
SZEMLE
HUSVETI ALLELUJA

.Az Ószö'cetség szent nyelvé
ből kél szá él mél.} most is az
U jszövets('fJ minden népének aj
kán: az Amen és az Alleluja.
Ertelműle a kereszténységben
némileg 'megvállozolt, gazda
gabb és biztosabb lett. A mi
Amenünk nem csak jámbor és
sürgelÖ úlwjlás (Zsolt 40, 14;
71, 19; SS, 53; 105. 48), hanem
sziklánál szilárdahb mef/győző

dés, amellYf'l I elenhez mondoit
seauulc után elhail!/atunk mint
egy áienuedoe Neki nemcsak a
szoi, hanem inkáhb II megvaló
,itó cselekvést.

Az allclu.ia értelme is ilyen
félekéljen mádosuli: nemcsak
lelkendező lelkesítés Lsten di
csőítésére (Zsolt uu, 1; lOS, 1;
10fi, 1), hanem kicsattanó öröm
ben ujjon.qó győzelmi dal, a di
adal éneke, hogy im, dicsőséges

az lsten, mer/dicsőítetteE.qyszü
liiitél, vete együtt minket is. A
mi aüeluiánk az öröm és a győ

eelcm. első It usvétkor iclcsen
dűlt, soha tiibbé meg nem szű

nő, minden lrúsvétkor újult eJ'ő

vel nekilendülő diadallcuiliása.
Ez a IdtsréH alleluja elsiisor

ban K r i s z t u s ö r ö m é t é s
{J y ö z e l m é t zengi. Köztudo
'f"ÚSÚ, Iw!1Y i1Ú elözte meg
K rtsztu« hús'/)iljál: uirátroasár
t'W1) múló dic~ősége, a natnshét
el,~ii napjainak eredméninelen
tanitásai; a teljes szeretet al
[a» eladása és elárulása éppen
nagycsütö/'lökön, amikor lsten
Fia a ezeretet kötelékével kötöt
te magához az emberiséget, mcrt
nem sokallott.a, hogy a megles
tesülésben úgyis tent-nériinkké
lett, inkálll> még ennél 'is töb
bet akart, a test és a vér kö,zös
sé.oet (IZ Olládszentséghen;
nagypéntek, testi és lelki g;ljöt-

relmei, az elhagyatottság vi
uasztalam halála; nagyszombat
halalo» nyugalma, Sin csenáie.

Krisztus azonban Juda orosz
ldnia, róla van meciroa: győ

ziit! az oroszlán Juda törzsé
uou (.Jel fi, 5.) Valamint ugyan
is a békén nyugvó éjszaka
csendjét telveri és meurementeti
a prédáló oroszlán ordítása, úgU
verte fel fl győzelmében megpi··
henő Sötétséget a Feltámadott
ajkán [elcsendiilii alleluja,
amel/Hel elindult, hogya halál
zsákmánYát magához ragadja.
(Ef 4, 8,) Onként vállalt halála
ugyanis tonkretette a sötétséq
hatalmát, akié volt a halál
uralma, t. i. az Ördögöt. (Zsid
2, Uj..Mert ez tö/'lént: JI o r s
et 'L'ita duello c o n i l i
x e r c m'irando, dux vi
tae m o r t u u s r ea n a t vi
v u s. (Húsvéti seqüeniia.)

Krisztús feltámadása a törté
nel"m számára bősé.qelien iga
zolt tény, hitünk számára pedig
az Amen, amit maga lsten mon
dott Kriszlus minden szavára.
minden. tettére, minden. követe
lésere és minden uréretére.

Ez a jelt'ntősége teszi a hsis
oétet az emJházi év uralkodó'
középpont jává. Jobban megfog
bennünket, mint akár a karú
csonu. Earácsonimak az az igaz
sáqa, hO!./JI lsten Fia emberi
élcire szilleteti; vállalta sorsun
kat, azon semmit sem uáitoziai
'l.'ll. A ftle.CJiestesülést elménk
'IÍ.q!Jsem tudja átérteni. gyakor
lati jelenWsé.qét sem képes ma
gunkra alkalmazni. Ezért iwrá
csomikor az ünnep nagy igaz
Sáffrl.inak az átqondolása elől

igen lcönnypn a család, a !l!Jer
mek, a szelJenuek 1Jagy állalá
ban a szevetet köllészeléhez rne-
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nekülűnk CS 'Úgy ünnepelünk.
.Maga a valóság így 'is - úgy
"8 rneg!onlullatlan marad a
számunkra, ·hiszen csak gJJerme
ket látunk, pedi.q ae az Isten,
de emberi sorsban.

Húsvétnak: azit.wzsúgát 11UÍ1'

könnyebben felfog:iuk: Jézus
tén;IJleg menhalt, 1'alóságo.wIn
halott volt, már ct sirbn« feküdt,
az emberek minterJJJ már el 'ls
fdlc'día~ nl.lf.1/ készültek rus r; i
rendre térn i feletie (Lk :U, 21);
s u.l/Jpmő él. Sorsa tehát nem
emberi sors, dei aéreie «zer inl.
ti mi sorsunk-Ls. (.T 11, 25--2ii.)
E::f, már emberi elmével is tud
juk mérlettelni, micel az. élet és
a halál nat]}} kiizdelmél és rt ha
lál gy6zelynét 'már nem elJ:lJszer
maounk is átsírta k és álm'J?it
rődtük, se.!'ileni, azonban tehe
tetlenek i-oliunk Gondoljunk
seiileiul«, ba;'átaink'oa[JY akárl.;
hal.álúro]

Húsvét alleluiá.ia ezt zenai: a
Hulott dC1)CnelJ[J, mint a: (;W;
ugyanaz él, sót 'i!Jazabbun él, aki
egészen, rcrncn.ntcleniil Judott
voU. Lem,'ozie azt; ahi, fjt kicé
ve és nélkii!e még mirulen. más
emberen diadatmaskoslotí: meu
tiirl« a ho'ti! hIí1nlm.ái, (j lelt a
halál h.aldl«. ő mario halálra az
alvilágot. ((J,;; 13, U; 'I). Ö. 1 Kor
15, .55 és Zsid 2, 11..)

.A húsvét allelujája azonben
tobhet is mond, H/int R risztus
győzelmi ét/ekét. Az allelu:i,íJ fl ;;

egész tel e m l e t t viláa
zenni. A 11 !Í.s vé ( nem CSUDán
Krieetue s?pmél/jes é1mé';I"'e,
nem. csumi»: Krieztus egYén'i éle
iének: eauu: eseménye, nem csu
pán e.rmSH:r tiirt.éni és elmult
történelmi esemén/J, hanerr a
mindensé« nagy sorsfordulása,
a meuvá-ltás, azaz az u:i.júlerem.~

tés. az u:iirilcvés na/lY fol;ljuma
lának a lf,c,zd6poni ja és s.z'ün'e
le-i pfltalr.z,', iorrása: r;~ eOll " 2
vHágot lJ.1Jölwresen átformáló
·(,"'J·Ő. lsten .hatalmo» hathatós
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ereje ez." (Ef 1, 20.) lsten ugyan
is J(risztust nemcsak feltámasz
totta, hanem [obb iúra is ültett»
a mennyekben és miruleneknek
a fejévé tette, az emberisén és
a mindcnsést fejévé, ő éltet és
tölt be rn'.;l'.(lencket. (Ef 1, 21-
23.) Krisz!'lcs tehát úr é~ ki
r'áll/, azonfelül mindeni átkaM
és 'IrúnyíM oalásá«.

Pálnak II (?onr1olalát a követ
kezole ln,arl:iJaTázzá!;~: Krisztus
ncsncsak: f ... ir-nnek a Fia, hrmem
a teremtménu clseie ,ls (Kol 1,
15), ezért n,~dsűsé.IJ sziiT.sél]szc
rűen. mindenben. az övé. ('V. 18.)
Az l ae emberréleoésének az 1)Ol!

a céiia, bosm II (lÜ1/. leiioeilcez
téb,~n szélszór6doU' teremiménu
olrrita ('{"il fe.1 alaU u.ira e-"JJ"
süljön (E f .1, 10), lto.ml így el
sösnrlJart ls'en szétezort .lJyer
rnel:eil C !lJlberlJJil:il se. (.T 11, 52.)

Az cmberiséa umJonis a bűn
köre/kez/ében a Gonosz hatnlma
alá kcriili : nem mintha az io
not ezerzeit volna az emberiséu
hez. hanem mioel az ember ls
tenWl elfordulva é.~ a bűn szoi
oasáoába [ut-oa (.T S, 34) mentlie
tetlenill ki 'volt s201gállnh;a t:
[crrnésze(éllől önkén/ adódó cl
múldnnal«, a romlásnak (2 P 2,
1.fi) . Az ember U2 eredeti b,ín ál
tol istcnellencn, 'i.~fen1!é!kill-i,

gazdátlan r5s vérNelen lelt. ki
van téve az Or,zöf/ lrím,adá:·;fli
not: I; a swióÍ, rrcjélJöl képtelen
azokat kioédcni.

Is/en «zonlntn nMn enaedtc át
teremtméinteit, liisren a 'Ncqvá!
t61 mind uirt. ({ bű.nt.cese« urán
mc aiqér!c, rt lJünW' 1Hfló szaba
duin»! cl ]l<!eauíltóbaveleft hU
útiá« kez(fcfUít ioin:« m.indmáiq

lcheiooé t ett e. Kriseius u/num
'i:; liercs,zl1wlá 1á nol é.': feltáma
(]rlsá1.'al meatiirte a Sátán ere
:iét. szabadulást hozott mhulen
kinek a Sritún lia/alma alól. Le
lf:lJii.zfe Bntrebuhot, elve/le an
nak minden fegyverzetét es el



ronadta rablott prédáját. (Lk 11,
,.<> \
~"'/

Ez a meováltás: a halálra-
!\zánt viláába új élet árad, a
measemmirilléshe rolumá min
,]enséu ujiáferem,tőrlik, az Ördög
,~zolgája lsten fiává születi!.;.

A megválfás elsiisorbsm per
sze az emlH'7'isérJen mutatkoeik:
meg, amelimek Krisztus a bő

séges életet hozta (J 10, 10) ab
bun az értelemben, hogy saját
élei ét oszt ja meg a hozzáceat
lakozott emberisé,ggel (J 6, 58).
Ezt az i.qnzscírlot seemlélleii fl
Krisetussal való kapcsolatunkat
kif,")ezű eh Ten két bibliai ha
sonlat: ő fl szőlőtő, mi pcdia
a szőlővp-sszők; a 'vesszőknek

CS~I"~ egy életük lehet, a tőé;

Krisel.u« a fej, mi tes/ének a
la,f/jai 'vagyunk; a test tagjai
nai: csak eo» életük leli et: a
fejükkel közös éleI. (.T 15, 5; Kol
1, 18; E 1, 22; 4, 15; 5, 23.)

A Krisetvst.oe 'való kancsolá
dást a kcrcs:dség müoel; ben
niinlc, ez a húsvéti szentség.
I'itokzoio» médon t'égbevisz'i
bennünk miudazt; ami. Urunkkal
történt: holdlát, eltemet.ietéeét
és feltámadását. Pál le.ili ezt
ki a rómaiakhoz írt lerél fi, fe
jezetében: akik mcoleeresetelked
tünk Krisztus Jézusba. az ú 110
láldho kcrenztclked.tiinlc mett. (I'.
S.) Krisztu» maaa is !.:eresztséf)
neh; ni"l'ezi szcnredését és halá
lát 01k Hí. 38; Lk 12, 50): ő vé
rében fürdött, »érének !dornló
árjában meríllcczett met); mi ezt
ulúnozzuk: kírnélctesebben a oiz
ben calá meqmeritlcezés által.
__o (A Iceresetést I'úképen eleinie
ha nem is ldzárólaflosan, de ál
talánosan alámcrités útján tör
tént.) - U y,1}ancsah az alámerí
tés révén alkalmas a kereszt
ség arra i~. hOfJlJ lj hnlalon kí
vül Krisetus ell emteéséi és sirba
valrí nlJu,fl'l'ását ábrázolja: elte
mettetliini; vele em/ütt a halál
ba a keresztség által. (v. 4.) A

vízből való kiemelkedés pedtg
Krisztue feltámadását, halálá
ból, sirjál/ól való felkelését áb
rázolja. Ha ullyanis egybenőt

tünklJele halálának a hasonia
tossástábon, úgy rnn,jd a feltáma
dásébow is. (v. 5.) Ha tehát meg
hallunk Krisztussal, élni is fo
gunk vele. (t'. 8.)

A keresztségben tehát az em
ber cY;/jbenő Krisztussol s ez
állal új éleire sziiletik: a régi
ember meghal (v. 6.), új ember
ré alakul át. (Ef 4, 22; Kol 3.
9.) Ennek az élete aztán Kriszius
(FU .1, 21) és el van rejtve
Krisztussal Istenben (Kol 3, 3);
az iiuen. ernber számára a halál
valóban nyereség (Fil 1, 21), hi
szen oz életet nem SZÜ'/'ll'eti meg,
lucnem csuk metnnlltoztatia és
ha a földi hailékot le is bontja,
öröle maradást biztoeit a mennu
ben. (gyászmise 'j.;raefaliója). Mi
nel az ember az örök életre szii
letile ujjá, ebben az életben nem
mu/atlwz!wtilc mea ujjászüte
tettséuénel: minden 8zépsé.qében
és gazdagságában. /ly értelem
ben mond.ia Szent Péter, hogy
Jsten Jézus Krisetuenak halot
taifJ(j[ cclo feltámadása által élő

rernénysé,!/re seiilt újjá bennün
ket: romolhatatlan, ferWzetlen
é» hervadhatatlan öröksé.<Jre,
amely ránk vár a mennstekben,
hogy az idők céoeetéoei az üd
vösség eljöttekor n.yilvtinvalóvá
lermen. (1 P 1, 3-S.) /ll/en értc
lemb~n mo,!"dja Seent Pál, l~o.r!y
a Uti, hazánk ez e/l, poliuirio
gunk (IZ éare szól: úgy élünk
itt a földön, min! aholm a ró
mai pOlijár élt a rlYarma/'úlcon:
nel'n 'Colt um/an Rómában, mé
gis római polgár volt. J.1{ i is
urman a földön élünk, de azért
az eg polgárai vagyunk. (Fil 3,
20.) Onnan jön mfijd hozzánk
Od'l'özíiőnkés uj.iáalakit.ia gyar
ló testünket is és hasonló1Já te
szi (lZ Ö dicsőséges testéhez'. (v.
21.)
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Ebből persze az is következ'ik,
hogy a feltámadás a m'i szd
munkra nemcsak hogy nem el
érhetetlen, hanem 'inkább már
most mcattirténinek tek'inthető:

akiket l si en eleve ismert, azokat
eleve arra 'is rendelte, hogy ha
sonlók leuyenek Fia formájá~
hoz; akiket ped'i.q eleve elren
delt. azokat mea ,is hívla; a lá
ket mef]hívoit, azokat mef]'i.qa
zultakká is tette; akiket pedig
megif]flzullakká telt, azokat meg
is dicsőítette. (Róm 8, 29-30.)
,A meoh/coá» bizonysága a ke

resztséu s egyúttal a meg'igazu
Iás esekozc is; egyúttal tehát a
megdicsőülést is megadja, ha az
nem 'is bontakozik ld egyelőre
előt.tűnk: Istennél azonban már
ténukén; secrepel. l gy ir/az Dan
ténak a mondtisa, hogy most
?né,q csak férgek vagyunk, de
már rnegszUlettünk és formáló
dik bennűnl: az angyali pillan
gó. iPura. X. 121). A győzelem

a mienk, az alleluját bizton
ZC11il Ile I jük, ha nem 'is vagyunk
még otthon, « ha a hazaérke
zésért 'nuj!! kűzdenicnk. és eset
leg seenocdnűnk: is kell. Csűg

gedesl'c azonban nincs okunk,
állhatatosságra van sziiksé [Jünk
S ha talán kimerülünk vao» el
esünk is, a keresztséa jogot ad
a másod'ik, a fáradságos ke
resziséure: hogy a bűnbánut

könnyeivel, az Egyház ieloldo
eásáv (J. l ujra talpra dllkassunk.
Ez II biztos tudat a kiirthatat
lan kercsztétiu bizakodás és de
rű allmul,) [orrása, húsvét örö
mének minden gyászon és kiiz
delmen átható ujjongása.

A húsvéti alleluja benne van
vé,ljűl a z e g é s z t e r nt é 
s z e t súhajtó »árakozásábasi is.
Krisztus uauanis nemcsak az
emberiség feje, hanem a teremt
mények else ie és a mindenséit
urai.~. Mindeneket a hatalma
alá hajlott, és végül a halál, a
1núlanúúsúg is nw.qszűni!c. (1
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K or 15, 2J-26.) Ennele a n~eg
szüntével if)Cn nagy uáltoeásol«
ioa uak: betcovetkeeni az Cyésfl
természetben a megváltott em,
beri::;tJ,I/ 'cég::;ő meadicsőiiléséoei

eg!Jüti. Szen: Páltúl tudiuk ezt.
ő iria: a teremiett vaá,q váaua
kozoa sóvárog lsten fiainak a
kinyilvánítása után, hiszen nem
beldeo abban, hog,ll a hiábat·aló·
sáimak, az elmúlásnuk van alá
V('I1;('. Kén.utclen azonban ezt a
létet eloiselni, miuel sorsa hoz
zá 'van köire az ember sorsához.
aki a teremtés koronája. Iste»
azonhan nemcsak a bűnbeeseti

emberi ségnek igért megváltást.
hanem, II sorsában oszlozó te
rem/eit világnak is reménysé·
get nyujto li, hogy egyszer majd
felszubl1(htl a romlás, vayyis II
ilOiál SZOl!lÚlatálJól lsten fiai dio
cső:,égének a szabadságára. E:;
ideig persec még mindcu teremi
mény együflesen sóhajtozik és
vajúdik. Ezen. nem csodálkozha
tunk: igy wigyunk mi matjunl«
is, akik pedi,q a Lélek esenoéi!
hordjuk már maaunkbcn; mi i.'
::;óhojlozunk és kiodn iuk, hom;
legyünk tcljelien lsten f'iaivá,
ennek a no.,qy méltósáonak min
den kiioetkezmércuével, hogy tes
tünk is leg/len már részese o
mC[Jvcillásnak (ll 8, 19-23), hogy
tesiünkben ,is hasonlók legyünk
l sicn. megdicsőíilt Fiához. (Róm
8, 29.) lsten [iai vagyunk, de
mé,q nem tünt fel rajtunk. hom;
ntik leszünk. Tudjuk azonbun,
homJ amikor Krisztue mea fog
[elenni, hoezáia hasonlók le
szünk. (J J 3, 2). Akkorra uár
[uk: az új egeket és az új föl,
det az Ő íverete szerint. (2 P
3, 13).
Erwclőrc rt húsvéti allelujában

mét; csak K 1'!sztus hanf]ja zen!j
éH szárnyal szabadon és igazán:
a? emberisén is zcnai persze a
maoa 'I'n6dján: a teremtett vi·
lág is sóhajtozik, hogy nem ve·
het mérj részt benne. Egykor



azonban elli.övetkezik és már
mosi me.qkeuWdölt és szúnicle
nűl [olut.at/idik; hogy semmi
sem zavarhat ja meg az öröm és
a ulIőzelwm honoiút, ezt az
egyetlen örökkévalóságra szánt
hangot. Az euész történelem és
az egyes ember élete sem mús,
mint készület és kibontakozás
ennek az olleluiának a meakez
i.ésire és abba nem hagyáslÍra.

JOJJ EL, HUSVÉT

Minden búevét erreemiékeztett
van érteln/p az emberi életnek;
van célja az emberiségnek; ls
ten okarateból mindig előbbre

jut fajunk, mindig jobban lát
hat.iul: ezt az értelmet, mindig
jobban t1I1'f.Jközclifhet jük ezt a
célt, mig lsten euuszer tényleg
és véJjleg nekünk nem adja.

Takács József

Jőjj el Húsvét! - pirosra siilt bardny;
vízbe-krumpli n éltem rvckig

8 ezért csodás tavaszi szi'ní/'vány
számomra e jóllakásnyi kit.

Bőjtidőben pálmaággal [árok,
békességre intem inyemet -

Most a réten, mint a 'vén [uluiseok,
Ita't~yatl-fekve nézem az eg/d.

Oh, boldogság! fönt ceüloas« az ég('1~.

Távol, mint elmúlt gyermeklwrom:
imádkoz/unk hÚSTéti misél.cn,

anyám, én és Juliska húgom.

Fönt a felhő mint a diszes karzat,
ahonnét zengett az orgona;

onnét n. le.qényelc lezavartok
s azóta sem voltam ott soha:

Messze elkerültem a [olumbol;
csal: vas(Íl"nap enyhíthet CI rét:

szohnelulsra (l sok napi !fund/úl,
felidézem Húsvét únnel,ét,

gyermekkorom pásekaseentcléséí;
azt az elmúlt örömünilf pe},

amikor més) izgalom és (;h"érJ
közben boldog voltam, emberek.

Dobi János
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berről elképzelni, hogy bűnei

szándékos szembefordulások b
tennel. lia pedig nem azok, ho
gyan lehetnek mégis halálos bű

nökl
l<~llnek belátása végett gondol

junk arra, hogy valamit akar
ni többféleképeu lehet. A súlyos
g'yomorbujost csak a követke
zetes diéta rnenti meg. Ha ön
gyilkos szándékkal elhanyagolja
a diétát, nyilván a halálát
akarja, még pedig közvetlenül,
magát a halált (önmagában
akart halál, voluntai-ium in se.1
Ha azért nem tartja meg a dié
tát, mert "nem tud" ellenállni
az éh;úg~'gerjesztő ételnek, ön
gvilkosságot ugyan nem követ
el, de azért valamiképen akkor
is akarja halálát; hiszen hu
semmikéljell nem akarná, nem
elmék a tilos ételből. Ebben az
esetben közvetett, indirekt aka
rásról beszélünk: ez a halál
okában akart halál (voluntari
um in causa). Az ilyen beteg
felelősségét nem háríthatja el H

sajnálkozás, vagy a szándékos
súg gondolata ellen hangozta
tott protestálás. Aki nagyon
komolyan 68 föltétlenül el aka:'
valamit kerülni, az nem te~;z
olyat, ami szükségképen arra
vezet. BC/,fgel 5-kor okvetlenül
fel akarok kelni, mert el kell
utasnom. Hn mégsem állítom bt
az ébresztőórát, illetve nem
gondcskedom róla, hogy fclé1J
resszenek, felelős vagyok az el -

.. Isten nem támaszthat bennem megval68lthatatlan .....
gyakat; tehát ha kícstny, ha törpe vagyok is, vagyódhar
tom, vág yóunorn kell arra, hogy sze nt legyek... EI ketl.
magamat vlsc tnem számtalan tökdetl~:nslgeJ1lnlel együtt,
de mindenképpen II mennyországba kell jutnom; bizto~"
egyenes és rövid utat jogok tehát keresni" ...

Lisieuxi Szent Teré•.

Bűnt az követ el, aki szándékosan szembefordul Isten akara
tával. De húJŐ emberről nehéz elképzelni, hogy l stent meg akarná
bántani. A bünt emberi gyengeségo'Ji teszi., meri nem tud ellen
állni a kísértésnek. M'i tehát itt II heluzc}, mikor követünk pl
'valóban halálos bűnt '!

A bűnt általában nem magá
nak a rossznak kedvéért teszik
az emberek, hanem valamilyen
jó elérése végett. Az iszákos,
vagy érzéki ember a szenve
dély kielégítését keresi a bűn

ben, tehut olyasmit, amit ő jó
nak érez. Némely ember zava
rá ban Iolyamodik hazug válasz
hoz; nem a hazugságot magát
akarja, hanem azt a jót, amit
egy kényes helyzet síma el in té
zése jelent. tehát egy rossz árán
megvásárolt jót. Ennek megf'e
lelűen a katolikus erkölcstan
küiöubséget tesz gonoszsági és
g}'arlúsági bűnök között; halá
los - vagyis súlyos tárgyú és
teljes tudatossággal elkoveiett
- bűnök miud a két csoport
bar! előfordulnak. Egészen rit
ka dolog, hogy valaki a rosz
szat magáért a rosszért vagy
éppen Isten megbántásáért ten
né, hiszen nemcsak a szüksóg
hazugságok, hanyagságból való
misekésesek és megfontolatlan
Indulatkitörések származnak
gyarlósúgból, hanem a gyűlölet,

az elvált asszonnynl kötött há
zasság, a házassági hűtlenség és
az abortusz átlagos eseteit sem
a fOSSZ kedvéért szokás elkövet
ni; a teológia Arisztotelcsszel
vallja, hogy az akarat adaequat
tárgya a jó, és más mint a jó,
vagyallnak látszata, nem vonz
za.

De másrőszről csakugyan ne
héz a hivő és 'Isten-szeretö em-



alvasomért és nem védekezhe
tem azzal, hogy nem akartam
az utazast elaludni.

Agyarlósági bűnök tehát ab
ban az esetben is szándékos
sZ8wbcl1e!yczked6sek Isten aka
ratával, ha valaki ezt 1IOllJ
akarta és úgy érzi, hogy hű

nével uern szünt meg Istent
szeretui, Cselekedete ."okában
akart" törvényszegés, és ez ele
;~endő a halálos bűnhöz, Amig
az okot akar.ink, addig az attói
elválasz tha j atlan következ
tnér.yt, lsten megbúntúsát is
akarjuk, ha még' annyira mond
j~~:.. ib ~T~.a~.::,unkJHd( ax ellenke
zöjct. AK1 komolyan akar vala
milyen célt, az kellő erélyt ta
núxi t a Gzi..lks(:g'cs cszkőzük f'el
kutatásában és használatában,
dok 1Ii"G nem is sejti, hog'}
meunviro nem veszi még 11;''''
zán komolvan lsten akurutút,
pedig- alma" tel.iosüléséért rni n
dennap imádkozik a Miatváuk
ban. Kereszténvnck lenni annyi,
mint halátea komolvan venni
lsten akaratát.

E:II 11 következete» szig'(Irúsá,v.:

annál szükseg'esebb, mert ll.
törv énvck nem Isten parancsoló
kedvének . termé~ei, bane.?-l ,te
reuitö gondolatunak szükség
szerű folvományai, tehát a te
remtmények számára Iétfültéto
lek, egi'sz"ég-es, harmonikus éle
tük biztm;ítólmi. Azért megtar
tásuk alól Isten sem rnenthet
ne iöl, amint a beteg haszta
lali kerue az orvostól felmen
tést az (üelment6 diéta törvé
nye al'ú1. Az EI;yház törvényei,
[c;f,'Llúbb közvetve. szintén föl
tótelei a keret'ztény exisztenciá
nak, amcuuy iben fi "Iéttörvé
nvek" eredményes alkalmazá
,'lát vannak hivatva biztosítani.

Veg-:,;ö Fokori II főparancsolat,

Isten mi ndo !l e Idölö1.ti szeretésé
nüL.~ jHjl'gUeSuruta viiiI1],'ítja meg
a prohlómát. A tcrmószet 11. ki
seub c]]ollúllús lTú,lyúban halad.
i.~!.) urnii" ...cf/ iC~ ember a rosszat
választja I!-'tCD helyoí.t, . - bár
uólla Lalún "Vél~ZŰ sz ívvel", .,-
akiJ.l'H.tlartnl ~() azt tanúsítja"
hogy Iliten szeretése képviseli
szúruára a kisebb ellenállás iri!
nyát. Az igaú s?:·:w(>tl-lt ll? áldo
Z~~( útj;!" jiJr. O.

JÉZUS KRISZTUS azt akai'j(r, ho.l/Y s;:cnls-t>.ljC8 .Aa,yju élő kép
mása Zemjen az Ő szenoedéeének, s annak núnden 'Vonását kioési
rajta. Ezt a képet t.ária elénk nagypénteken az Eg;1jlulz: a Passió
képét a SzíízanJJában. S lehetséges, noo» amint a nap .~'Uga1·ai

kétszeresen rall'JJo.rmak, ha 1Jiss,zaver6r1nek, ao» az Isten Fiánal«
,~zenvedése'i, is jobban mell/wtják a lelkiinket úgy, ahogyan Any
jának szioében t-iikröződnek. Ad.ia mell nekünk a. Szentlélek, a
S2űz(j,n~j(' Niz!Jcn.iárásárfJ.. ennek cr meqi"lliulrisnalc II kellyelmél.

Roesuet (1624-17Q.f,)



ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Szent Pálnak a korintusiak
hoz intézett első levele 15. feje
zetében találjuk a következő so
rokat: "Mert különben mit csi
nál nak azok, akik megkeresztel
kednek a halottakért, ha II ha
lotlak egyáltalában nem támad
nak föl1 Miór! is keresztelked
nek meg éret tük I" Különös so
rok, iiiert ha elg-ondolkodunk
fölöttiik, meglepő kérdésekbe
ütközünk. Papi olvasóink bizo
nyúra tudni fogják, hogy az
idézett rész nagy fejtörést oko
zott már a régi egyházatyáknak
is. Egységes felfogás köztük
sem alakult ki s nem jutottak
elől.bre a középkor teológusai
sem. Azt az értelmezést azon
ball. amellyel a II. században
Markiou állott elő, mindany
nyinn elvetették. Markion
ugyanis, akit az egyház egyéb
ok ok búl is eretneknek nyilvání
tott. Szen t Pál szavait' oda ma
g~'aráztn, hogy n;:; élők a ke
res;r,tsÉ,g nélkül meghaltak ne
vébon éf< azok javára másod
szor, Fl,t harmadszor is merrke
resztelkodhetnek, amivel ~eg
szerezhet.ik azok számára hűne

ik törlését és az örök üdvössé
g'Pt. JI,I i.~ azon han a katol ileus
hittudósok legalább abban meg
egyezrek, hogy mi módon nem
lehet és nem ~7abad értehnoznl
a szöveget, addig a protestáns
oldalon teljes lett a zűrzavar.

Úgyannyira, hog-y ná luk a m nlt
szúzadban az elméleti vita már
a gvnkor-latha is átment, ami
kor JcselJn Smith, a mormonok
"prófél<ija és patriarchúja'' fel
úií1 ()1!:a és rf tussá tette p mur
kíouita eretneksórret. Mint Ber
nard Fosch.ini közli m inap meg
jelent u'ngol nvelvű könyvében,
az E'F;v-c,;ijlt Államok h'l"ü!elén
ma kereken égy rnillió mor
mon veszi fel ujból és ujbúl a
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"helyetíe",itő keresztséget". Köz..
ben szemükre hányják: a kato
Iikusoknuk és a más Ielekezetű

protestűnsok nak, hogy "elfelej
tet íék és elárulták" az apostol
tanítását,

Fnschi ni, a katolikus teolégus,
éppen e vád cáfolására adta ki
könyvét, amelyet az Osserun
fort: Romano cikk írója, Juan
Escobar egyetemes szempontból
Í!> eseménynek minősít. Nem ke
vesebbet állít róla.. mint azt,
hogy Fosehiní benne a Szen t
Púl-szöveg egyetlen izaznak
látszó magyarázatát nyujtja, a
legjobbat azok közőtt, amelyek
kel valaha is próbálkeztak.
Hogy így van-e, m i természe
tesen nem rliinthetjii1, "L de a
dolog mindenképen érdekes.

Foschini sorra veszi az ösz
szes edd irri értelmezéseket, ki
mutatja, hogy miként rontják
le ki;]csiilloRcn esrv múst, ma id
- ahogy Escobar írja - "nyil
vánvalóvá teszi", hogy II véle
mények eltéréseit és hadakozá
Bát magának a szentírási szö
vegnek téves közbepontozása s
ennek f'olvtán tÓYP,S olva,,:'\s/'1
váltotta ki. A vonatkozó rész a
v ilúg valamennyi Szen tf rás-k i ..
adásában ugyanúgy hangzik,
m int a bevezetőben általunk
idózett magyar szővcg, amelyet
Patnkv Arnnld hivatalos fordí
tásából vettünk. Ha pedig 07, az
osrvotomosen elfogadott szővev,

akkor óhatatlanul arra kell
~rolldolmmk - állapítja m()g
Foschin i -, hocv az első ke
resztónyek idejében létezett és
dívott egy olyan "kcrcs;r,t,,~!~.

amelyet. a halottakért vettek
fel. s hogy er-ről az apostol is
tudott s azt nem helvtclen itet-'
tc. ITolott ei!;Y ilyen keresztség
merőben képtelensúg. Azt, hogy
a uiag'yarúzók később oly sokfé-



le és annyira rnesterkélt fel te
véshez Iolvamodtak írja
Fosch i ri i -, éppen az az erőfe

szítésük okozta, hogy "a ke
resztény tanítással összeegyez
tessenek és megmagyarázzanak
egy keresztséget, amely annyi
ra el lenkcsik a keresz/ény el
vekkel, hogy nem is lehetett
'Valóság".
Közbevetőleg talán nem árt

megemlítenünk, hogya mi leg
utolsó mázvar Szcn tí rás-kiudá

"sunkban Pataky Arnold a kri
"tikus szőveghez ezt a lábjegy
zetet fíízte: "Ügy látszik, egyes
kori ntuslak megkeresztelked tek
pOI~{tny halottaikért, hogy ezek
nek is részük lehessen Krisztus
országúban. Szent Pál, anélkül,
hogy ezt a babonás szokást he
lyeselné, ezt is érvül használja
a feltámadús tagadóival szem
ben." Feschini mezállnuitása
ismeretében most valóban úgy
érezzük, hogy a kitűnő mag'yar
biblikus is bizonytalanságban
"olt a szőveg helves értelmét
illetően, Mert először is a leg
halványabb nvomút sem talál
[uk a szöverrben a nem-helyes
Iésnek, músodszor pedig ha "ba
bonás szokás" voit, akkor az
~postolnak nyilván helytelen He
nie kellett volna. De még f u r
csábbnak k ell tal itinunk, }J()gy
Szent Púl egy igllzSÚg mellctt
olyasvalamit hozhatott fel érv
nek, aminek bizonyító ereje én
pen a hamis voJtából eredt!
Vé:.;tére j" 8z(mt Pál nem po
gúnyokhoz fordult, akiknek té
ves hicdclmoit is felhasználhat
ta \'O!I1U az igazságra való rá
vezetéshez, hanem megkeresztelt
l~ere""ztélJYf)ld1C7,, akiknél a ba
bonás g'ya1~orlat m ár súlj-os el
tévelyedésnek számított.

Feschini szerint minden ne
hézség abból származott, hogya
magyarázok egyszerűenelfog-ad
ták az előttük fekvő, immár
megmerevedett szőveget, Elfo-

godták ama kétségtelen tényel
lenére, hogy a kr itikus szöve
get nem maga Szent Pál vesz
szőzte és nontozta, hiszen még
II kórlexekben sem található
semmi fple f-17,óköú írásjel. Ké
zenfekvő tehát, hozr a szőveg

beli zavar akkor keletkezett,
amikor az első közbepontozások
történtek. )'1ort világos és köny
nvon meg is érthető szöveget
kapunk mind.iárt, ha a szava
kat máskén t csoportoaitjuk. A
Foschi ni últal javasolt csoporto
sítás ez: ,.Mert különben miérj
cselekednek ekként, akik fclve
sz ik n keresztsérrct l A halot
tak(;rt? Ha . ft halottak egyálta
lán nem támadnak rel, rniért
keresztelkedünk még7 Érettük1"

Szen] Pá l -- mo nd.ia Foschini
-" abból a teljességgel bizonyos
előfeltevésből indul ki, hogv az
ernber nem a fiildi élet kedvé
ért, hanem a másvilági élet re
ményében lesz keresztény. Már
mo-f II síron túl két lehetőség
nyílik: vagy i:,'ök halál, vagy
öriik élet. Azoktól a korintusi
keressténvoktöl tehát, akik ta
gudták a. Iel támadást és az örök
életet, :1Z apostol megkérdezi:
..Ha nincsen örök élet. miért
keresztelkednek meg azok, akik
felveszik a keresztségen Mert
ha rt halottak valóban nem tá
madnak fel, akkor miért ke
resztelkedünk med Mi értelme
akkor az egésznek'l'' A kereszt
sé.!! ilyen fd['ogásúnak nyilván
való képtelenségével bizonyitja
be tehát az apostol a neki el
Ientrnondóknuk, hogy nem lehet
kcroszrcny az, aki tavadja a fel
támadast és az örök életet.
K"~cobar meg van gyŐ7.ŐclV8

arról, hOITY a vitatott szövegnek
erre a Foechini-Iélo magyará
zatára mcltán felfigyelhetnek II
Szentírús-tudomány összes mű

velői.

•



Nem is gondolna az ember,
hogy oh-an dolgok, amelyeket
mi rég elintézettnek hittünk,
még mindig érdekes vitaanya
got tárnak a tudósok elé. Abból
az alkalomhól például, hogy a
:párisi katolikus egyetem kanon
JO!Ó kara fennállásúnak ötvene
dik évébe ért, egyik tanára,
Henri-Karier Arquuticre, a kar
emlékkiadványa részére írt ta
uulmáuyában ujból és polemikus
formában felveti a kérdést: m i
volt a jogi értelme a canossal
feloldozá:mak'l Magát az ese
ményt miudanny.iau ismerjük.
VII. Gm'gcly pápa lU/6-han zsi
nati ha tál'ozaHal kiközösítette és
21 iróntál megf'osztottnak jelen
tette ki IV. Henrik német ki
rálrt, A feudális ellenzék vezó
reí, akiket most már nem kö
tött a hűségeskü. sorban fegy
vert fog tuk a különben is zsar
uoknaí: tekintott uralkodó ellen.
Szorongatott helyzetében a ki
rály Canossába sietett, ahol
VII. Gergely taIjtóz.l~ol1ott, és a
..-ár előudvarában önként három
napos vezeklést végzett, mire a
pápa az átok alól feloldotta.
Igen ám, de mire vonatkozha
tott é'" mire vonatkozott 0Z fl

!eloldás1
Erdcmbüll két felelet Iehetsó

ges. Az eg~"ik az, hogy a pápa
cgY3ze,'űcn csuk vissza fogadta
az ('gyház küzössógéhc az ural
kodőt, miután az külsőleg a
le~méb'ehb bűnbánatről tett ta
uűsagut, A másik, hogya pápa
ugyanakkor és ugyanuzzal az
aktussal vixszahelyezte király
ságúba űs. Arquilfiéro most azt
ig~'ekszik "végérvényesen" bebi
zouvítaui, hogy IV. Henrik csu
pán a kiközősitéstdl szabadult
Canossában. Dönti) érvként hi
vatkoúk VU. Gergely Regist
TUmára. amelyben a pápa ki
zárólag önmagának tartja fenn
a jogot a kiközösítés megszün
~tesere fo" .,Szent Péter neve-

ben" megtiltja bárki püspöknek.
hogy II királyt feloldani "meré
szelje", Ugyunakkor azonban
ami a k irálv í méltóságba visz
szahelyezést illeti, a pápa az ar
ra jogosultak "eoIlununi corisi
lio". tehát .Jcözös tanácskozás
útján" hozandó határozatára
utal. A határozatról a pápa-~

a Registrum szer-int -- "alkal
ma'; Ill"'i~;bizottuk" által ponto"
tájékoztatast is kivánt, hog~

azu tán "apostoli tekin téllyel'
mcgul'I'st Lh(;,.;"c. E~l,,\k a ruonda
tok' - írja Arquill iére - vilá
gosari IIIututi úk, hogy a pápa
határozott Ji: ülőnbséget tett n
val l Ú..;i kéJ'lhs, a lisztá~l t51('
függő kiközijsí tés, és a poli ti
kai kérdé ,ci , a trón sorsa között.
amely utóbbiról semmikép scm
szándékozott egyedül intézked
ni. Bgyebként is azonban
k.errl i Aruuill icrc, aki tanulmá
nyúban főleg F'Iiche ellentétes
nézetével hadukozik --, ha VIT.
Gersei.)' LL kik{jzj~;it0S nJrgHzÜ,iJ
tetéséve] c[':yidejűen tr kiru!;;-i
méltósúg'ba ú:; vissza akarta voi
IlU helyezni IV. üellriket, miért
volt szükség' akkor a későbbi

tárgyalasckra és gy űlesekrej A
pápa oruellett kül ön levélben j"
értesítette :t,émetország püspö
keit, pap,úgát és vilitgi rend
jeit, hogy visszafogadta az
egyház közösségébe i királyt, dv
a leghalváuyabb eélzúst sem te
szi arru, mintha a királya szu
verenitásba is visszakerült vol
na, mi több, kijelenti a pápa.
hogy Németországba szándéko ~

zik meuni "az összes kérdések"
elintézésének megkönny í tése vé-
gett 8 addig is "totius negocii
causa susponsa est", az ci.','éHZ
üg~· fíiggoben raarad.

lm kell isrueruünk azonban·~

fűzi hozzá Arr.l.uilliere-, hogy
N émetorszúgban általában nem
vették figyelembe a két kérdés
nek Ilyen megkülönböztetését .:
ez lett az .oka azután TV, Hp!,'



nk későbbi sikereinek. Innen a
tőrténeszek és káuonjogászok
vélemenyeinek megoszlása is.
Holott kétségtelen - állapítja
meg Arquilliére -, hogy a ca
nossai f'eloldás jogi értelmének
megnutúrozásában egyedül VII.
Gergely szándéka és magatar
tása a döntő, Fliche és köve
tői azzal is érvelnek, hogy VII.
Gergely Canossa után Henrik
nek küldött leveleiben király
nak szóhtja őt és maga Henrik
is ,.Ego Henricus rex:' szavak
kal vezeti be leveleit. Arquilli
ere szei-int azonbau ez csupán
a megszokasból eredő és udva
riassági forma, s meggyőző bi
sonytrek gyanúnt hivatkozik ar
ra, hogy a pápa még mielőtt hi
vatalosan elismerte volna.
ugyanúgy "királj--nak" címez Le
Svab iiudolfot is. Egyéb leve
lekben pedig IV. Henriket és
Rudolfot "a két királynak" hív
ja a papa. holott azok akkor
még javában vitatták, hogy me
triküket illeti Németország
trónja. Az a kitétel tehát, hogy
..causa suspeusa est", minden
kétséget kizáróan mutatja - fe
jezi be tanulmányát Arquilli
ere -, hu~y VII. Gergely a ca
nossai feloldozással nem tekin
tette elin tézettnek a politikai
kérdést, A pápa felfogása az
volt, hogy a jogszerű királyt
esekután is még ki kell jelölni.
A "király'- címzésnek így semmi
köze magához a Jogcimhes,
amely még meghatározásra
várt.

•
E!~Yhzel'i olvasásra megje

gyezni is nehéz ezt a szót:
elektroeueephalog'raí'ia. Az orvo
sok azonban előbb-utóbb meg
barátkoznak 'vele, mint annak
az eljárásuak nevével, amely to
vábbi nagy haladást jelent az
agybetegscgek megállapításá
ban. A közelmultban. amikor a
"gondolkodó gépek" tudományá-

ról, a evbernetikáról írtunk.
mar említettük, hogy a bioló
giai megfIgyelések szerint min
den életfol y amatot elektromos
feszültségváltozások kísérnek a.
szer-veze 1neu. Ebből indul ki
most Johann Kuoler tanulmá
nva is, amely a modern B.c'"!;y
diagnósist tárgyalja.

Elektromos Ieszürtségvúltosá
sok, ameb-eket a biológia "ak
cíópotcnciűloknak" nevez, bizo
nyos időnként az élő sejtek
mindegyikében előfordulnak.
Csak u mérőeszközök és mérésí
módok fejleítségén múlik, hog):
ezeket áz akoiópotcnciálokat
bármelyik sejtcsoportra és szerv
re vonatkozóan mennyiség'ileg is
meghatározhassuk és tanulma
nyozásra alkalmas képben rög
zithessuk. Ez történik az ide
geknél az ."elektroneurogram".
az iznioknál az "elektromyog
ram", u SZ"'IH kötőhártyájánállU
"elektroretinogram", a gerineve
lőnél az ..eloktroohordogram" éR
a szívnél a ma már sűrűn hal
lott ..elektrokardiogram" Iormá
jában. Köuuvű ig~' magának a.
kifejezésnek elemzéséből is meg
állapítanunk, hogy az· elektro
eucephuroxruf'ia nem más, mint
az agyveio feszültségváltozásai
nak. tehát akciópotenciáljainak
feljegyzése, aminek látható
eredményét azután az előbbi

műszavak miutájára "elektro
oucephalog'ramnak" hívjuk.

Az agyvelő elektromos fe
szültségváltozásait a koponyate
tőriH vezBtjűk le. Hosszú időbe

került azonban, amíg ennek 8
módját megtalálták a kutatök.
Mert igaz ugvan, hogy a fe
saültségvúltozás a közvetlenül
érintett agysejtekben eb""
huszad Voltot is elér, ami így
örmagúhan könnyen mérhető .
mennyiség, de ez az aránylag
nagy feszültség, amint tovább
terjed, a környező szövetek he
ves ellenaf lásába ütközik ~ 1').
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külső koponyatetőre jutva már
alig' néhány millíomod Voltot
tesz. Miudössze húsz éve annak,
hogy az elektrotechnikusok sor
bakapesolt erősítők segítségével
ezt a rendkívül csekély feszült
séget annyiru fel tudták nagyÍ
taui, hog~; az utolsó erősítő
szolgűltattaáramlökés már ruoz
gásba hozhatta azt az Irókeszű

léket. amely rögzíti a Ieszültség
változásokat, Ennek eredménye
az elek rroencephalogrumnak ne
vezett görbe. amelynek egyre
poutosabb kiértékelése mind
határozottabb bepillantást enged
az agyban lejátszódó különböző

folyamatokba.
Ne gondoljuk ugyanis, hogy

az ekként megkapott görbe
mind.iurt elégséges tájékoztatás
sal JS S1.0igÍJIlla. Nagyon is ösz
szetett görbe ez. mint ahogy ma
gából az eljárúsbúl is szükség
szerűeu következik. A. mérőszer
kezet kis ezüst elektródjait vat
tába és gézbe ágyazzák, ame
lyet a jobb vezetés érdekében
konvhasóoldattal nedvesítenek
be, 8 utána vagy gumisapka se
gítségével teszik a koponyára,
vagy koliodiummal ragasztják
rá. A készülék tehát az agy ak
ciópotencialjain kivül a fej és
a szem izomzatának akciópoten
ciáljait és azokat a feszültség
változásokat is bejegyzi a gör
béhe, amelyeket a bór és a vér
edénves ellenállásúnak módosu
lásai váltanak ki. Igaz, hogy
ezek a mellék-akciópotenciálok
igen lecsökken nek, ha a vizsgált
egyén nyugodtan tartja a fe
jet, lehuuyia a szemct és men
tes az izgalmaktól. dc teljesség
gel még a legkedvezöbb esetben
sem kűszöbülhetők ki. Gondos
munkát kell végeznie és az ősz

szes fizikai és fiziológiai Iel tt~

teleket behatóan kell ismernie
a v izsválóuak ahhoz, hogy kü
lőnválaszthassa a mcllékrczgé
seket magúnak az agyvelőnek
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hullámaitól. A görbe ldértékelé
séhez ismerni kell II többi kö
zött azt, hozy mokkora a roz
gússzapocaságuk az izom fe
szültsegvúltozásainak, hogy mi
ként rajzolódunk ki a vér-át
járta blil' ellenállási változásai
a képgörbében, s természetesen
azt is, hogy miben térnek el
miudezek a rezgesek a tipikus
agvhullámoktól, amelyeknek sa
já tos rezgesszaporuságuk és ki
lengéstik van.

Az agyhullámokat IrJa
Kugler - meghatározott ritmu
sok jellemzik s ennek nyomán
az egye..; ri tmusoknak megfele
lő hull.unokat külön görög betű

vel jelölik. Igyadeltahullám
ritmusu 0.5--3.5 Hertz, vagyis
ugyaunuuyi rezgés másodper
cenként. A thétahullám 4-7
Hertz, az alfahullám 8--13 Hertz,
a béta hul lám 14-25 Hertz, a
gummahullám 25 Hertzell felül.
Egé;;zs,')gocH embernél szellemi
nyugalolll állapotában - éb
ren Jet csukott szemmal és laza
testtartús - az alfahullám. szel
lemi tevekenvsóz idejéu- nyi
tott szem s például számfelad
vúnvou dolgozás -- a bétahul
lám a rendes, Delta- és théta
hullám árad az egészséges fel
nőttből ulvás közben, vagy ha
nem ti1:if:~a a tudata. A gamma
hullámról még nagyon keveset
tudnak és e hullám felső hatá
rára vonutkozóau is erősen

mogosalanak a vélemények.
A különböző betegségek mó

doaítják u;.; uuyug'esere lolyarna
tot s eztdial megmásítják a
"bio-elek troruos" sejttevékenysé
get is. Ennek megfelelden a fe
szültségvúltozások is gyorsul
nak vagy lassabbodnak és más
intensitússal mennek végbe,
miut a megszokott, Ilyenkor te
hát mús képet ad a görbe is.
Igya lassú deltahullámok an
nál II felnőttnél, aki nem al
szik, eg~.. ik legbiztosabb jele az



agynyomás fokozódásának, agy
duzunutnak, vagy az agy sérülé
sének. Nem rendes bétahul
Iáuiok kisérik a szkizofréniát.
Fettűuöen gyors - a képgörbe
ben meredeken Ielszőkő - pon
tenciúlváltozások jcl lemzik az
epilepsziri]; Kűlön segítség a
poutos d iuznóz.is számára azok
nak a mcgf'igyeléseknek tömege
is, arueryeket a szervezetre ha
tó küíöubözö ingerek által oko
zott vúltozásokra vonatkozóan
gyüjtöttek a kutatók. Igya sza
pora és erőteljes légzés, meg
g yo rai tja HZ agy tevekenységét
és észlelhetövé teszi a külöuben
rejlve ruarudó epileptikus gó
eot, Féuyuek a szembe villantá
sa, száiutuui példák on dolgozta
tás, vegy sze rek bef'ecskeudezése
szintén jdlegzetes változásokat
idéz eIc;.

l\llKeJl t Kugler összefoglalja,
az elekt roeucephalugrafra segrt
seguvel Illa uiár kovetkeztatni
Ieuev: l. 4Z ugydaganatok, vér
zések, Iágyulások székhelyére és
az aJtU1Ul!. okozott károk terje
dehuere , i. sérülések és idezen
testek helvére al. agyban; ;j~ az
epileptikus gócok székhetyár« és
al'. elJllepbúa sú lyosság'áru, amit
azért kell kűlöu kiemelni, uiert
errol eddig' semmiféle más el
járás. ureg a Itoutgen-sug árzáa
sem tudott Ielvitágosrtást adni.
Nem kétséges Így, hogy az
elektrueucephalogrurn nunama
rabb ugJ' anolyau jelentősegre

fog emelkedni a gyógYászatLuLl,
mint a 1{imtgen-kép vagy az
etextrokardiogrum. Máris pótol
hatatlan g'yakorlati fontosságot
nyert a kozlekedési eszközök ve
zetőinek alkalmassági vizsgála
tában, inert - mint moudot
tuk -- lehetövé teszi a lappangó
epilepszia idejekorán való meg
állaun ásút. Hangsúlyozza azon
ban Kugler, hogy bár az agy
megismerésében további hala
dásra is biztosan számíthatuuk,

semmi jele annak, mintha va
lahn is meg tudnők majd hatá
rozni az eniber gondolatait. A
..gondolatolvasó gépet" a tudo
múny változatlanul utópiának
kénytelen tekinteni.

,'\.z ele;, truencephalcgrufia kez
detei l, ülünben még a XIX. szá
zad végere nyúlnak vissza. Kug
lel' szei-int F'leischl Vall Marxow
bécsi tudós bizonyította be 18-'3
ban, hogy az állati agyvelő mű
ködós közben elektromosságot
fejleszt. Ennek az elektromos
súgnak k II tatasát azonban vcsak
Bersrer jéllai pszichiáter helyez
te szi lárd alapra, amikor a rno
deru elektroncsö-technika segít
ségével Hl24-ben kimutatta. hogy
a kÜlSŐ tej tetőről le lehet ve
zetui éli: agysejtek f'esaültségvál
tozásait. Ot tekintik tehát a tu
Iujdoukepeni Ielfedezőnek. Fő

leg Iiohracher, Adrlen és WaF
ter tökéletesítették azután a
kutódsugárcsüvek haszuositásá
val az eljárást, amely részle
teibell uriuü pontosabbá vált a
második világháború kopouyo
sérült áldozutainak kezelése so
rún. Az eljúrúsmegbizhalósága
meg lJ UJ,!:)'o lJb f'okot ért el, ami
kor rátértek arra, hogy műtét

He! kozvcueuür az ag'yl{éregről.

mér.iék le a Ieszültségváltozúso
kut, 1'1.Z eiclctroeuecpnurogrufia
általános atkalmazását azonban
eg;\'elől'L' még akadályozza, hogy
a készü lékex - in.ut Kugrer
Írja - ..borzalmasan" költsége
sex és beszerzesua is nehczsez
be ütközik.

•
Mozart remekműve. a

..Requiem", miut tudjuk, csak II
szerző hulala után került nyil
vúuossúgru. Sajnálatos körül
mcny, mert késöbb több olyan
kérdés vetődött fel, amelyek
ui indegy ikére a zenetör-téneti
kutatás mf..ig sem tudott kétsé
get kizúro feleletet adni. A leg-
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fontosabb köztük, hogy mekko
ra szerepe volt a Requiem
megalkotásában Mozart tanítvá
nyának, Süssmevernek, akinek
a mű egy részét tulajdonítani
szekták, De mindeddig magát a
Requiem eredetét is homály
fedte.

Hogyan támadt a lángelméjű

salzburgi zenekö1tőben a gondo
lat, hogy megírja ezt II dara
bot, amely szernélviségének ta
lán legmélyebb kifejezése letU
Beszélték ugyan, hogy a
Requiemet egy arisztokrata ren
delte, aki elhunyt felesége em
lékének kivánt vele hódolni, de
ennek a : magyarázatnak sem
voltak konkrét bizonyítékai.
Egyes életrajzok elmondják,
hogy Mozartot élete utolsó évé
ben egy titokzatos valaki keres
te fel s ez birta rá a Requiem
megírására. A váratlanul betop
panó látogató ugyanis, akivel
Mozart addig soha nem találko
zott, oly rendkivüli hatással
volt reá, hogyazeneköltő, aki
akkor mar küszöbön érezte ha
luiát, II másvilág hírnökét vél
te benne felfedezni. Ewk az
életrajzok idéznek is egy leve
let, amelyet Mozart Sehiedcr
moisrnek küldött, s ebben a le
..éIben Mozart valóban azt írja,
hogy "e titokzatos személy fi
gyelmeztetést hozott számom
ra", majd hozzáfűzi: "Ncm tu'
dok szabadulni ennek az ember
nek Clú~é~,;:étől; m indig magam
előtt Iá tom, amint szinto kö
nyörög hozzám és türelmetlenül
ostromol."

Most azután Mozart halálának
tavaly ünnepelt 160-ik évfordu
lójára legalább a l~equiem ke
Ietkezését illető rejtély végre
megoldódott. Az il tanulmány,
amelyet G. I. Luin tett közzé a
svájci Revue 1Uusicale-ban, elő
ször nyujt olyan adatokat, ame
lyek nieggyőzöen bizonyítják,
hogy a Hequiem rendelt voltá-
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nak feltevése megfelel a t6
nyeknck. Amikor Mozart özve
gye a Requiem kiadását elhatá
rozta, tudomással birt arról.
hogya művet Walsegg-Stup
pach gróf rendelte, akinek a fe
lesége l'i!H· február 14-én meg
halt. A gazdag nagybirtokos,
aki szerette a zenét, és műked

velő ruuzsikus volt, maga akart
írni egy Hequiemet a felesége
emlékere. de amikor rájött,
hogy tehetsége nem elegendő

hozzá, egé8z titokbau Mozurtot
szóí ítot ta fel rá. A .1\101,url által
írt Requiemet be is nnitatták
1793 december ll-én a stuppachi
kastélyban s az egybehívott ven
dégek szcrencseklvunataikkal
áruaztották el a - g roí'ot, Ki
volt már most ennek a megté
vesztésnek és hamiaitásnak tu
Iajdou kPlJPClli vegrehuj tó.ia 1 Ki
volt az az ember, aki Walsegg
Stuppach bizalmasaként 1\10
zártnál járt fo) akinek végered
ményben hálával tartozunk,
amiért rá tudta venni a már
súlyosau beteg zeueói-iást a
halhatatlan mű megirásáru'l A
Luin által ősszeg'yújtőtt és kri
tilcailag megrostált adatok sze
r iut ez az ernber egy bizonyos
Anton vou Lei tgeb volt, a grói
szornszédja és barátja, nem pe
dig egy ismeretlen alkalma
zo etja, m iut egyes feltevések
szóltak, Leitgeb is rajongott a
zeneert 8 mint műkedvciö csel
lista tagja volt annak a zene
karnak ib, amely időnként a
stuj.pachi kastélyban játszott. A
puru-e uiupján, amelyet Lu in a
tanulmányhoz mallékel. megis
merj üx a "titokzatos küldött"
külsejút is, amely oly feledhe
tetlen benyomást tett Mozart
ra. Htmdkí vüí kifejező arc, ere
deti vouasok, lélekről tanusko
dó Hzuggesztiv szemek. Mínden
esetre olyan egyéniség, hogy
meg 1011et érteni, ha Mozart
felfokozutt és izgatott képzelete



messzebbmenő jelentőséget is
keresett a látogatás mögött...

A dé1tl'anciaországi Pic du
Midi csillagvizsgálójának egyik
tudósa, Audoin Dollf'uss beje
lentette, hog-y légkört fedeztek
fel a Merkur bolygon. Vissza
vert polarizűlt fények segítsé
gével -- úgymond -- tudomá
nyos határozottsúggal megál
iaprtottuk, hogy a bolygót gá~·

iéteg burkolja be. A Merkur
"levegője" raiudenesetre sokban
különböz.ik a Füldétől. hasonlít
hatatlanul r itkúhb és olyan gá
zok is vannak benne, amelyek
a mi levegJnkből teljesen hiány
zanak.

A i'eH'edezésnek _. írja az
Usser: aiore Romano -, ha cl
lenőrző vizsgúlatok után is
helvtáilóuak bizonyul, nagy tu
doruáuyos jelentősóge VHn. Tisz
táz sokat abból a gyanakvás
ból, amellyel a csillagászok a
,,:Merkur titkát" kezelték. A
bolygót ugyanis kiesi nysége és
a N aphoz való rendkívüli kö
zelbég-e niintt scm tudtúk ed
~ig n k íva.rt vonLossú,ggnl mcsr
figTc;)Jj. (J egyezzük ide, hogy
II I.~e:'kul' " Nap nyolc Hagy
bolygójának legkisebbika és a
Naphoz 11 Iesrközelebb kering.
AtnH~rűje n Föld átmérőjének

egyharmada és a Naptól való
ki5z(PLúvoj~;úg'a :"cm sokkal
Wh!,), m;;:1 a Föld-Nap távol
ság egvhut-madu.) Amellett II
Merkur mozgásni akként alakul
nal" h02('Y akárcsak a Hold,
miudig ugvauazt az arcát mu
tdja a Nap 1';]6.

Léglc(il' jdenlétéből móg nem
~züks.égszcIiíenkövetkezik, hogy
elet IS van a Mcrku r-un. A lu
dcruányos világ-ban továbbra is
kevés vnlósz ínűságét látják an
nak, hogy még az élet kezdet
leges és alsóbb Iorrnái is létez
hetnének II k ius in y é::,itc!Stcn.

•

Az utolsó évtizedben új irány
zat indult az irodalmi kritiká
ban: az irodalmi lexikológia.
Művelői azokat a szavakat, öss
szetételeket és szóképeket vizs
gálják, amelyekkel a költő ki
fejezi magát. Egyik munkájá
buu, Il J:<cll:lIle-8zotárban, J. C.
Cahen egyenesen ezt állítja:
"Azoknak a szavaknak kimerrtö
tauuhuányozása, amelyeket az
írok nuszuúluak, a legbiztosabb
bevezetést nyujtja vHúgegyete
IIIük lilugismercséhez. .l.Y11előt\

eg~' mu szellemiséget elemez
nők. taglalnunk keíí magát az
anyagut, amel)' bői az HÓ mű

veit ep Iti. S kívánhatnánk-e eh
hez megbízhatóbb eligazítást,
mínt egy .iudex verborunr-ot t"

Az angol trodalorn egyik leg
mélyebb es Iegképzettoub kuta
tuja, Louis bounerot, a miuap
egesz kouyvet szeu Lelt az új
iránynak. Könyvét "Uj technika
az irodalmi lurúrutban" címrnel
már í ruuciára is lefordítottak,
ami mUtatJa, hogy az irodalmi
Iexikoiogia egyre szélesebb kör
ben ken figyelmet. Magát a
g-olldow i ot Isouuerot szer-int a
francia Batteaux abbé vetette
fol elOSZ,H' "Az irodalom elvei"
című uiunká.iábau, még 1764
bon. \' isszhangot kapott a gon
dolat az an go l Warrer Whiter
1'1!:l4-beu megjelent Shakes
peare-kornmeuiúrjúban is, de
tudomúnvosau csak a német
Gustav Um ber fojtette ki ltiíl
ben "A nyelv mmt művészet"

cirnű küu~ vcben. Hosszan fog
lalkozik Bouuerot az amerrkai
"lJOE'.:Oj dunce ~oeieLY"' vuuulxo
zásával, amely valóban "techni
kát" vitt bele az irodalomtudo
Huny eretebe. Ez a küionös ne
vű társaság ugyanis a munka
társak tomegevet feldolg'ozta ed
dig 2G jelentős Írónak "eg~'be
hangzásait" a Szeutirássaí, R.
Browningtól Th. Wyattig. Az
irúnyzutnak csak javára váli
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az a felismerés, hogy nemcsak
nl. fOll tos, milyen szavakat és
saókéueket alkalmaz az író s
milyeu gyakran folyamodik
hozzájuk, hanem legalább eny
nyire fontos, h~lgy milyen
szavaktól és szóképektől tar
tózkodik, Kimagasló telje
sítmény ebben a vonatkozás
ban G. Udnv Yule 1944-ben
közzetett műve: "Az irodalmi
szótár stafisztikaí tanulmáuya,"
Az ő médszerét vette át J. Mi
Ies, akiuvk már több könyve
keltett feltűnést, így "vVords
...orth és az emóció szótáru",
"Pathetik us kisiklások a XIX.
századbau", "Uralkodó jelzők
az angol költészetben Wvattól
Audeuig", "A költészet alapnyel
ve az IG·Hj-es években". Ebben a
Iegntóbbi könyvében Miles
81.':yetleu egy költő írásait veti

össze a korabeli költők szöve
gelvel abból a szempoutból, hogy
milyeu fokban használja fel a
költő általáucsítások, megsze
mélvesitések és elvont fogalmak
alkotására ugyanazt aszókin·
eset, amelvnek a többi költő is
birtokában volt.

Bonneret uzért is helyesli ez\
az irúuyt, mert műbirálutot,

életrajzot, esztétíkát, filozófiát,
nyelvészctet, szociológiát és tör
ténelmet esrvbedolrrozó, szi n téti
kus I:{zem1nptre nvuj t lehetÖSfr
get. "Az irodalmi lexikológia
úgymond - a kutatás új esz
köze, a tudományos meg isme
rés új forrása, amely hamaro
san uunyira nélkülözhetetlen
nek fog feltűnni, miut az anyagi
világ je!enRégeinek megítélésé
ben a vi.llarnosság," .

10h a il L e r m o n t o v: (1814-1841)

A KOLTÖ

Midőn Rafael látomását,
A tiszta Szűz szent (trca mását
Ételre hívla, nézte őt
S megittasodva atkotásá'Jt
Térdre borult a kép előtt.
De a csodás tűz nemsokára
Lankadt lelkében és lel:/űlt
S Ő, csüggeteg, lecsiiruiesiilt,
N em gondolt már az égi lángra.
Ilyen a költő is: elég
Egy szilera csak s eués» szivét
I( iönti. Lant ján zene ébred
S hangja uilátjot bűvijl el,
Mig önj'eledten énekel
Téged, lelke bálványa, téged!
S egyszerre hűlni kezd li kiég
A tűz, orcája veszti lázát
r:s elsuhan az égi kép ...
De ugya sokái.l/ őrzi még
Fényittas lelke látomását.

Szegzárdy-Csengery József
fordítása



SZIÉNAI SZENT KATALIN (Április 30)

Katalin, aki megszünteti az avignoni fogságot s hazaviszi Ró
mába, a pápát. Katalin, aki hűtleneket hűségre térít, államférfiak
nak tanácsot ad, főpapokat buz.qóságra serkent s Rómába siet,
hogy meaakadáluoeza az eüuluizszakcuuist: Az egyháztörténet, a
világtörténelem Katalinja. Ez az, akinek ismerjük az arcát, mint
egy szigorú képet egy krónikában. Katalin, az irgalmas, a sze
gények gyámolítója, betegek ápolúja, halálraítéltek vigas:ztalója.
Katalin, a stigmatizált. Katalin, a szeni; De érezeiik-e szentseoé
nek csodálatos, utánozhatatlan, heves légkörét, a szentséonek ezt
a metsző hegyilevegőjét? Katalin, a rettenetes az emberek szemé
ben, akit megszáll va tart az Isten. "Kmalin pedig fórjhezmegy!"
- kiáltja a jó é,q tudja hán;lJads:wr Leckisebbík: lányának, huszon
ötödik glJermekének a kelmeiesitmé, "Nem!" - toppant Katalin,
a kamaszlány, a Jézus je,qyese; Fölszalad a szobájába, tövig nyír
ia nagyszerű haját; os máris újra ott áll anuia előtt: "Katalin
pedi,q nem memJ férjhez!" Ez az a Kuluiin; akinek II környeze
tében nincs helye langyosságnak, menalkuvásmak; ez az., aki ir
oalmailanul komolyanves,zi, a dolaot, akt szal~án fogja a misz
tériumoi, Nem túri, hom} sir/ut szabadkozáseal el'illanj egy-egu
metafúrában. Rádlciált, lecsap rád, ott a mctaiéra közepén; mirc
föleszmélsz, a kép meaélemedett s amit metaiorámok. véltél, meg
ráz, torkonraaad, szívenüt a valósciIJÚVfJl. Nem mondhaiod, hogy
szomjazod a lelkek javát, hOfJY Katolu: rá ne döbbentsen a s.zá
kép valósá.qára s ne kérje setimon rajtad ezt a valóságot. Szom
:iazod? éhezedi hát idd, iald, haIJzsolri a lelkeket és halj szomjan
és vessz éhen, úgy szomjazd és éhead őket, az üd·vösségüket. Hi
szen Krisztus nem halt-e szomjan értüls? Vagy nézd a Bárányt
a kereszten. Ime, itt 1Jan, akit megölnek értiink. Ime a Bárány,
melunek elmeiszik a gégéjét, melyet lcméezárolnak. Akarod k(1)et
ni J(risztusti "JJ.1 észárold le maaud és szallgasd szét magad a
kereszten Krisztusért". Katalin nem szereti fl köriilírásokat, ta
pintatoskodásokat, óvatos szimbólumoleat, Nem ismer a vallásban
olyasmit, amiről nem imk s amiről legföljebb csak udvarias jel
képekben szabad beszélni. Az ő Krisztustü valóban lemészárotiák,
mint a bárányt. Az ő éhsége 'valóban mardosá, az ő szomjúsága
valóban halálos. És szent részegséggel 1)alóúan megr'észegszik a
legszentebb Vértől. Fölgyullad az isteni szer etet hevétől ,,8 érzi,
amint lassankint megittasul, meri az ember akkor »eszit; el ön
magának az érzését, ha ittas, 'ÚfJY, hO[J:1) már csak rt bort érzi li
minden más érzés megsemmisül ebben az eyyben. Igya lelkem
is, K riszius V érét6l ittasan elveszti ihuruunit, és elveszitek minden
érzékies szeretetet és minden szol,qai félelmet, (meri ahol nincs
érzékies szeretet, nincs félelem sem a. megpr6báltatástól), és ör
vendezek a keresztben". Az értelem szemével megismertem, a
V érben, elmerülve, megittasodva benne, ae isteni Szeretet igaz
ságát. Megismertem, tehát szerelem, maaamieledten, részegen,
igenis részegen ettől a Szeretettől! En, Kaialln, lsten it'zoloáinak
l('gki.~ehh szolorilá,ia és rabswlgája. .
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PRAE D I CA V E RB UM!
(Hozzászólás .Miröl szeretne hallani a hívö ?" cikkhez)

üdvös dolog volt fölvetni a
kérdést, mit várnak a laikusok
tőlünk papoktól szentbeszéde
inkben ; korunk és benne az
emberek m ilyen követelmények
kel Tépnek fel velünk szemben;
beszélhetünk-e az egyházi szó
noklat csődjéről és egyáltalán
nyilvánosság elé tartozik-e
mindezekuek megtárgyalása.

Ha a mulr század pápája nem
félt megnyitni a vatikáni könyv
tárt az igazságot kereső tudó
sok előtt, uriért kellene vonakód
nunk attól, hogy hívőket és
papokat érintő, általában az Is
ten ügyét előbbre lendítő prob
lémát nyilv ánosan, közös jóaka
rattal meg'vi tassunk I

Kik alkotják templomaink
ha.llgatóság át]
Első helyen említjük a falusi

rendszeres templom látogatókat,
azokat, akik legtöbbször a szü
lői húzból hozzák részben ön
tudatos, rc-zben ösztönös vallá
sosságuka t. Vallásosságukban
sol, a patriarkális, hagyományos
elem, ue-· úgy góndoliuk 
II betlehemi pásztorok utódai,
kik először köszön thet.tók a
Kisdcu;:t. 87 Ő vallásos elődeik
indultak a pusztába követvén
az Üdv őz.Itő t s az ő eleikből

kerültek ki a hegyi beszéd
Krisztusának hallgatói is. Hoz
zájuk tartoznak a vallásukat
gyakorló városi katolikusok.
Egyházközségeinkben tekinté
Iyes számmal találkozunk vel üle
Eleven közüsségben élnek Krisz
tussal, táplálkoznak az Elet-ke
nyerével. Lrctt öntudatos lelkele
Az evangéliumi maz náluk m in
dig jó (:·Jllbe hull. Lelkük kés7-
ség-cs a befogadására. Lehetnek
híbaik, bűneik, gyur-lósúgaik,
mégis őlwt II legkönnyebb a sze
líd KriiiztUi szavával büubáuat-
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ra indítani, közülük kerülnek ki
a szeretet halk apostolai s mert
~,szívél>ell van Istenének törvé
nye, nem ingadozik lépése." (Zs
36. 30.) Kiegvcnsúlyozott, értékes
husználható lelkek.

Músodik csoportba sorolnők

a templomokba "betekintőket".
Négy-ot kápolnát, templomot is
meg íátogat.na.k vasárnaponként
(ha euuy i Lstenháza helyben
rendelkezésre áll) és a tízperces
prédikucióból két-három percet
"buzg0J1" vógighaitgatnak. Ezek
tudják, mery.ik templomban le
het "bzép" prédikaciót hallani,
hol taiúlha tó az "odamondós"
káplán, illetőleg plébános. E.;y
Ilye-n hívő moudra: "Vasál'ua
poukéut öt-hat tempromct is
felkerestem. Kicsit imádkoztam
és mási klm indultam, Ve egész
szeuunisére, teljes prédikációra
nem fu tolta időmből".Osztályos
társaik í a lusi viszonytatbau a
"sátoros ünnepek" temp.ornláto
gatói, Karncsouvkor, húsvétkor,
OIÚ'SÚ uapj á u, esetleg egy-két
más üuncpen kik apcsolód nu k a
hdkií;t,uupok robotjából és be
lépnek az ünneplök k őzösségé

be. V ékony erecske köti össze
őket a buzg-ó és öntudatos hí
vek uagy f'oly a má v al. Feltétle
nül figyelem be kelJ vennünk je
leulétük«t prédikációinkon. Az
okosság szabja meg hic et
nunc in it, miről és hogyan
szól jou a lelkipásztor "fülöncsí
pel L" bárány k áihoz, nehogy az
évenként adódó púr alkalommal
szidások özonével r-iassza el se
nem ru5'SZ, se nem ellenséges h í

vei t. Nom hiszem, hogy célra
vezető, am it egyik plébános al
kalmazott. Tapasztalta, hogy hí
veinek egy része - köztük e
nem rendszeres résztvevők 
következetesen prédikáció után



jönnek a templomba misét hall
gatni. Sorrendet cserélt. Bemu
tatta elűször a szentmisét, bezá
ratta belülről a templom ajtait
("lélek az ajtón se be, se ki")
fl az egyhegyültek bosszúságára
háromneaved órás szeritbeszéd
del tette kemény próbára ideg
ren dS7;fJl'Ü1, et .

A harmadik réteg közömbö
sen, kisebb számban ellenséve
sen . viselkedik Isten igéivel
szemben. Ennek ellenére miért
áll he :t tenmlomi h,tlltratósiig
közé~ Nehéz rá a felelet. Talán
amiért Szent Pált hallgatta az '
aeropagon Athén lakossága: uj
donsúg ingerével hatott, vitat
kozni, rág ódni lehetett rajta.
Azonfölül vannak lelkek, akik
nem tudnak egészen nemet
mondaní az előttük felötlő meta
fizikai igazságoknak. Kétségte
lenül feléjük is szól kűldeté

SÜIlk. A templom lá.togatóirúl,
prédikáeió ink hallgatóságáról
pedig általában fel kell tételez
nünk, hogy jószándék hozta
öket. Tanulni, nemesedni, igaz
ságokat megismerni, lelküknek
- sokszor általuk is tagadott
- szornjúságát jönnek kielégíte-
ni. Magatartásunkat azért eh
hez kell szabnunk, nehogy az
evangélium örömhíre megköze
líthetetleu magasságokban le"
bee.ion í'ölöf tük s csak a beava
tottak privilégiumának lássék.

Nemcsak a prédikáló pap ve
szi szem ügyre hallgatósága so
rait. a hivő is él a kritika jo
gával és szigorú követelményt
állít fel papjával szemben: a
szószékcn a pap legyen Isten
hír-nöke, követe. Ha ebben a
minőségben m utatkoz.ik be és
nem a maga dicsőségét keresi,
nyert ügye van. rnnva mellett
tudhatjn hallg-atóságát, lelki
kapcsolat szövődik közöttük.
Segítő szúndékkal felvetjük a

kérdést: nern lenne-e helyes, ha
a lelkipásztorok bizonyos idő

után újjal cserélnék fel plébá
niájukat. A világegyházban nem
hiánvozuak az ezlrúnvú kezde
ményezések. Ausztriában e!!'yik
eg-yházmegyében minimálisau
három plébánián kell minden
papnak lelkészi-plébánosi életét
leélnie, hivatását betöltenie.
Swoboda szerint legfeljebb hat
évig" maradhatna a plébános egy
helyen, Ha nem is hat, le
I"rt'·"hh tí7.-ti"'''n1zRj Py után fpl
tétlenül oser élni. kellene a lelki
pásztorokat, egyéb okok mel
lett a prédikálás miatt is. Er·
rA is vo ns tkoztathatjuk Szenj
Pál szavaif» "Nem keresvén
ami nekern haszno". hanern ami
sok;l1mak. hocv üdvözű ljenek",
(I. KOl". 10, 32.) Ig-az, harcolunk
mag-unkhan a .meg-szokottváv el
len, hllP'v egyre érthetőbben,

egyszerűbben, jobban tudjuk hí
veiuk elé tárni az örök igazsá
gokat. mégis el-eljutunk addig
a napig, mikor bizonyos felüle
tl'''~Ro'L''el io:7.edpP'".tjül{ "lő tnlán
többször ismételt prédikációín
kat, vagy pedig készen kapott
auktorok [(Jé nyúlunk.

A goy{jri egoyházme'ryében eq;y
majdnem kétezer lelkes egyház
kö7,,;ég-IHJk ti lerrú iabb időkignem
volt ön,ílló lelkésze. mert ha az
őná.llásulúsr-a terelődött a szó, a
hívek azzal tértek ki, hogy heti
váltással három káplán jár ki
hO~·7,á.il1l<:. mind iz ..1ÍjRt" halla
nak tőlük II ha időnként elhe
lyezik eg-yiküht, jó helyett job
bat kapnak. Eg-yszerű"égoükben
i" jelenttís tényre mutatnak rá:
FéJ nek attól, hozv sokszor ké
ny elembííl , máskor makacssáv
ból auuvira egymáshoz köti
őket a ridflg' jog', hr-g-y majdan
uz a lelkipásztori, lelkivezetői

munka rovására megy,

•
Hogyan prédikál.iunk'í Mint

Mesterüuk, az isteni üdvözítő.

"Póldát adtam nektek" - eb-
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ben is. A prédikáló pap It krisz
tusi. hatalom birtokosa és az
egvház képviselője. Higgadtan,
megfontoltan, g yakotlutiusan ta
nítson, fejtse ki a kinyilatkoz
tatott igazságokat. 'I'ekintet nél
kül arra, hogy tetszik-e egye
seknek vagy sem. Kemény be
széd-e, vagy a szerétet megbo
csátó lágvsága ömlik-e ajkáról.
Opportunc, imriortune: alkalmas
vagy alkalmatlan időben prédi
kálnunk kell. "Beszédetek le
gyen mindig kedves, sóval íze
sített s tudjátok, miképen kell
kinek-kinek megfelelnetek." (II.
Kol. 4. 6.)

Az anyag adva van. Nem sza
bad mást prédikálnunk. mint az
evangéliumot, Végzetes e!téve
Iyedés lenne, ha akár újszerű
ség· kereséséből, akár megalku
vásból, vagy bármilyen más ok
ból nem a krisztusi tan bősóg
tavából merítenénk. Praedica
verbum! Az igét hirdessük!
Annyi kiaknázatlan kincs he
ver lábunk eWtt, csak le kell
hajolnuuk értük és át kell nyuj
tanunk híveinknek. Ezt veszik
és ezt, hallgatják szivosen!

Nem járnánk el helyesen, ha
hamis elképzelésekkel állandóan
a modern ember modern problé
máit emlegetnénk és mellette el
sikkadna a lényeg. J ó eszünkbe
vésnünk. az evangélium mindíg
moderu, mindig új, tartalmas és
legfőképen igaz, isteni tan.

Ami a példákat illeti, ha ta
lálók és alkalmazottak, megvan
a jelentőségük. A szellemi ki
ruerülést, elernvcdést megakadá
lyozzák, felvillanyoznak és egy
jó példa örökre bevésődhetik so
kak lelkébe, De a lényeg, maga
a mondandó, ismételjük, nem
lehet mús, mint a változhatat
lan örök evangélium.

Prédikáljunk magyar nyel
ven! Ezt is hangsúlyoznunk
kell! Papságunk ajkán bár
többségüket falu szülte -- va-

lami ízetlen vúrosi nyelvezet ha
talmasodntt el! A "jámbor" és
prédikációs irodalom közromű

ködcsével Ilyelvünket úgyis si
került annyira elrontanunk,
hogy nHll1()~~HlY"a l~s~ta,.nmgya
ros beszéd udJ10 oúziakúnt hata
magyurtalanságok sivatagúban.
'I'őrőlrnetszett magyar beszéd,
képekkel, hasonlatokkal tűzdel
ve, élénkké. üdévé, élvezhetövé
teszi prédikációnkat.

Músvul ak i .,ill spirúlhatja-e"
prédikációs témák anyagát'?
Kótségtelen a pap lelkének
olyan szeizmográfnak kell len
nie, rnclv reagál a hívek lelké
ben felötlő összes problémákra,
arnelvekre nvilván feleletet is
várnak, Igy bizonyos lelki kö
zös"ég létesül és kell is létesii,l
nie hívuk és lelkipásztoruk kö
zött De ez a "kontaktus" nem
jön létre, ha csak a hívektől a
plébánoshoz, vagy bárki máshoz
eljuttatott írásokra, levelekre
támaszkodik. Először azért, mert
a legtöbb ember nem tudja pon
tosan kifejezni, amit érez, akar
vagy szcretne ; másrészt, ha tol
lat vesz kezébe, egyszerre sze
repelní akar. produkálja magát.
Hamis kép állana éppen ezért
az ige1Jirddó előtt, ha e leve
lezők szer-in t próbáluá prédiká
ciós témakörét megállapítani.

Az igl1r; í megnyilatkozások LI

prédikúciót illetőleg önként,
spontán adódnak: ellesett beszél
gctósekbűl, állandó, miudennani
találkozásokból és megfigyelé
sekből. malyekre hívők és pap
juk közt paponta nyílik alka
lom és lehetőség.

Er.iedésben van a világ, kij
rülöttünk is új formúkra buk
kanunk. A miuöségi vallásos
ság felé vesz ülik irányt, a tradi
cionális hithűség széthullóban
van. Magunk részéról éppen
ezért templomainknak II máso-



dik világháború után felduzzadt
közönségét scm tudjuk habozás
nélkül az ujjáéledő vallásosság
tömegeként elfogadni. Egy do
log azonban vilácos előttünk:
a bizonyságtétel időszakába ér
tünk. S ha, a prédikáló papa
bizony tevő egyház egyszerű

mur.kása s nemcsak szavával,
de életével is bizonyítja a ke
reszténvség' igazságait: talán
g-yarlóan hangzanak szavai a
szószékről, de meggyőz6ek lesz
nek. és életet fakasztanak.

A változott életviszonyok meg
eugednek a prédikálásnúl bizo
nyos fonnai módosulást, mert
hiszen idők folyamán az egy
házi szóuoklat is l'ej16dósell
ment át. De ez sohasem volt és
II jövőben sem lehet a hagyo
mány teljeR elvetése! A régi
.Jrötöttségeket" nem hagyhatjuk
el egészen addig, míg helyükre
jobbat nem tudunk. De legyen
bennünk annyi öuállóság, élet-

revalósúg. hogy elevenen, lükte
tőcu, néha talán képszerűen

tudjuk hallgatóságunk elé vetí
teni mondanivalóukat, Komoly
mértéktartással így. hasznára
válhatunk annak az ügynek,
melvnek szelgálatát önként vál
lalfnk,
Első helyen kellett volna

megemlítenünk: Spiritus. ubi
»ult, spirat. A Lélek ott fú.
ahol akar. A Lélek. az isteni
kegyelem nélkül lehet tetszető
sen beszélni. de nem eredmény
nyel. A leggyengébb prédikáció
is sokak meztérését eredményez
heti. ha lélek szól belőle. És ki
pallérozott elmeéllel készült
szónoklat is ..zengő érccé és
pengő cimbalornmá" válhatik II
Lélek kegyeImi kiáradása nél
kül. A prédikációnál fokozottab
ban érvényesül az isteni figyel
meztetés: ..Nálam n-élkül sem
mit se tehettek". (Jún. 15. 5.)

Kiss Géza

A "KERESZTÉNYSÉG SZELLEMÉ"·RŰL

Százötven évvel ezelőtt, 1802 április derekán jelent meg Cha.te
aubriand híres műve...A kereszténység szelleme" és nyomban ha
talmas sikert aratott. Madame Haruel in, aki nemrégiben még:
nagyon is pajzánul áttetsző fátyolszövet-költeményekben pompá
zatt Párizs divatos sétányain. most eg-észen elkábul attól a má
konytól, amelyet ennek az "elbűvölő" könyvnek a lapjai áraszta
nak...Ezen az éjszakán _. írja - eg-yetlen asszony sem aludt
Párizsban. Egymás kezéből tépték ki a példányokat; mindenki
akart egyet. Aztán milyeu ébredés! ruilyen csevegések! milyen
sóhajok! Hát ez a kereszténységI - mondtuk, Hiszen ez gyönyö
rűséges! S ugyan ki az, aki ilyen lH'ipet ud róla1" Maga a nem
túlságosan szerény szerző egy év múl va,íg'y nyugtázza a sikert:
"El sem képzelhető. mennvire megnövekedett az elmúlt esztendő
folyamán dicsőségem. Úgy idéznek a szószéken, mint valami
egyházatyát". S ugyanebben az évben, itáliai úti levelei egyi
kében: "Előfordult velem - Írja, --- hogy iniközben egy ócska
falusi fogadóban pihentem. egy ,apa és anya lépett szobámba a
fiával; elhozták hozzám gyermeküket, hogy köszönetüket tolmá
csolják nekem... Nem tudom, mit ér a könyvem; de vajjon ré
szesültem volna-e ebben a tiszta örömben. ha az elképzelhető leg
dúsabb tehetséggel bár. de olyan művet írtam volna. amely sér
tené az erkölcsöt és avallásU"
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Mert a "Génie"-t írója erkölcs és vallál! védelmének, apologé
tikus munkának szánta; legelőször nem is gondolt többre, mint
valamiféle cáfoló és igazoló. írat ra ogy esiklandós képzeletű, de
közepes tehetségű költőnek, Parnvnak "Az istenek háborúja" cí
mű meglehetősen otromba kőltemenvévol szemben. lí99 ápri lisában

még csak három íves ..nagyon keresztény, fl körülményeknek meg
felelő" pamfletról beszél. Pár hónap múltán a terv már kétkö
tetes művé duzzadt, mely ..hangjában és kivitelében minden ed
digi vallásos könyvtől különbözik" s olyan olvasható, mint egy
regény. Címe először "A keresztény vallásról az erkölccsel és a
művészettel kapcsolatban", aztán "A keresztény vallás költői és
erkölcsi szépségéről", s végül a végleges: ..A keresatónység szel
leme".

Az ötlet: szépségén át kedveltetui meg a vallást, kétségkívül
újszerű, ha nem is teljesen előzmény nélkülí , mindenosotre Cha
teaubriand volt az első, aki ezt az elvet egy egész nagy művön

át következetesen keresztülvitte. A "Génie" első része eh;ő köny
vének első fejezete ki is fejti ennek az "esztétikai apologátikának"
az elméletét. A tizennyolcadik századi hitvódők - mondia 
nem eszméltek rá arra, hogy nom elég' immár egy-egy dogmát·
védeni és bizonyítani; hogy már nem egyes dogmákról van szó,
hanem egyáltalán a vallásról. Módszerük, me ly megfelelt a tizen
hetedik században, hatástalan maradt a tizenuvolcadíkban. "Az
ellenkező útat kellett volna válusztuui, az okozatból haladni az
ok felé; nem azt bizonyítani, hog-y a kereszténység' kitűnő, mert
Istentől való, hanem azt, hogy Istentől való, mert kitűnő". Ha az
ellenfelek azzal érveltek, folytatja, hogy a keresztény vallás bar
bár, ellensége az értelemnek, szépségnek és művészetnek, a vallás
védelmezőinek .azt kellett volna megruutntniuk, hogy a keresz
ténység valamennyi vallás közt a legköltőibb, Iegemberaécesebb,
legkedvezőbb a művészetre s erkölcsét tekintve fl legistenibb. Vé
gül hnsznosítaní kellett volna a vallás védelmében "Il képzelet
minden varázsát és a szív minden érdeket". Mert "Isten sem
tiltja a virágos utakat, ha arra szolgálnak, hog-y hozzá vezessenek
vissza; s az eltévedt bárány sem mindig a hegyek-meredek és
rög ös ösvényein talál haza az akolba".

Virágos út a "Génie"-é" tavadhatatlanul. De all eha ll. leg
megbízhatóbb. Az akol körnvékéro nyilvún elvevet. De egyálta
lán nem biztos, hogy valóban be is vezet az akolba. "E'4Y pap 
mondja egy helyütt .- a meg-szokások sérelme nélkül nem is ve
hette volna szemügyre a vallást pusztán esak emberi vonatkozá
saiban", ahogyan ő tette; csakhogy egyúl ta lán lehet-e ,.pu~ztán
csak emberi vonatkozásaiban" szenilélni a vnl lá st anólkűl, hogy

, meg' ne csonkítanók s éppen lénvezét, transzcendenciáját ne hagy
nók figyelmen kívül? A mai olvasó számúra ebben rejlik a ,.Génie"
leQ'főhh fogyatkozása: ahol a torm4f'"etfölötti valósázok ivazsá
!rár61 kellene meggyőznie, az író átsiklik a misztér-iumot körülvevő
- olykor ráadásul nem is valódi. csak képzelt --.lég'kiir szénsé
gének, varázsának dícséretébe. Ami viszont a lénvesret il let i, a
"Géníe"-ben nem ezvszer lep meg' II vallásnak s7:inte naívul téves
fölfog-ása. Az e~yházi rendről szóló fe.hJzet p';ld:-tul mcm-a.izol iu a
j6sáP-"OA, ihletett, ..templomának szerit homálvába vonult" pap ro
mantikus képét, de megfeledkezik a papság szentségi jellegéről, a
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kegyelmi életben való szerapéről és tanítói, igehirdetői hivatásá
ról. Másutt meglepő módon mint valódi tájRpecialistákat tuutatja
be a remetéket s meg sem említi életükben az istenszeretet, asz
kézis, vezeklés és önfeláldozás motívumait, "Az első remeték 
Irja - a vallás kényes és biztos izlésével... a világ külöuböző

részeiben cellaik alapítására a Iegrnegkapóbb fekvésu tájakat vá
lasztották. Nincs remete, aki ne lútuá meg épp oly biztosan,
akár Claude le Lorrain vagy Le Nostre, hogy melyik sziklát kell
kiválasztania", Hogy mik Krisztus ístens{qének ismérvei I "A
legtisztább erkölcs és a leggyöngédebb szí ll, a tévedések leküzdé
sére 'és az emberi bajok vigasztalására szentelt élet". Mi a celibá
tusnak s a szüzesség evangéliumi tanácsának értelme1 "A keresz
tények törvényhozója szűztől szűlotett és szűzen halt meg. Nem
azt akarta tanítani ezzel politikai és természetes vonatkozásban,
hogy a föld elérkezett lakossága teljéhez s nemhogy szaporítani
keH ezután, de csökkenteni °l... Miuel inkább vizsgáljuk a kér
dést, annál inkább úgy látjuk, Jézus valóban általános törvény
hozóhoz méltó tettet hajtott végre, amikor önnön példájával Iöl
hívta rá az embereket, hogy tisztán éljenek". Ez a tizenkilencedik
század elején széltében dívó maltbuziánus szemlelet Jézussal s
a keresztény szűzességgel kapcsolatban epp oly idegen a mai ol
vasó számára, mint egyáltalán az Udvözito tanításának ilyen pro
fán, "politikai és természetes vonatkozású" szemlelete. Nem csoda,
ha azután ennek az apológiának eg!rT·egy tétele inkább megfordít
va, mai emberre talán idegenszerüen hat, mint például a litur-.
gia latin nyelvének védelme: "A latin nyelvü imák rnintha meg
kétszereznék a tömeg vallásos érzését. N em természetes hatása-e
ez titok iránti hajlandóságuknak t At életet ostromló gondolatok
8 nyomorúságok özönében az ember kevéssé meghitt vagy éppen
ismeretlen szavakat ejtve ki, úgy h iszi, oly dolgokat kér, melyek
hiányzanak neki vagy melyeket nem ismer; imájának homályos
sága adja meg a varázsát, s nyugtalan lelke, mely kevéssé tudja,
mit kiván, szerét oly titokzatos kéréseket formálni, amillők a
szükségletei",

A gondolkodó mai keresztény olvasó kétségkívül fönnakad a
"Génie" ellentmondásaín, homályain, dogmatikai lazaságain. a
hit értelmi oldalának majdnem teljes elhanyagolásán az érzelmi
rovására, a szerzőnek a kinyilatkoztatást, transzcendenciát, kegvel
met illető - olykor majdhogynem "filozófus" -- tartózkodásán: de
amikor megjelent, az emberek nem annyiru gondolkodó elmével.
mint inkább lelkesedő és nagy érzelmi élményekre szomjas sz ív
velolvasták. "Szükség volt a hitre, igényel ték a vallás vigaszát"
'" a "Génie" nyugtató balzsamként hatott azokra, akik "úgy siet
tek Isten házába, mint ragály idején az orvoshoz" -- ir.ia Chate
aubriand a "Sírontúli emlékezések"-ben. Csakhogy a ragály el
múltával többnyire megfeledkezünk az orvosról. A "Génie" vallá
sossága sokkal kötetlenebb. dogmameutesebb, lazább és l ír.aibb
volt, semhogy valóban mély és maradandó termékenységgel hat
hatott volna. Irója bizonyos értelemben Pascal utódának vallotta
magát; - "Pascal vállalkozott rá, hogy megajándékozza a vi
lágot azzal a művel, amelynek mi most oly parány i és gyönge
töredékét adjuk"; - de hol van ez a dúsan hangszerelt roman
tíkus saimfóui.. Pascal ilibz9tt kíáltáaaitél? IolZ II vulÍ:UlO s, asúfol-



tan díszletezett táj a pascali éjszaka megrázó, damaszkuszi vil
lámaitól I

Apolégiának fogyatékos a "Génie", de mint irodalmi mű, rész
leteiben máig friss és elragadó; stílusúnak, ahol nem téved pá-

, toszba, máig sajátos evokativ ereje van s oly varázsa,mely alól
nehezen tudja kivonni magát az ember. Terrnészetesen vannak fá
rasztó részletei is, ahol - barátai figyelmeztetésének ellenére -
Chateaubriand engedett anyagzsúfoló hajlamának, tudósi becs
vágyának s annak a kísértésnek, hogy erudioióját fitogtassa. Ezek
ről a szakaszairól mondta J oubert: "Úlyanok, rnintha félbeszakí
tanák az operát s igazoló Iratot olvasnúnak föl egy-egy dallam
után". S ezekről jegyezte meg Fontaues: "Élére állhatna a föl
kelő századnak, mégis a lemenőnek a farkába kapaszkodik".

Voltake, akik azzal vádolták: nem őszinte. E~ így, ebben a nyer"
fogalmazásban nem állja meg a helyét. Chateanbriand őszintén hit
te, hogy a kereszténység költői és erkölcsi szempontból szebb és
"magasabbrendű a világ valamennyi kultuszánál", "elfogadta és
észszerűnek tartotta vallásának tanait; s amikor egyesek 182S-ban
tiltakoznak római követté való kinevezése ellen, maga a párizsi.
érsek közli a bizalmatlan párizsi nunciussal, hogy "Chateaubriand
víkomt politikai eltévelyedései ellenére sem hagyott föl soha a
vallás gyaknrlásával". Hívő volt; "ha kell, örömest lett volna
mártir is - írja róla Martin-Chauffier , - de a kegyelem élmé
nyének nem igen lelni nyomát műveiben". Talfm túlságosan könv
nyen egyeztette össze a vallást és a szenvedélyt s túl elnézőnek

akarta látni amazt, hogyannál engedékenyebb lehessen emez
iránt. "Bármit mondjon is, csak a vallásos szívek ismerik igazán
a szenvedélyek nyelvét" -, írta 18U3-ban Madame de Staélnek. S
valahol itt rejlik a "Génie" alapvető félreértésének s egyáltalán
Chateaubriand lelki drámájának II titka. Öregkorának legjobb is
merője, Marie-Jeanne Durry mondja találóan róla: bármily va
lóságosan hisz js benne, Isten valahogyan mindig hirleg és távoli
marad a számára, soha nem jön létre közöttük az a remegő,
forró párbeszéd, amely a nagy vallásos lelkeket jellemzi. "Nincs
közte és Isten közt semmi bizalmas" -- jegyezte meg róla -De
Broglie hercegnő. "Despotikus individualizmusa", mely megakadá
lyozta őt a szerelemben való föloldódás ban, megakadályozta az
Istennel való bensőséges kapcsolat kialakításában is. 'I'ú lságosan
szerette önmagát ahhoz, hogy Igazán, it sz ív valódi nielegével sze
rethette volna Istent.

A kegyeleill helyett, amelynek csatornaja az alázat, in ig fiatai
volt, ez II gőgös lélek beérte a szenvedéllyel s néha szinte már
pogány érzékiséggel itatta át fi vallásosságát. .}{.ésőbb az érzékek
kihűltek. a ..Génie" csodálatosan zsúfolt őserdői lehullattálc lomb
jukat és Chateaubriandt körűlvette az öregkor kopár magánya.
Rideg, mogorva, zsémbes öregség. "Egymagam lakom egy nagy
.lakásban - írta, - ahol unatkozom fl tétován várok magam sem
tudom mít, amit már nem is kívánok fl ami úgysem jön el
soha" ... Nem az Isten tudata hiányzott belőle, hanem az Isten 'l'He
leqe. A magunkat átadá szeretet. (I'. au.)
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