1.Ü,: ussú teszi személyiségüket,
Ha telrút - holmi pansexualiz
JilUS alapján - még moudogat
júk is nekik, vagy - minden
elmélet nélkül - gyakorlatilag
tuuúsrtják előttük, hogy a nemi
öG~tt.iniH{ leküzdhetetlenek, ak
ILDI' holt bizonyos, hogy vagy
Irumaros eltévelyedésekkel, vagy
a lb--2U éves korra súlyos neu
róxisokxal kerülünk szembe.

J!j:t;ekre a tényekre is utal Mon
diui, aurikor megállapítja, hogy
a nemi nevelés kérdéseben a
Ieg újabb tudományos kutatások
lényegileg "rehabilitálták" a ha
gJ'OruUllYOS keresztony felfogást.
A heryes eljárás az, ha a nemi
felv iiúgosítás terén az éppen
csak szűkség'esre szorítkozunk,
egyébként pedig minden lehetőt
megleszünk, hogy eltereljük az
elmét a nemiséggel összefüggő
gondolatokról. :::; amire legin
kább kell ügyelnünk, az, hogy
semmikép se "legalizálj uk" a
g yeruiekuél ezeket a gondolato
kat. Utóbbi nem is olyan nehéz
feladat, mert ma már bizonyí
tott tény, hogy a serdülő fiata
lok nevelés és oktatás eimén ál
talában nem igénylik a nemi is
mereteket. Louttit professzornak

, az "Année Psyeholog'ique" 1947
es kötetében közreadott statisz
tikája szer-int a fiataloknak
miudössze 1<l.9%-a nyilatkozott

Iti



Úb"Y, hogy szívesen fogadta a
felnőttek felvilágosításait, a
nagy többség inkább panaszko
dott miatta, Cesare L. Musatti
pedig 1949-ben megjelent "Trat·
tato di psieoanalisi" c. könyvé
ben a gyermeki lélek "különö
sen súlyos és következmények
ben terhes traumás ártalmai"
közé sorozza azt, ha a gyermek
nek kérés és kérdezés nélkül ad
nak bármiféle, önmagára is vo
natkozó nemi felvilágosítást, s
ug;ranígy azt is, ha kérésére és
kérdezésére csak úgy nyerseu és
"kapásból" világosítják fel.
Hogy mivel magyarázzuk, mel
lékes, lehet rajta elmélkedni, de
kétségtelen tény, hogy a ser
dülők a "nem-értés színlelésé
vel" fogadják felnőttek részéről
még az olyan tájékoztatásokat
is, amelyek már régen ismertek
előttük. Mindenesetre úgy tűnik

fel ez, mint védekezés olyasmi
ellen, amit a fiatal lélek ösztö
nösen "sértőnek" érez.

Gemelli is figyelmeztet arra,
amit különben mindannyian ta
pasztalhattunk, hogy amilyen
szívesen fecsegnak egymásközt
nemi dolgokról az egynemű
fiatalok, épp olyan kínosan ke
rülik felnőttekkel az ef'ajta tár
salgást. S nem is baj, hogy így
van - állapítja meg Mondini
-, mert - s ez niegint érdekes
mozzanat - a felnőttek gondo
latainak nemi tartalma még a
szavak azonossága mellett is
egészen más, mint a fiataloké.
A fiatalok egyszerűen beleértek
abba a sexuális áramlásba,
amely a természet rendje sze
rint szükséges és el nem kerül
hető. Persze, hogy foglalkoznak
azzal, amit magukon és maguk
ban tapasztalnak, ez azonban
eredetében csupa ártatlan ösz
tönösség. Am ugyanakkor nyí
lik meg előttük az igazában
"emberré levésnek", az ösztönös
ségből kiemelkedésnek feladata
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is, s ez az a feladat. amely meg
kívánja a szülők és nevelők sze
rotetteljes, okos segftségét, Az
általános és közvetlen. időre elő
írt vagy tanrendszerű nemi fel
világosítás, a lehetséges kisik
lások és a következményes be
tegségek elrémítő tárgyalása
azonban senunikép sem segítség.
Mindezt ma már nem tekinthet
.iük másnak, mint a közelmult
egyik legnagyobb pedagógiai
botlásúnak. Annak a nevelésnek
és támogatásnak. amelyre a fia
taloknak valóban szükségük
van, a nemi erkölcsösség kiala
kítására kell irányulnia, a ne
mi erkölcsösség pedig ha egyik
legfontosabb oldala is, de még
is csak az egyik oldala az egész
emberi erkölosösaéguek.

•
Az idei év január 13-ával' fe

jezték be hivatalosan Olaszor
szágban a centenáris Sponti.ni
ünnepségeket, amelyeknek kö
zéppontjában "a Spontini-tanul
mányok első nemzetközi kong
resszusa" állott. Ki volt ez a
Spon tini ~ Egyik nagy lexiko
nunkban a következőket talál
tuk : "Spontini, Gasparo, olasz
operakomponista, Született Ma
jolatiban 17í4 november H-én,
meghalt ugyanott 1851 január
14-én. .La Vestale' e. operája
megnyerte a Napóleon által ala
pított operai nagvdíiat, Nagy
szinpadi sikere volt ,Ferdinand
Cortez' és .Olvmpia' c. művé

vel. 1810-1814-ig a 'I'héátre de
l'Imuérutrice igazgatója, 1820
41-ig a berlini Hofoper főzene
igazgatója volt, de mert össze
férhetetlensége miatt a közön
ságet is magára huragitotta,
nyug-díjazták, mire Pártaba.
majd szülőhelyére vonult. Í~lete

végén megsiketült," Ugyanez a
magyar lexikon hat szerzőt is
megnevez, akik még a mult szá
zadban megírták Sporitini élet-



rajzát, s utal Richard Wagner
re, aki visszaemlékezéseiben
nagy teret szentel az olasz ze
neköltőnek. Spontini tehát min
denképen érdekes egyéniség le
hetett, abból pedig, hogy most,
száz év multán nemzetközi
kongresszust is rendeztek a mű

vei tanulmányozására, arra kell
következtetnünk, hogy kiemel
kedő tehetség is volt.

Mindezt meg is' erősítették
azok a beszámolók, amelyeket a
centenáris eseményekről olvas
hattunk, de eléggé meglepő mó
don nem abban a vonatkozás
ban, mint amelyre számítottunk.
A kongresszus előadói például
egyöntetűen elismerték, hogy
Spontini adta meg a döntő lö
kést a modern "nagyopera"
stílusának kialakulásához, de a
többség felfogása szerint nem
a zenéjével, hanem a szinpadi
technikájával, Rendozdi lelemé
nyessége és díszletező ú.iításai
nélkül muzsikája nem ragadta
volna magával a közönség kép
zeletet. Mutatja ezt, hogy Spon
tinit éppen a kortársak értékel
ték s azok is csak II külföldön,
míg hazájában soha nem tu
dort népszerűsécre emelkedni s
minden kultúrtörténeti érdeme
ellenére Olaszorszásrban sokáig
meg is feledkeztek róla. Nagyon
valószinűnek kell azoriban tar
tanunk, hOg":Y Spontíni otthoni
elszigeteltségébe főleg' s~emélyi

mozzanatok játszottak bele, a
művésznek az a mások érzé
kenységét nem tekintő megszál
lottsága, amelyet mint "össze
férhetetlenséget" a lexikon is
felemIít. S ezzel jutottunk ah
hoz a ponthoz, amely miatt
Spontini vnló iában magára von
ta figyelmünket.

Filippo Caffarelli értekezett a
kongresszuson arról a beadvány
ról, amelyet Sporitini ",Javasla·
tok az egyházi zene reformjá
ra" címmel 1839-ben nyujtott át

a római Szent Cecilia-akadé
miának. Spoutinit ugyanis, aki
buzgó katolikus volt, felháborf
totta, hogy színházzá tették ak
koriban az olasz templomokat.
Az egyházi zene teljes aláha
nvatlásának és a közízlés meg
romlásának ideje volt ez. A tö
meghatásra utazó karmesterek
attól sem riadtak vissza, hogy
általánosan ismert szinpadi da
rabokat játszassanak a liturgi
kus szartartások alatt, beleértve
olyan operai nvitánvokat, in
dulókat, sőt táncokat is, ame
lyek sem művészi, sem vallási
szempontból nem illettek oda. Az
egészséges zenei hagyomány
legtudatosabb védője akkoriban
Pietro Ostini bíboros volt. Vele
közölte előbb elgondolásait
Spoutini is. A bíboros mindjárt
bemutatta a művészt XVI.
Gergely pápának. aki helyes
léséről és pártfogásáról biztosí
totta őt. Igy jött létre az emlí
tett javaslat. amelyet Spontini,
mint a bevezetésben állította,
névszerint felsorolt több kartár
sával előzetesenmegbeszélt. Min
den amellett szól azonban, hogy
ilyen megbeszélés vagy nem
történt, vagy ha igen, akkor
csak négyszemközt és nem a
kellő forrnában. Spontini ugya'
nis nem annyira a konkrét te
endőket fejtette ki, mint inkább
a konkrét 'visszaéléseket pé
eézte ld, főleg pedig azokat a
megtorló intézkedéseket jelölte
meg, amelyekkel az egyházi
hatóságnak biztosítania kellene
fi templomi zene tisztasávát.
Utalva VII. Sándor pápa 1665
ös bullájára, Spontini kemény
büntetéseket követelt azokra a
karmesterekre, akik a reform
életbeléptetése ntán is megsér
tenék a hagyományt. Első alka
lommal 100 seudo lett volna a
büntetés. ami óriási összeg, ha
meggondoljuk, hogy az egyházi
büntetések akkoriban 3 scudó-
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val keEdődtek. ~ II java~l1at sze
rínt ennek II pénznek egynegye
dét jutalmul kapta volna II
..titkos feljelentő". Ha pedig
már másodszor vétett a kar
mester. nemcsak állását veszí
ti. de egyszersmindenkorra ki
zárták volna bármiféle egyházi
alkalmazásból. Am még ez sem
elegendő. Nagyon súlyos eset
ben akarmestert - hnngzott
Spontiní javaslata - külön tes
ti fenyítésben (1) kell részesí
teni.

Igazán nem csodálkozhatunk
a7,0 11. hogy ez a beadvány. amely
tipikusan egy elmult világ lég
körét tükrözte és semmiben sem
számolt az emberi gondolkodás
változásával. elsöprő erővel

~l'ontini ellen fordította hazá
jában az egész zenei világot.
Még azokat a javaslatait sem
voltak hajlandók megtárg"alni,
amelyek valóban helyesek vol
tak. Igy azt, hogy a zeneiskolá
kat lássák el külön eg)'házze
nei tanszékkel, vagy hogy ál
Iítsák fel Rómában az egyházi
zene központi könvvtárát. Baini
apát, a .,Capella Ststina" híres
igazgatója ekként nyilatkozott:
"A római templomokban dívó
zenét meg lehet és meg is kell
reforrná.ln i. de nem úgy, ho,gy
olyasvalakitől vegyük a szabá
lyait, aki Poroszorszázból érke
zett." Pedig Baini azok között
volt, akiknek eg-yiittérzését
Spontini bizonyosnak hitte,

VALOBAN IGAZ FÉRFIO, ak; nem a saiátmoaára, hanem a
népére áradó kegyelmet kereste, hiszen ,jómaga, már kíl'ánton-kí
vánt törékeny testének kötelékeiből kioldódni, még csuk arra
várt, hogy megláthassa a Megi,(}érlet. Tudta, hogy boldog az a
szem, amely öt megláthatja. Karjába vette űt, és Istentáldó szó
val mondta: Most bocsásd el, Uram, szoloádat (qéd szerini békes
séaben. - Nézd ezt az igaz embert, aki mintegy be van zárva
testének, ennek az élő sírboltnak börtönébe, mennuire szeretne föl
oszlaní; hogy megkezdhesse a Krisztuesal együttlételt. illert föl
oszlani és K risztüssal együtt-lenni sokkalta jobb a földi létnél.
(Szent Ambrus: Gyertyaszentelőre.)

ES IME, volt Jeruzsálemben e,gy ember, Simeonnak liioták,
igaz és istenfélő ember, aki várta Izrael 'vigasztalását. (Lk. 2, 25.)
- Nemcsak az angyalok, nemcsak a próféták, nemcsak a TJászto
rok, hanem az igaz öregele is tanú.sáuot tesznek az emberré seiile
tett Úr mellett. Minden életkor, mindkét nem s a oso/lá« esemé
nyek építik a hitet. Ott a magtalan sziil, itt a szííz; ott megszó~al

a néma, és Erzsébet prófétál, itt a mágus ""fÍgez imádást; ott a
méhbe zárt repes, itt az élemedett özvegynek ajka nyílik vallo
másra, az öreg iga~ férfiú várakozik. (Szi/nt Ambru«: G'JIert'JIa
8zentelőre ).
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DAMIANI SZENT PÉTER (Február 23)
6 1JOlt ae, akit 8enki nerm fogadott IlZh'ers~ft, «mi/tor 1'ttffgje--

Z~ftt « földön. Még al édesanYin .em. Egyik luiiyja az örö7wigef
féltette tőle: "Hát ez minek jött, mikor eddig i8 alig tértünk a
házban!" Az anya elbúsuli, menvonta tejét a csecsemőlől s csal:
e.qy ezomszédasszonu koritolására kezdte újra táplálni a félig
éhenoeszett, félig megfagyott kisdedet. Aztán, flho.qy cseperedett.
e.QJlik bátyja vette maoához a kis árvát S gyötörte, ütötte-verte.
Kisebbik báty je. később ravennai esperes aztán iskoláb« adta,
meoiáraita vele Pármát. Eoenzát; hálából ederéle Dam,ián iránt
ettől fogva nevezi magát Péter fl ,.Vam.ján Péterének", Petrus
Dtnniani-nnk. A tanuló hamarosan tanifóvá érik: nagy híre kel.
tanárai s tanulótársa i előft előadásokat turl; aztán, hot/y taní
tani kezd, fanii1.:ányck, "kliensek" serege iédul hozzá s fizeti
mea jó pénzzel a leckéit. Péter a lC!ljúúlJ úton ran ahhoz, hogy
eqyike letnren a tizenegyedik századi Iiúli« ki'cá16mestcreinck.
Benne azonban "altior' jam curainsideral", magasabb aon/! la
kozott: lsten ..az étriek: csodálatos vármát öntötte sziuébe", Kezdi
"testét kemény önme,qtagadásokkal a lélek szoiiuilcdára szoritani",
Itáliában ekkor áll delelőjén a remeieséq: délen Szent Nilus. éS.za
kon Szent Romuáld szigorú példája rauad.ia maaáoa! a lelkeket.
Fontavellana is ilycnviráqzó rcmeletelep ; ennek két lalcójfÍ1'al
találkozik lj ekkor érik men benne or: clluü áronis: szakít a vi.lág
rlal s beöltijzik hozeáiuk. De előbb killrribálja, elérI erős-c..,Neho.QY
ú,qy lássék, alaptalanul lát neki ekkora dolooruik: mint bölcs
és okos férfiúhoz illik, előbn mea akarta tfJpa:sztalni., el tudja-e
ma}d tűrni a monasztikus élet fáradalmait". - ol1Jassuk egyik
leoendáiában: "Itt a világot feledve -- Ugy beleedztem a remete
séobe, - Ho.rm minden. étkem az ola.ifa netine, - S hől, icuntot
tűrne; elmélkedni unszolt - Lelkemnek minden 7cívánsáqa-kt"!duc"
- mondja majd e prnnarr'nwteség hell1ó'e, az Adria-parti Mária
monosiorra célozva .Danténak, a Paradicsom tniseonrrnted.ik éne
kében. Nesnroemurpos vezeklés után beconsü. Font(l1wllál1á/Ja. Már
mint priort lj kora emlik 'ermamlob~J c rl,l/hrí.z i frldl1fél}fét, te.~~;
me!7 a páma 105S-han ostiai biboros-uűsnöknek s biz ((:;fún rá több
ionto« kÖ?1('.f.~éget: .Milano ,~ az ambróeuuut» eqyház iutueinek:
rendnp,~zedéséf, Henrik császár hotrányo,~ 1,(ÍJási ieroéncí« mea
gátlri.~(íf. Raoenn« hűséore téritéeét, (J vállalja, amit Cl? Em/ház
.~ a lelkek érdekében. wíllnlnia licll; de ~zíl'C a remete-mn.aáwubo,
vonja: idp tér 1,isgza. lemondna a nüspöksú.qről. if t 1)0» () otthon,
n"»!. ..a 1,iláqi.nondo/;: lármá.iálJrrn". hanem "amflgány 'isteni s?em
lélődbének édessénében", amelat fplé -- mondia - minder; l('l'{
kenneéa esn]; út és ös?,ény. "GYflhran úml (ljl rn/U..iloft flzisfr,ü
seeretet tiiee. hornI .~:?prptt('m 1'01,»'1 rt '''8! hiirlii'l1él t.iistén} ..~zN
törni s rr,»nnk hnr»á7yábM fl:? nrökk(;"rrlrjuia fénJI(;he ,dptni .. , Gyo1;,
ran ,~zpm}(Hfp1'Y/, Tp17;:p'm odaadó .~<.em,(;rrtéll('1 fl .~7Ö'H~k7C('1 (;'1'p1'f. ,~'('

rp,~:?fpn fiiq,,,ő J(rigzfll,~f !? njk.a mrnn]. moh'Jn illam flil e.~öp/;n{)

""'réf. g h.n m;na -el olrnrnáw: mrnulan), n rn.i]. lá/nom nd at.ott, a!cár
J(pm'ri 1fnnk len,~"'pnfphh prnhpr8é,Qé/llíl. akár p1w.rjnd!1(rfnf1nn (!f!i
di('sŐ.~énpb{5l. előbb »éoetér n "'''/'lJ, mÍ11f,~pm n. "r\nére .1l1hHHf". 11)72
ben, ll:<'mő1'áro,~a, Rrmenn« ü.IJJJPinpk rendezéséből hazatér15ben hnlt
meg Faenzában, hflt1'frniif pwzf('ndó,~ korábon,



SÁR ÉS ARANY

ötödikes gimnazista: lehettem.
Egy téli estén történt, amikor
házifeladataimmal viaskodtam,
anyám foltozott, a nővérom vu
Iamf. Lönvvct szerzett az este B
mindjárt bele is bujt.

Komisz téli idő volt. Az asz
tal közepére tett petróleumlám
pa meg-megpislant, ahogy a
rosszul záró ablakokon keresz
tülszaladt fi szél. Mar Ick iidn i
készültem, amikor látom, ho,!!,y
nővérem a hajábafont pántlika
csokr« '.',11 WröJgeti a szemét.

- :Mit bőgsz] - kérdeztem.
de nem elég csendesen, mert
édesanvám is mcrrhaflotta é,.;
megelőzte a szólásban:

-- Már megint köny Vl?'ÚC
dik:... Majd mindjúrt bevágom
a tűzbe, csak el ne tedd!. ..

- Óh, édesanyám! ... Maga se
tudja, hogy miért, csak mind
járt tüzel, Olvaaná csal, el ezt
itt ne, ... Mintha csak valóságos
rólunk íl'lúk volna: ...

Nem szaporítom a szót. Per
eek mu Iva összébbhajoltunk az
asztal felett s én fenszóval (ll
vastam az i<~rdekes r.iroág Dc!;,,,:
meronjúuak azt az elbeszélését,
molynek HóL kra.icár volt II :..í
me.

Ez volt az én el"ő 1. alúlkozúsom
'~\l/n·ie,'l Zsi'""r~lond~J~~1.

A második meg az, amikor
később ugy tanárom elkobozta
tőlern ug-ymwzt a könyvet. Az
esti tábortűznél szerottem vol
na belőle I'elolvasul a Hét krai-
cárt. .
Ettől kezdve gyakori l.alúlkc

zásairn valának Móricz-cal f(;
ként műveiben s vele személv«
sen is egy nchánvszor'. Lecuí.ol
jára nem 80kkal halála előtt cg'y
szűkebhkörű népfőiskolai anké
ton, ahol szó került az ő Marr
vető címen megjelent irodalmi
kiskátéjáról s egy Ielszólulás
ban szóvá tettem ennek a kiváló
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munkának hiányzó katolíkus
passzusait.

Mivel azokban a napokban je
lent meg egy neves katolikus
publicista kirohanása Móriez el
len, az én felszólalásomat köny
nven vették volna a másvallású
jelenlévők felekezeti akadékos
kedásnak. Mórícz pedig szemé
lye ellen irányuló támadúst lát
hatott volna benne. Azért tar
tottam szűkségesnek ebben a
felszólalásban kitérni arra a
eikkre s elmondani azt, hogy II
katolikus fiatalok nem értenek
eg:\'et vele. Hiszen, aki olvasta
fl. Hóz~;a-regény két k ötetét, an
nak észre kellett vennie, hogy
Rózsa Sándor alakja csak
ür'ügy volt a nagy mondani
valóhoz.

Móricz a megbeszélés után
nagyou malegen megszorította a
kozcm. Akkoriban nagyon kese
rűen járogált és nemigen. be
szélt. Ugyhogy csak a tekinteté
ből olvashattam ki, amit mond
hatott volna: a Magvető dolgá
Lan lehet valami igazság, a má
sik ügyben meg bárcsak igazad
lenne! .

Többé nem találkoztunk! Egy
bombatámadásos éjszakán ittha
gyott bennünket, hogy minden
vihí IIkat immár nélküle vig'y iik
tovább.

Mindczt csak azért mondtam
el, hogy nem volt ám olyan
egp',zerű a mí nemzedékünk
katolikus magyarjainak Móricz
Zsip.'lJlnnd<lal tn lá lkozuink. De
az igazság kedvéért meg kell
vnl 1'1 'l i . ho-rv neb ánv művétől

eltekintve Mórlez Zsigmond scm
igen igyekezett megnyerni a
katolikus érdeklődóst. Főként
azokat a fiatalokat hozta sok
szor zavarba, akiket erőtelje
sebbon foglalkoztatott a magvar
parasztság ügye, de egyál ta lán
a magyar társadalom élete és



képletei s akik a ruagyar szel
lem és lélek örök csúcsai felé
kívántak tekinteni, de úgi-, hog;}
ft. telfesebbet. a hamísítatlant
lássák s amikor az irodalom
nyujtotta lehetőségekkel is gaz
dagítani próbálják népi ÓS ma
gyarságélménvüket, ne érezzék
léptcn-nyomon, hogy abból nC
pünk lelkének és kultúráj ának
eg)·ik fontos összetevőie, a ter
mészteieletti látás hiányzik,
vagy éppen arra Iröccseuik sár.
A legjobb íróktól azt várták,
hogya magyar nép vallásos él
ményvilága is kapjon műveik

ben irodalmi kifejezést, hogy a
magyar emberben ne csak azt
ábrázolják kiválóan, ami sár,
hanem találják meg benne azt
is, ami arany.

Dehát nem túlzás-e éppen
Móricztól várni ezt, aki nevel
tetésénél, körnvezeténél, jól meg-
vasalt racionalizmusánál fogva
sem volt erre alkalmas'! Tőle,
aki édesanyjarúl így ir:- nb nún
dent lenézett s meg-vetett, a szó
szoros és legtisztább egyértel
mű jelentése szet-int gyűlölt, ami
a fizikai rend megbontúsára, a
megszabott s törvénycsen í'enn
tartott rendszer rontásúra irá
nyult, Ezért a katolicizmust is
úgy tekintette, mint őszinte
népbutítás t, sőt lélekrombolást
és szörnyűseget," (Kelet Népe,
1942. júl. 1.)

Másutt is ír erről a karácso
nyi betlehemezéssel és a kará
csonyfával kapcsolatban: "A
Nagy Alföldön nem volt fenyő
fa. Míkor a feleségem kará
csonyf'át állított a legelső ka
rácsonvon, édesanyám azt hit
te, iueg kell halnia. Elszédült:
rohamot kapott és ecetes vízzel
kellett a szivét s a homlokát
mosogatni, Hogy az ő fia be
hódolt a bálványimádó pogá
nyoknak." (Életem regénye.)

Ennek ellenére és mindannak
ellenére, ami írásaiban ezt a ri-

des magatartást igazolhatja, azt
mondom, hogy nem sok idő kel
lett volna már ahhoz, hogy Mé
ríez Zsigmond zsenije ezt ali
adóssázot is Jeróhatta volna a
magyarság felé. Műveinek olva
sása közben gyakorta támad
olyan érzésünk, mintha ez az .író
egy úriúsniartár Ieuue, aki ha-.
talrnas szárnvaival csak a fák
magusában repdes, pedig olyan
fentre is ropüíhetne, ahová már
szabudszenunel nom lútnak fel
a népek.

Eletének vége felé csapott is
néhányat ez a szárny a termé
szetfeletti magosságak felé.

Amikor emlékezetes kirándu
lásait tette a spiritiszta szeán
szak felé és erről egy riportso
rozatbau he is számolt, azt írta
a Kelet Népében: "Az ember
nem hiszi, hogy a világnak vége
van azzal,' amit lát. Annyi ta
pasztalatunk van, hogy látókö
rünkön, sőt érzékszerveink érté
kelesén túl is van tudnivaló,
hogy valami olthatatlan szem
júság van bennünk a misztl
kus valóságok után!"

1940-ucn, amikor a szegedi ha
vi búcsúra mentem, utazás köz
ben megpillantottam Mór.iczot.
Utitársaim tréfásan jegyezték
meg, hogy csak nem a búcsúba
jön ö is~

Bizony, hogy odament! Még
aznap este láttam az alsóvárosi
templom környékén búcsúsokkal
beszélgetni. Kissé nagyollotta az
alsóvárosi templomot. Túl van
máretezve ! - mondotta, Miért
ép ítették ezt ilyen nagyra7 
Másnap kapta meg rú a felele
tet, amikor 35--40 ezerre tehető

imádkozó és éneklő tömeg szo
rongott a templom körül.

Bálint Sándorral vacsorázott
az egyik duttyánban - alkalmi
vendéglőben - és sűrűn elő-o

vette az elmaradhatatlan kis
jegyzetfihetet és kurta ceru
zácskát. Idehallatszott a búcsú-
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l.Iok szakadatlan éneklése és a tó és Iöldteletti érzé... el vann&1o.
leszálló éjszakában ez a. forró. .lteli,,-e.
J11indent átjáró vallá,olsÁi" ! nem ie I'ondolják, hoV eJ .'
könnyekig meghatotta. Annyira. szent vándorlas egyuttal az fl
hogy kísérőjének vallani kez- szegény életilkneka megszépí
dett. Elmondta, hog}' őt a vallá- tése. A szoros útnak li, megtá
sos ember s egyáltalán a val- g ítása, A földi pornak égire
lás, . miut társadalomképző erő változtatása." (Rózsa S. a 10
eddig nem foglalkoztatta. Amit vát ugratja 352-354.)
itt most lát és átél. azzal még Egy évvel később egy másik
nem találkozott. (Még' misztikus búcsújáróhelyen találkoztunk:
vallásos élményre is csak egy- Csiksomlvón, Nagyon sajnálta.
szer és futtában utalt, amikor hogy kissé megkésve érkezett le
az Erdélv-tri.lógiában egy ana- a havasokról. ahová Zsögödi
baptista lánykárólírt.) Nagy Imre vitte fel juhnyírást

Ugyanezen a búcsún Bálint éli havasi pásztoréletet látni.
Sándorélc szolgúlólánvának szép - Hallatlanul nagy dolog ez,
rózsafűzért vett búcsúfiába. - mondotta - amibe négyszáz
Anna néninek pedig - akitől év alatt sem fárad bele egy,
annyi érdekes dolgot hallott a nep 1..,
szegedi paprikástársadalom. a Felháborította. hogy valami
paprikakülük és vízimalmok hivatalbéli ember le akarta pa
világáról egy imádságos rancsolní a csángókról a hím
könyvet ajándékozott él; azt írta zett kisködmönüket azzal, hogy
bele: "Kedves Anna néném sok "oláhos". S volt még valami, ami
boldog havi búcsút érjen. Sze- felháborította. Valaki azt találo.
ged, 1940. Tisztelettel Móricz ta mondani, hogy a nag}' kör
Zs." menetben a legszebb volt a bu-

Nem érdekes-e, hogy ezt dapesti Ganz gyáriak árvalány
ugyanaz a Móricz Zs. cselekvé, hajas csoportja.
ki a Kelet Népében le is írta: - Az ilyen embert be ne en
"A protestantizmusnak az volt gedjétek ide többet! - morgott.
a jelentősége, hogy kivette az Fogalma sincs arról, hogy itt
emberek kezéből az olvasót és a mi történik!
góresővet adta oda helyébe." Neki már volt!

Hogy mit jegyezgetett ott. az Látó nagy szemei akkor már
alsóvárcai templom környékén megpillantottak valamit abból,
a kis noteszébe, azt nem tudni, amit - sajnos - már csak ké
mert egyéni rövidítésekkel, ma- sőn és egy kissé idegesen kere
gagyártotta gyorsírással jegy- sett. Ahogyan nem lehet és nem
zett. Rózsa-regényének első kö- szabad. De sürgette már az idő.

tetében mindenesetre ezekről az Itt-ott szétnyillott előtte a
élményeiről egy egész fejezetet természetfölötti világ kárpitja,
írt. 'I'öbbek között ezeket: de amit látott, vagy érzett, már

"Azok a szegények, akik ma nem írhatta meg. Hisszük, hogy
is, meg mindcn augusztus ötö- ha írásaiban már nem is tehette,
dikén abban a nagy testi töre- de költözködő lelkével utána
delemben végigvonulnak a pusz- iramodott a fénylő Krisztusnak,
ta útjain s autók rohannak el hog}' - miként Tamás - a se
mellettük éti a modern élet kí- bekbs mélvessze újjait.
vánesiari néz le rájuk: valami
bámulatos, valami megnyugta- M a g y a r F. r .11.

Felelős szerkesztő és kiadó: sac Sándor.


