
SZEMLE
ASCENSfO

A mai ember szemében sein
te hihetettennek tűnik, ho.qy az
az öröm, mely ott csillog az
Apostolok Cselekedeteinek első

szavain: "Ez a Jézus, aki felvéte
tett mellálctek az ég/Je, úgy jő

majd el, amint láttátok őt oda fel
menni" (Ap. csel. 1, 11) - nem
/aláU a katakombák Eyyházá
nak idején ünnepet maatinak.
ilfert kétséutelen. hogy az első

három keresztény évszázad más
ünnepet nem' ismert, mint a va
sárnapot, ahová odaszámít a
húsvét és pünkösd mindi.q 1Ja
sárnapon megült ünnepe is. Pe
dig a Praxeis szerzője, Szent
Lukács evangélista, vitái/osan
megmondja az üd'IJtörténet e je
lentős eseményének dátumát is,
mond-oán, hogy Jézus feltáma
dása után "negyven napon át
mutatta magát élve sok bi
zonyságban és beszélt az lsten
országáról." Érthető is, hogy
ezt a negyvenedik napot nem
ünnepelték meg, h'iszen szükség
képen mindig csütörtökre esett,
ez pedig dies lovis, Jupiternek
napja voll. s talán nem tartot
fák alkalmasnak fl hivatalos
pan/heon föistenének heli ünne
pét az ilyen keresztény emlék
ünnep megtartására.

Az Ascensio, Jézus mennube
meneielének ünnepe lcörül sok
félreértés PS félmegoldás talát-

o ható a szakértőknét. A források
kellő értékelése után azonban a
kérdést a tiszta iJlazság egysze
rű fényében szemlélhetjük. Min
denelcelőtt történeti valóság,
hogya katakombák kereszté
nyei is megülték a mennybe
menetel emlékezetét, ha nem is
külön napon, hanem az egész
Szent ötvennapban, Pentékos
iéban, azaz húsvéttól pünkösdi,q
tartó szentidőben. Ez az ünnep-

lés pünkösd vasárnapján érte
el csúcspontját. Pünkösd ke
resztény eleink lelkében egy
nagy eszmének volt az ünnepe:
az üdvösség egész rend.iének be
tetőzése, melyhez nem csupán
a Szenilélek eljövetele tartozott,
hanem Jézusnak test szerint
való mennubemenctele is. A ll.
század végén már Tertullianus
azt mond.ia e szent ötvennap
ról: "Hosszú idő ez, melstbe« az
Úr feltámadását gyakorta meg
ülték, a Szentlélek kegyelme
szétosztaiott, az (ir eljövetelének
rem.énye kinyilvánult, minthogy
akkor, amidőn Krisztust újra
maguk/Ja fogadták az egek, an
gyalok mondoiták az aposto
loknak, hogy ugyanúgy el is jő

maid újra, ahogyan az egekbe
felszállt." (De bapt. 19). Tertul
lianus tehát még nem tesz kil
ümbeéoet a mennubemenetel és
fl pünkösd napja között; egész
ben szemléli ezt az időt, mely
húsvéttól pünkösdig terjed és
nem. osztja szét külön ünnepna
pokra az üdvtörténet egymásba
ezerosan kapcsolódó eseményeit.
Ahogyan eredetileg e,qyetlen ün
nepnap tárgya volt Jézus ke
reszthalála és feltámadása, aho
,qyan eau ünnepen, karácsonukor
J éeus öl'ök isteni születését
együtt ülték meg a betlehemi
földi születéssel, úgy tették
egyetlen ünnep tartatmává az
Ascensio És a Szenilélek eljö
vetelének üdvösséges tényeit ·is.
ll1ennY'i ide'ig maradt meg ez az
ős-ascensio pünkösd ünnepéhez
rögzítve, mutatja Eusebios, ca
esareai püspök egy töredékes
műoe: .Peri tés tou pascha he
ortés" (A húsvét ünnepéről),

melyben elmondja, hogy a hús
vét után hét hét kooetkezik s
az ötvenedik napra, tehát pün-
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kösd vasárnaPJaro rápecséteii,
azaz megerősíti, hitelesíti (I fel
támadást "Krisztus mennubeué
telének felette ünnepélye:; nap
jaival." Ez a nyilatkozat semmi
egyéb, mint a pünkö:;d uasár
napján tartott ős-ascensio vilá
gos bizonyítéka még a IV. szá
zadban is.

Sokáig megmaradt még az üd
vösségrenrijének ez az egybenlá
tása. Az Ascensio (IZ a csúcstény,
mellyel Krieztus a maga részé
ről u J.llegváltás hatalmas mű

vét befejezte, amint a IV. szá
zad végén mai formájában rög
zített Constitutiones Apostoli
eae cimű ókeresztény mű mond.
ja: ,,11/1ennybemenetele által az
Úr beteljesítette az oikonomia
(üdvrend) egész sorozatát ... a
mennybemenetel a Krisztus sze
rint való üdvösségrcndnek C:;ú
csa." Csakugyan, aondoikozá
elménk világosan látja: ha az
Ascensióra nem következett uol
na el a Szentlélek leszálláeo; ak
kor az nem volna "peras", azae
"csúcs". Hiseen bár Krisztus
a maga részéről csakugyan el
vé.qezte a megváltást, mikor fl
mennybe szállt saját megdicső

ült testének erejéből; a három
személyű egy-Istennek még va
lósággá kellett azt tennie a meo
»áliásra várakozók között s a
megváltás a Seenllélek elküldé
sével és világ végéig tartó mű

ködésével válik valósággá az
Egyházban és az emberek lel
kében.

Az Ascensiót és a Szentlélek
eljövetelét tehát keresztény őse
ink "holisztikus", egybenlátó
szemlélete szerint e.qybe kell
kapcsolni, a Szentirásban kife
jezésre juttatott realitás nyo
mán: "Ha el nem megyek: a
Vigasztaló nem jövend el hozzá
tok, ha pedig elmegyek, e. fo
gom őt küldeni hozzátok" (.Ján.
16, 7). Ez az egyben-szemlété:; (I

régi római liturgia szö1'e.qeiben
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is megmaradt, töredékében egé
szen a mai napig, mikor a VI.
század nagy liturgikus emlékei,
a Leonianum és a Gelasianum
egyaránt ezt énekelik praeíuii
ójukban: "Aki felszállott az
egek fölé, a Te jobbodon ült s
a megigért Szentlelket a foga
dott fiakra kiontotta, úgy hogy
ezért oltáraidnál, Seregeknek
Ura, örvendező szívvel muiatiuk:
be Néked a dicséret áldozatát."
Ez a praeiatic a mai napig,
úgy mint az idézett forrásokban,
pünkösd ünnepére rendeltetett,
hirdetve a mennybemenetel és a
Szentlélek-küldés miseteriusná
nak szoros egybetártozását. En
nek a remekbevert mondainak
érces hangzása világosan meg
mutatja, hogy az üd'L'össég rend
jének befejezésében a Mennybe
menetel a finis quo, a cél,
amellyel elérjük a megváltást,
a finis SUI: fl Szentlélek elkül
dése általa valósult meg.

Bár ez a "holisztikus" szemlé
let megmaradt, a LV. század de
reka táján mégis már külön
ünneplésbenis megnyilvánult.
A saját napján, az Ascensió tör
téneti dátumán, tehát húsvét
után a netnroenedik: napon tör
ténő ünneplés legkésőbb ebben
az időben már meqtiirténi; h i
szen a szabad 'vallássá lett ke
resztényséa ek/cor már ráért ki
fejleszteni az Úrnak szent esz
tendejét, ráértek immár ünne
pelni. Miért maradt volna az
Ascensiónak oly szépséoe« égi
reményeket keltető doymatikus.
ténye sajátos ünnepnap nélkü'l?
A nagy 111i szti ku» költő és teo
l6lJllS, N./lssai Seen: Gergel.l/
egyik gyönyörű homiliája szól
371 körül erről a különvált -iin
nepről, Krisztus mennubemene
teléről, "melyet a, kappadokok
hazai szokása szerint ,Episazo
menének, azaz iidoiiseéa-betel.ie
sítőnek mondanak" (Patr. Gr.
46, 684). A régi, eayben-látó ün
neplés visszhangja csendül itt



Ujra felén I.: a me.~.~.zi ..»sáeadok
I.:ödéből: Episozorncné, .Beietie
Nitő" 'valami ez az ünnep. Meny
nyire gyakori és rtépszerűvolt

e teológiai mélysé,l/ű elnevezés,
mututia, hogy u bizánci egY/láz
aldunai missziója során a Bal
kánra is eljutott, ahol a dél
szlávo]: a mni napig il/Y ili1)jál.:
a menrcubemenetel ünnepét:
Spasovdan, azaz Odvösség nap
ja.

..Az ~l.:ere.~zt(;n.IJ eyy!>efoglaló
iiirekués azonban az Ascensió
'val kapcsolatban egy másik
meaiclenési formát is talált,
melunek megértésével megoldó
dik üz a rejtélyes ünneplés,
metu 390 kÖTÜl Jeruzsálemben
folyt le az aquitania i zarándole
nő. Actleerio leínísu seerini, A
húsvét után való ncsnroenedik
napot ugyanis Betlehemben ül
Jék meg vigíliával ó' iinuepé
Iues lit uruiúual, "abban fr tem
plomlian, ahol. az u barlan,l/l'an,
meluben U,Z UT measziileteti, A
pupok él; a püspök prédikálnak
os a ?wpnak é« a helynek meg
felelo dolgokat mondomok,' 
mond.ia Aeiheria, Ugyan mi le
hetett a "napnak és a helynek",
tehát Jézus mennybernenetele'
tiirténeii dátumának és sziiletése
helyének "megfelelő" szenibe
s.zéd? Aeiheria nem szól rola
semm it, de iaaerü kell adni an
nak a h.ipotéeisnek, meluet Nil
les mondott ki először s meluet
a kiváló kutató, Ernand Cobrol
apát "une· sorte de sumbolisme
ingénieux"-nek nevezett: ezzel a
jeruzsálemi helyi «zoluissal az
üdvösseg rendjének, az oikono
muinak, kezdetét akarták a hi
vek emlékezetébe vésni. Egyet
len nau» kiirképben mutatták
be a Megváltás elindulását a
betlehemi seikluborlanulum; el6
heladását. és befejezését. Méltán
idézte már Nilles a biednc! zso
lozsmának áldo.zócsütörtöld éne
két ennek. az e.qylJen-szemlélő

törekvésnek a «zemléltetésére:

"JI,!easziileiiél, miként rnagad
akartad,

megjelentél, mikor eltökélted,
testedben szenoedtél, Istenünk,
halottak közül feltámadtál,
égbe 'vétettél dicsőségben,
és mindeneket beteliesitvén,
elküldötted az Isten Lelkét,
hogy zengjül.: és áldjuk isten-

ségedet!"

Nilles e hipotézisét magáévá
tette a Icioálá enniandi püspök,
Augustin Bludau is, aki a hús
vét utáni negyvenedik nap név
telen jeruzsálemi ünnepében
seinién ezt a .holleziikus' szem
léletet találja meg: a Megvál
tás egész műuének ünneplését
és megerősítésül Jeruzsálemi
[{yrillosnok, az ókor nagy lw
iechétáiának egyik 350 táján
mondott beszédét idézi. A Pel
támadást [eiteoetoe, annak ta
núiról szál és ezt mondia: "Ta
nú. a feltámadásra ae Olajfák
hegye ili, mert ez az égbeszál
lás mennuei kapuja. Betlehembe
ulJJJanis az egekből érkezett le,
az Olajfák hegyéről pedig az
egekbe szállt fel. Betlehemben
eljött az emberekhez, hogy küz
delmeii elkezdje, itt pedig, e
hegyen, a küzdelrneknek koszo
rúját nyerte el."

Mennyire Icdzismcrtté lett az
Ascensionok ez az ú.iabl) stílu
sú eüuben-szemléléee. rnsüoii«
az ősi római liturgia is, mikor a
Gelasianum egyik praefatiója
így szál: "Kriszt us az ember
ürl1'özül('8(?nek segitségére si
etett; sziiletéséuel ugyanis di
CsőséWlel ajándékozott meg ben
nűnket, «zenoedcsenel ugyanis
leu.IIözte ae ördögöt, lmloitaibol
való ieltámadásáoal pedig az
örök élet bejáratát tárta fel, s
az Atyához égbeszállván, meg
nyitotta a mennunek ajtait."
(Missa LXIII.). Mily sokáig
megmaradt az Ascensiá ünnepé
vel kapcsolatban ez a gondolat,
meluet ma szinie teljesen elte-
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ledtünk, mutatja Szent Bernát
egyik homUiája (Sermo II. de
Ascens.): .Krisztus mennubeme
netele a többi ünnepnek befeje
zése és beteliesitése, az Isten
Fia egész úti rendjének bol
dogságos 'végezete."

Mindent akkor értünk meu
legjobban, ha közel férkőzünk

eredetéhez: ennek a gyönyörű

doqmaiikus tartalmú ünnepnek
gondolatvilágát is igy tehetjük
leginkább magunkévá. Keresz
tény őseink szemében az Ascen
sió az odafent való országna.k
ünnepe, amint a legnagyobb
hitszónok. Aranyszájú János
mond.ia: "Mí, akik e földre mél
tatlanok varlYunk, az odafent
való birodalomba szálltunk fel,
az egek egei fölé cmelkedtiink,
birtokunkba vettük a királyi
trónust, s az emberi természet,
amely miait keruboknak kellett
őrizni. az Édenkert kapuját, a
kerubok fölött foglalt ma Krisz
tusban helyet!" Tehát már ma
miénl« az odafent való ország,
mert az en~beri természet az 1s
tenemberben meghódította ma
gának.

Az odafent 'való országba ér
kezés szeniirási rnetaiúrúin,
mely a valóságot próbálja em
berileg meaértetni. Krisztus di
csőségben ül az Atyának jobb
ján, azaz mint ember is reszt
vesz az isteni hatalomban és di
csőségben.

Ennek a boldooltó oalosáimok
gyakorlati következményei van
nak. Orcendezeicnk; mert e mai
napon valóra vált, hogy a "kö
nyörületes Isten mindeneket
örömmel töltött el. h.iszen tes
tével együtt költözött az oda
fent való hoialmakhoz", amint
Damaskinos ünnepi kánonja
mondia. Az Lsten és az ember
közvetítője. az ember Jézus
Krisztus nem t áoolodási [elent
a mi alávaló voltunk részére,
hanem leendő, hihetetlennek lát
szó felemelkedést. -- Bizakod-
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junk: hiszen tudjuk, hogy aki
együtt ül az Atyával, velünk
marad núndig a világ végeze
téig. A mindent látó, minden:
megél'tő, velünk érző I stent
imádjuk ezen az ünnepen, mert
végezetre mindent a legjobban
intéz el számunkra. - V ágya
kozzunk: "vágyakozzunk, testvé
rek, mert tele tölt'ikvágyakozá
sunkat", amint Szent Agoston
mondia. Ehhez az kell, hogy ne
csupán a földi dolgoknak érez
zük jóízét, hanem az égieket is
szeressük és a to'cahaladó dol
gok közé állítva már most a
maradandókhoz ragaszkodjunk.
A kereszténynek nagy memento
ez az ünnep, mert felfelé né
zésrc int, mint a galiléai férfi
akat; nekünk is oda felfelé fe
szüljön reménuiink. 1Jágya, ahol
az 1stennel e.qyütt trónol saját
emberi természetünk.

Az Ascensio nagy, sőt legna
gyobb tanítása a reménykedés.
Szent Agoston a mise ősi Sur
sum cordá-jára hivatkozva
mond.ia: "Az Úr mensiubemene
telét ünnepeljük, hogy Vele
eouiut felemelkedjünk Fel te
hát a szivekkel, de jámborság
ból és nem kevélységből." Elö
ször lelkünk tart az érTi hazába,
ezt kérjük reménukedoe az ün
nep inuíd._árJaiban. "U t nos te
cum 'irt caelo 'vivere mereamur"
- hogy Veled ermütt élhessünk
a mennithen, "ut ad coelestia
consu.rirantu.s" - hogy a meny
nye i dolookhoz [clemclkedlies
sünk. De testünk is óhajtozva
vár az égi meg,rliesőülésre s eb
ben az ajándékban akkor része
sedünk, Ita eljön a Parusia bol
dogító ideje, az Úr második el
jövetele, amidőn az a természe!
fölötti ajándék nyilvánul meg
rajtunk, hOfm testünkben Vele
e.qyüft szullhatunk az örök ha
zába, arnelulren most csuo« n
bízón reménykedünk.

Radó Polikárp



A KIS ÚT

"Isten nem tamasz that bennem megvalósithntatlan
vágyakat; tehát ha kicsiny, ha törpe vagyok is, vágyód
hatom, vágyódnom kell arra, hog} sz en t legyek... El kell
magamat viselnem sz ámtalan tökéletlenségemmel együtt,
de mindenképpen a mcunyorsz ágba kell jutnom; biztos,
egyenes és rövid utat fogok ·tehát I<cresni" ...

Lisieuxi Szent Teréz

Prédikációkban lJ.1Jakran hallottam él; jánlbor koninsekbe« ol
uastam, ho,qy lsten akaratát készsé,qesen el kell ioaculnunk. Ipar
kedtam ezt measeiolelni és nem is kérek ae Úr Istentől semmit:
amit ő kdlld nekem, azt 'kéezséaael. fogadom. Dr most ijedten kez
dem tapasztalni, hot/y úmJszólvfÍn me.ql;zűnf az imaéletem. Nincs
semmi mondanivalóm az I stennek, l1i.szen {j leo iobban. tudja, mi
kell nekem. Néha seinie iriauelem azokat, akik olyan bizalom
mal "ostromolják" az Istent.

Isten akaratának elfogadása
nem jelenti a kérő ima mogszün
tetését. Minthogy az Isten ura
a földi javaknak is, méltó és
igazságos, hogy kéréssel járul
jon az ő s'~íneelé, ha még oly
biztos is, llogy mindent megad,
ami jó nekünk. Ennyit az egy
szerű társadalmi illem.is meg
kíván még embertársainkkal
szemben is, De van két pont,
ahol kérő imáinkkal is maga
sabb szin tre kell emelkednünk.
1. Kérünk ugvan, de úgy, aho
gyan az ~r Jézus kért: mind
azonáltal ne az én akaratom
legyen, hanem a 'I'ied, 2. Nem
a~t kérjük, hogy Isten telje
s ítse azt, amit mi akarunk, ha
nem, hog;\ bennünket világo
sítson fel és erősítsen meg,
hogy mi ismerjük fel és való
sítsuk meg az ö akaratát az
imádságba foglalt kérést .illető
leg. Moudjuk ilyenformán:
"Uram, betegséget küldtél ne
kem. Éppen most, arnikor egész
munkaerőmre szükség volna, 
mikor anyagilag legnehezebb a
esaládomnak stb., . . Tudom,
hogy célod van vele, s hogy
jó nekem így... De mutasd
meg számomra akaratodat, mit
kívánsz tőlem Urarnj 'falán túl
ságosan tevékeny voltam és
megf'eledkeztem róla, hogy

miudenestől Tőled függök t -
'I'aláu igónyessé és kenvessé
tettem családornat és most he
lyettem kell keménynek len
ned, hogy emberebb emberré
tedd őket'? - Talán elszigete
lődtünk az emberektől és a gőg
felé hajlottunk és Te most meg
tanítasz arra, hogy milyen "jó
a testvéreknek együtt lakoz
niok 7" - Vezeklésnek szánod
nekem ezt a betegséget bűne
imért, - ó, szepen akarok szen
vedni, hogy jóvá tegyem, amit
életemen rontottam,.. - Vagy
talán arra méltattál,hogy en
geszteljek mások bűneiért...
talilll ezért, vagy azért, kit any
nyira sileretele .. Uram! tudod,
hogy neru vagyok méltó,
de készséggel!"

Az így megnemesített kérő
ima egváltalún nincs ellenkezés
ben az lsten akaratának elf'oga
dásávnl, sőt inkább alkalmassá
teszi erre lelkemet. T. i. nem
Istennek van szüksége az én
kérő irnúmra, hanem nekem.
Aggodalmaim, vágyaim, félel
meim, izgatottságom, remény
kedésem, nyugodni nem tudá
som sürgetően kívánja a har
monizálást, Ez szavak, monda
tok által történik, amelyeket an
nak moudok el, aki mindenes
tül ismer, mindenestül javamat
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.akar.ia és módjában is van hely
zetemen valtóztatni, ha úgy jó
nekem.

S míg Neki elmondom, ami
szívemen fekszik, sokszor már
magam is látom az elintézés 
lemondás- útját és mód.iát.

De talán jó volna emlékeze
tébe idéznie azt is, hogy his~e}l
nemcsak kérő ima van a vilá
gon. Az ima a léleknek fele
melkedése egy magasabb szfé
rába. Egy természetfeletti szfé
rába, Isten ezt a felemelkedést
megkívánja tőlünk, mert ugyan
sárból valók vagyunk, de megis
az ő képére és hasonlatosságá
ra teremtve. "Beleragadt a föld
porába lelkem", sírja a zsoltá
ros. Igen, nekünk nehéz irnád-.
kozni, mert kényelmesek és
restek vagyunk, de Lsten mégis
megkívánja tőlünk, mert k ii
lönbbé akar tenni. A primitiv
lelkű embert egyedül vélt érde
keinek előter.lesztése köti Isten
hez - de legalább ez köti. A
legmagasabbrendű emberek, a
szentek, tökéletesen el tudtak
merülni az Isten szemlelésébe.
Eltöltötte őket Isten, úgyhogy
megfeledkeztek a világról, köz
vetlen környezetiikről, ét~ség
ről, fáradtságról, még a f'ájdal
mat sem érezték.

Nek iink, Isten felé törekvő és

talán a legprimitívebb megis
merési fokon mégiscsak túllevő

em bereknek van mondanivalónk
az Úr Isten számára akkor is,
ha nem akarjuk szeszélyes
gyermek médjára kicsikarni
rrőle, amit elgondoltunk, - és
akkor is, ha mérhetetlenül távol
vagyunk id a szemlélődő imá
ban való elmerülés kegyelmétől.
Ott van számunkra bűneink Is
ten színe előtt való alázatos fel
tárása és megbánása, ott van a
meg-megismétlődő hála az elkép
zelhetetlenül sok és meg nem
érdemelt testi-lelki jóért, ott
van a dicsőítés angyali foglal
kozása a V ég telenül Szép, Vég
telenűl Igaz, a V ég telenül Szent
megszemélveaítőiefelé, akár szó
beli imában, akár elmélkedés
ben hozzuk elő lelkünk Iegmé
Ivéről ezeket az értékeket, m in
denképen teljesíteni fogják hi
vatásukat: kapesolni a lelket az
lJr Istenhez, szolg álui azt, ami
az imádság célja: egyesülni az
Istennel, ami a legmagasabbren
dű állapot az ember számára,

Különösen alkalmas imafor
mák a zsoltárok, hinmuszok és
szent olvasmányok, ahog-yan
ezeket az Egyház összefoglalta
zsolozsmában. amely imuf'orma
ig-en nagy kedveltségnek örvend
a mélyebb lelki életre törekvő
világi h ívek sorában is. F.

Ó SZENT és dicsőséges Szüz llJária, mindenkoron RZÜZ és
minden reménylcedőknek reménysége, ajánlom tenélced én maga
mat méltatlan szolgádat, és kérlek tégedet, ó rozsák rózsája, hogy
a b~kesség, ki te rajtad vala, legyen 1n, rajtar,n, i.~. É,s engedd,
hogy letnrek: meatartott minden gono~ztul ~!8 ~ 1Jtlaf!1 sZt~almato~
sáaoktol: Engemet a te szent szüzesseged es üsztasagod, es sZ~'l!'o
teienséged minden bünökfől meyőrizzen (I mi urunk Jéeus Krisz
tusnak miatta.

Lmád.sáu a Görnöry kódexból (XVI. sz. eleie),
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ESZMÉK ÉS TÉNYEK

A katolikus liturgia történeté
ben előreláthatóan fontos ese
ménynek fog bizonyulni az a
nemzetközi találkozó, amely még
a mult év július 12--15-én folyt
le Marra-Laachban. Hogy csak
most szólhatunk róla, annak
legfőbb oka, hogya megbeszé
lések eredményének előterjesz
tés formájában való megszőve
gezésén hónapokig dolgozott a
kiküldött bizottság. lYlielött
azonban az Orbis Catholicus be
számolója nyomán ennek is
mertetésébe fognánk, monda
nunk kell egyet-mást az össze
jövetel előzményeiről is.

A liturgiai kérdések hivatalos
római folvóíruta, az "Epheme
l'ld~s Liturgicae" 1948 január
28-an körlevélben közölte mun
katársaival, hogy az illetékesek
megítélése szei-int ideje lenne
folytatni a liturgia megrefor
málását, amit Boldog X. Pius
pápa ke~qett. meg 1911-ben; de
amit kr-itikailag megál lapito tt
liturgikus szövegek hí iián 1914
ben ahbahagytak. Azóta. azon
ban a liturgia tudománya olyan
nagy haladást tett, hogy alig
ha kell tartani elhamarkodott
intézkedésektől. .A körlevél
m i ndjúr-t választ is kért hat kér
désre, amelyek köziíl az öt el
ső a római hreviárium, a nap
tár és a martyrológium, a ha
todik pedig általában a liturgi
kus könyvek módoaítására vo
natkozott. A folyóírat 1948-as
kötetéhez írt előszó hasonló
gondolatokat juttatott kifeje
zésre s emlékeztetett arra, hogy
régen lejárt az a 30 éves ta
nulmányi idő is, amelyet a Ri
tus-kongreg áciú a római bre
viárium további reformjának
kimunkálására engedett. A kör
levélre beérkezett vidaszokat a
folyóirat sorban közre is adta.

hja Mihelics Vid:

A legnagyobb visszhangot A.
Bugnini 1949 márciusában meg
jelent összefoglaló tanulmánya
váltotta ki, amelyben a szerző

azt fejtegette, hogy pusztán a
breviárium reformja nem ele
gendő, hanem szükség van a
liturgikus könyvek általános;
reformjára. Kifejezetton megne
vezte a római misekönvvet is:
S valóban, a húsvéti vigilia új
szcrtartását, amelyet a Ritus
kongregáció a mult év február
9-í dekrétumával az egyházi év
legközpontibb istentiszteletének
nyilvánított, sokan már a
...Missale Rornanum" részleges
reformjának tekintik. A nagy
szombat-éjjeli ünnepi mise
egyes előírásai azt a benyomást
is keltik, hogy a Ritus-kongre
gáció velük már általában a
miserend bizonyos reformját
kívánta előkészíteni.

Ilyen előzmények után ült
össze Maria-Laachban tíz nem
zethez tartozó 48 résztvevővel
az értekezlet, amelyet a trieri
"Liturgisches Institut" és a pá
risi "Centre de Pastorale Li
turgique" kimondottan a római
misekönyv reformjának megvi
tatására közösen hívott egybe.
Hivatalosan képviseltette magát
a fuldai püspöki konferencia li
turgikus bizottsága is. J osef
Loew, a Ritus-kongregáeió he
lyettes előadója figyelemremél
tó levelében kiemelte, hogy a
szentmisével kapcsolatban külö
nösen a népnyelv használatára
vonatkozó tárgyalások érdekel
nék...Okos, jól megalapozott, de'
emellett valamikép a hagyo
mányban gyökerező ösztönzések
minden bizonnyal kedvező fo
gadtatásra találnak."

Az értekezlet, amely a Szent
atyához intézett hódoló távira
tára nyomban meleghangú vá-
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laszt kapott, tulajdonképeni
munkájáuak megkezdése előtt 
a Ritus-kongregáció óhajának
megfelelően - a húsvéti vigilia
új szertartásáról és a vele szer
zett tapasztalatokról tanácsko
zott. "Mél:,) meghatódással álla
jrítjuk meg - jelentette ki álta
lános helyeslés mellett az egyik
résztvevő -, hogy mí, kortár
sak, évezredes fordulatnak let
tünk tanúi a nyugati liturgia
történetében. Az egyhúzi év
legközpoutibb ünnepségében a
liturgia ismét cselekvőkké és a
titok együttünneplőivéemeli az
lsten népét. Megkezdtük az új
útra térést," Az értekezlet hét
javaslatot dolgozott ki. Egyik
.azóta meg is valósult, az neve
zetesen, hogy a vigilia miséjé
nek időpontját az illetékes püs
pöki hatóság a már megkezdő
dött éj8zakún belül, dc akár több
órás előbbrehelyezéssel a helyi
viszonyok figJ'elembevételével
szabadon állapíthassa meg. A
tágabb érdeltű javaslatok között
szerepel, hogya négy szentlee
két jóváhagyott fordításban a
nép nyelvén olvassák fel, to
vábbá, hogy éppen ez a nagy
ünnep ne múljék el a testvéri
szeretet megindító kifejezése
nélkül, tehát "békecsók adussók
a szokott módon", annál inkább,
mert a keleti liturgiában ez a
húsvéti ünnep jellegzetessége.

Ezután láttak hozzá a meg
jelentek szoros feladatukhoz, a
római misekőnyv reformjának
megvitatásához, Az eredményt
a javaslatok két csoportjában
foglalták össze. Az első cso
portba sorolt javaslatok tekin
tetében teljes volt az egyetér
tés. A második csoportba azok
a javaslatok kerültek, amelyek
nek még további tanulmánvozá
-sát tartják szűkségesnek, Nyil
vánvaló, hogy mi itt is csak az
általánosabb érdekűeket emel
'hetjük ki.

Egyetértettek a megjelentek
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abban, hogyalépcsőimátel kel
lene hagyni, vagy legalább is,
mint a régi időkben, a sekres
tyében kellene elkezdeni és az
oltárnál csak röviden befejezni.
Az előmisét ne magánál az ol
tárnál, hanem mint a pontifi
kális szertartásban, a vecser
nye mód.iára a szentélyben fel
állított székeknél végezzék. A le
hető legkevesebbre kellene csök
kenteni a misekönyörgések szá
mát. Altalában csak egy kö
nyörgés legyen, amelyhez egé
szen különös esetekben legfel
jebb egy megemlékezés járul
na. Gyökeresen meg kellene
változtatni: a napi szentírási
szemelvények, a perikopák mai
rendjét. Különösen a vasárnapi
és ünnepnapi evangéliumokat és
lekciókat három vagy négy
éven át futó összeállításban ak
ként kelI~ne elrendezni, hogy
azok a hivek, akik csak a pa
rancsolt napokon hallgatnak
szentrnisót, főleg az ujszövetsógi
Szentírás minden lényeges ré
szét megismerjék. A mai rend
legalkalulUsabbuu megmaradhat
na az első év anyagának. A hét
köznapi rend viszont akkor szol
gáiná leginkább a hívek szű
kebb csoportjának elmélyülé
sét, ha a perikopák olvasása
folytatólagosan vagy a pap
szabad valasztása szerint történ
nék, Hogy pedig a perikopák
teljesen betölthessék voltaképe
ni szerepüket, meg kellene en
gedni, hugy a pap azokat az
összes nyilvános miséken köz
vetlen ül és kizárólag a nép
nyelvén olvashassa. Az értekez
letnek egvébként is az az egy
hangú kívánsága, hogy szün
tessenek meg mindenféle kettő
zést, vagyis ha a szentleckét és
az evangéliumot felolvassák, ha
a kórus a változó részeket, il
Ietve a hívek az állandó része
ket (Kvrie, Gloria stb.) ének
lik, a miséző papnak ne kell
jen ezeket a részeket pótlólag



elolvasnia. Javasolja az érte
kezlet a Credo gyakoriságának
erős megszor ítúsát, az ünnepi
nyolcadokban teljes elhagyását.
Az Offertorium "Oremus"-ához
kapcsolódóan vissza kellene ál
lítani a közimát. Az értekezlet
véleménye szer-int az "Orationes
solenmes' í'orrnájúnál előnyö
sebb lenne a litánia formája.
megnevezve a hívők közösségé
nek kérését is. De bármelyik
formát vúlasszúk, Illeg kellene
engedni a közimához a nép
nyelv használatát. Mint a se
gédletes ünnepi nrisúnél törté
nik, a többi összes m iséknél is
az áldozati asztal előkészítésé
re. a szentedónyek és az elemek
elöhozására csak kőzvctlonűl az
Of'l'ertor-ium előt.t kerüljön sor.
Szaporitani kellene a prol'ációk,
kü löuőseu a vusúrmmi prefá
ciók számát. Ennek keretében
.arra kellene törekedni, hogy az
Ur szeuvedéséröl való emlékezés
gondolata erősebben j usson ben
nük kifejezésre, mint a régiek
től e telöntetben többnyire el
térő úiabb prefációkban. A pap
a kánont csak akkor kezdje
meg, amikor az énekelt Sanctus
és Benedictus elhangzott. Leg
alább is az "Amen"~eket ismét
törölni kellene akimon szöve
g'éből. Ha az áldoztatás t mise
közben végzik. mellőzzék a
"Confiteor"-t és a rákövetkező
imákat, minthogy ezek a szent
ruisén kivüli áldoztatás szertar
tásához tartoznak. A papi ál
«Iással véget kellene érnie a mi
sének, elmaradna tehát az utol
só cvuugélium, mint ahogy már
el is maradt a húsvéti vigilia
éjszaka végzett miséjében.
, A még megfontolásra ajánlott
Javaslatok között a legfonto
sabbnak tűnik fel előttünk az,
hogyakimon végén a nagy
Doxológiát (Per ipsum, et cum
ipso, et in ipso, .. ) ismét éne
keljék. Alatta a pap mindvé
gig magasban tartaná a kelv-

het és fölötte a Szentostyát, A
Communio és a Postcommunio
közé imát, imacsoportot vagy
éneket kellene iktatni, ami ál
tal jobban kifejezésre jutna a dí
cséret és hálaadás és enyhülne
a római misének a más liturgi
ákhoz viszonyítottan túl gyors
befejezése. Az "Ite missa est" és
a "Beuedieamus Domino" mai
váltakozását oda kellene módo
sítani, hogy minden nyilvános
misébeu -- kivéve a Requiemct
- "He missa est" s minden ma
gánmisében a "Benedieamus
Domino" legyen az előírás.

Szóba került az értekezlet zá
róülósón a naptárreform is,
amelyről Odilo Heiming tartott
előadást. Ebben az volt az ér
dekes, hogy bár Heiming az is
mert vallási okokból ellenezte a
napok, hetek és hónapok mai
Iolyta túlagosságúnak bármiféle
megbontását, maga is kívána
tosnak mcridotta a húsvét ide
jóuek bizonyos mérvű rögz íté-
sét.•Javaslata szer-int április 9
én, illetve ha ez nem vasárnap
ra esik, a rákövetkező első va
sárnap lenne húsvét. Az egyes
évek ihúsvéti időpontjainak el
térése így legfeljebb hat napot
teline. Most, hogy a húsvéti vi
giliát oly szerenesés módon visz
szaállitotta az egyház. húsvét
ünnepéuek központi helyzete a
javasolt naptárreform nyomán
még teljesebben és erősebben
érvényesülne az egyházi eszten
dőben.

•
Az új "egyiptomi csapás" a

fejfájás -- állapítja meg J. Hen
nemann. Muta.tja a nyug'ati or
szágokban a csillapító szerek
fogyasztúsúnak szédületes emel
kedése. Az Egyesült Államok
ban tavaly már 80 míllió dollárt
adtak ki értük. S a tanulmány
szerzője felveti 1l kérdést: vaj
jon mi lehet az oka annak,
hogy ez a régtől ismert és lát-
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szólag ártalmatlan baj ennyire
ijesztő mértékben terjed ~

Maguk az érdekeltek csak a
legritkább esetben ismerik fel
szenvedésük eredetét írja
Herinemann. Gyakran állítanak
be, az orvoshoz kétségbeesett
emberek, akik meg vannak győ

ződve arról, hogyagydaganat
kínozza őket. A legtöbben az
után csodálkozva hallják, hogy
nem a fejük, hanem aveséjük,
a tüdejük, a gyomruk, vagy a
bélrendszerüle beteg. A belső

szervek megbetegedése ugyanis
könnyen vezet fejfájásra., A lá
tási zavarok is mindig fejfájás
sal járnak. Egészen elvétve
akadnak természetesen agyda
ganatok is, előfordulnak gyulla
dások magában a fejben is,
megvannak a koponyacsontok
nak, az agvhártyáknak és a
fejidegeknek is a maguk beteg
ségei, de a fájdalmak okát leg
többször nem a fejben kell ke
resni. A fejfájás legtöbbször a
vészjele annak, hogy valami
nmes rendben a szervezetben,
Annál sajnálatosabb, hogy csak
a legkevesebb ember van tisztá
ban ezzel. Igyekeznek tehát mi
nél gyorsabban szabadulni a
bajtól és végtelenségig szedik a
porokat. amelyek az ok helyett
legfeljebb a megnyilatkozását
szüntetik meg.

Az agyvelő maga érzéketlen.
az avvhúrtyák azonban annál
érzékenyebbek. A valóban innen
kiinduló fájdalomérzés legmeg
szekottabb forrása az ag'yvíze
nyő vagy idegvizenyő keringé
si zavara. Túl sok vizenyő fel
halmozódása ugyanis fokozza
az agyban a belső nyomást, ez
pedig izgatja az agvhártyákat,
Ilyenkor támad a betegnek az
a nem is egészen hamis érzése,
hogy rögtön szétrobban a feje,
Súlyos esetekben azelőtt punk
cióhoz, az, agyvizenyő lecsapo
lásához folyamodtak. Ma inkább
vízlekötő oldatokat, többnyire
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SZŐlőCUKl'ot fecskendeznek be.
ami azonnal csökkenti az agyvi
zenyő nyomását. Miritegy 15 éve
próbálkoznak egy másik eljá
rással is, az idegpontmasszázs
zsal. Ez a masszázs az érzékeny
terület legfontosabb idegpontja
it dolgozza meg, hogy a VéT

és a nedvek ismét akadálytala
nul járhassák útjukat. A köz
vetlen fejmasszázs is meggyor
síthatja az elhasznált vér távo
zását. A koponya puha részei
alatt futnak össze ugyanis azok
a finom csatornák, amelyek az
elhasznált vért szállítják, s a
masszazet végző ujj, akárcsak
az idegpontmasszázsnál, meg
szüntetheti a körforgás akadá
lyait. Amióta azonban azt is,
meg'állanitották, hogy az agyvi
zenyő keringési zavarait a szer
vezet általános mérgeződése

váltja ki, leggyakrabban a túl
zott nikotin- és alkoholfogyasz
tás. azóta természetesen a gyó
gyítás is elsősorban arra törek
szik, hogy az ilyen általános
rnérgeződést megszüntesse, is
métlődésének pedig elejét ve
gye.

Hégóta tapasztalták azt is,
hogy legtöbbször fejfájással jár
a magas vérnyomás. Ez a tény
adta később a kutatók kezébe
azt az eszközt, amellyel a fej
Iá.iást kisér-leti célokból ma már
mestersógeseu is előidézhetjük.

A véredények hirtelen szűk íté
sével és tág'itásával gyorsan
tudjuk változtatni II magas és
az alacsony vérnyomást, mire a,
kisérleti személynek mind.iárt
megfújdul a feje. Különösen
hatásos szer-nek bizonyult e kí
sérletek sorún a "hi,sztamin". .',
magas vérnyomás okozta fej fú
jásnál is az a legfontosabb moz
zanat, hogy magát a fájdalom
forrását a fej területén k ívül
találjuk meg. Olyan gyógysze:
rckhez kell tehát nyúlni, ame
lyek erőteljesen hatnak a vér-~

edényekre. Hasonló természetű-



ek az epileptikus rohamok és a
Iáz nyomán fellépő fejfájások
IS.

C. Baeckmasm. orvostudós. aki
harminc éven át tanulmányozta
a fejiájást, legutóbb azzal az ál
lításával lepte meg a szakkörö
ket, hogy őt nem elégítik ki a
fejfájás keletkezésének ismert
magyarázatai. Neki ugyanis sze
metszúrt, hogy betegei szinte
kivétel uélkül ugyanazt a test
tartást vettök fel: kissé előre

hajlott fej, görbe hát, beesett
moll. Amikor pedig utánanézett
ennek a jelenségnek, arra a
meggyőződésre jntott, hogy a
fejfájás leggyakoribb oka a

-nyak- és vállizomzat megkemé-
nyedése és göresösödése, ami t
az emberek zömének mai termé
szetellenes testtartása hoz ma
gával. Az irodai munkák, olva
sás, kötés, szabás, de igen sok
fizikai munka kapcsán is a hát
megg örbítése, a mell besüppesz
tése és a fej előrehajtása állan
dó testtartássá válik. Lassan
ként mexmerevednek így a nyak
izmai, elsősorban az u. n. tra
pezius, és megmerevedik az
egész felső törzs izomzata. Az
izmok feszülése görcsig foko
zódhatík. .Ar. ember úgy ül meg
keményedett izmaiban, mint va
lami páncélban. S állandó, kín
zó fejfájás ennek a túlfeszített
ségnek a következménye.

Baeckmann azt állítja, hogy
sz inte ruindeu felnőtt ember, kü
lönösen II nők hajlamosak er
re a megmerevedésre, amelyet
ő .anyogelosé't-nek nevez. Ellen
szernek a szervezet egészére te
kintő therániát ajánlja. -Masz
százs fellazítja a megkeménye
dett izmokat. .könnvű tornagya
korlatok és mély légzés elősegí

tik a kívánt eredményt. Töb
bet kell aludni, kevesebbet do
hányozni. A legfontosabb azon
ban Baeckrnann szerint a jó
kedvű pozitiv állásfoglalás az
élethez. Fölébe kell kerülni az

aggódúsnak és a szorongásnak,
amely a maga fiziológiai kiha
tásain keresztül a legfőbb meg
indítója a szervezet görcsösödé
séuek. A lelki és testi feszült
ség feloldásával azután meg
szűnik a fejfájás.

•
Ritkán olvastunk életrajzot,

amely lélektani szempontból
annyi érdekességet tartalmazna,
min t Friedricli H an sen-Lőve írá
sa Max Jacobról, a kőltőről,

akinek nagyságát csak most
kezdik felfedezni. Hogy miért
volt nagy költő J acob, akinek
legtöbben még a nevét sem hal
lottuk, annak taglalásába. saj
nos, Hem mehetünk bele, mert
szemelvények közlése nélkül
csak üres szavakat mondhat
nánk. .f~rj ük be annyival, hogy,
páratlnn átéléssel hozta felszín
re éH juttatta kifejezésre azokat
az érzéseket és megérzéseket,
amelyek a "tudat alatt" áthatot
ták a század első évtizedeinek
forrongó világát. Költeményei
vel tanúsította azt a tételt,
hogy "a Iii-izmus lényege a tu
dattalan,de egy ellenőrzött tu
dattalau",

Max Jacob zsidó vallású volt
és a bretagne i Quimperböl, ahol
gyermekéveit töltötte, azért
küldték Párisba, hogy megsze
rezze az "École Coloniale" okle
velét. A fiatalembernek azonban
m inden máshoz több kedve volt,
mint a gyarmatügyi tanulmá
nyokhoz. Festett és az Operában
énekelt, cípöfűzőt árult és ver
seket írt. Amikor pedig mezis
merkedett Pablo Picasaóval,
1901-ben, végkép hátat fordított
az iskolának. "Te vagy a kol'
egyetlen költője" mondta
neki a festő. Három évvel ké
sőbb Picasso, aki közben Spa
nyolországban időzött, Párisba
visszatérvén a Montmartre
egyik piszkos zugában, a Rue
Ravignanban telepedett meg.
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A 13-as számú házban szerzett
lakást. Röviddel rá Max Jacob
is beköltözött a 7-es számú
házba. Szobájának, helyesebben
karurájának egyetlen ablaka a
világítóudvarra nyílott, úgy
hogy egész nap égetni kellett
a petróleumlámpát. S mégis 
írja Hansen-Lőve - ebből a sö
tét lyukból indultak ki mind
azok az eszmék, amelyek még
ma is foglalkoztatják a költé
szetet és a festészetet. Itt szü
letett meg a kubizmus s itt ta
lálták fel a szürrealizmust. Itt
jöttek össze Picasso és Braque,
Grís, André Salmon, Apollinaire
és Pierre Revérdy. A társaság
éltető szelleme Max Jacob, aki
ből sziporkáznak az ötletek, aki
nél egyik szó a másikat teremti
s akinek egész lényét áthatja a
"vis comica", a mimelés és pa
rodizálás képessége. Az álarcok
és a játékos fintorok mögött
azonban egy merőben másféle
Max J acob él, egy ember, aki
a feltétlenre, az abszolutumra
tör. Keresi a titokzatos dolgo
kat, kutatia a fekete és a fehér
mágiát, tanulmányozza az alki
mistákat.. a csillagjóslást és a
tenvérolvasást. Kamrájának fa
lait kabbalisztikus formulák le
pik el.

S egyszer azután, 1909 szep
tember 22-én feltűnik előtte
Krisztus arca is. Ime a saját
visszaemlékezése: "Éppen most
jöttem meg az országos könyv
tárból. Leraktam aktatáskámat,
Keresem a papucsomat s amint
felemelem a fejemet, valamit lá
tok a falon. Valaki ott van!
Valaki ott van a vörös tapétán.
Rám szakad minden! Mintha
villám sujtott volna! Ú, feled
hetetlen pillanat! Ú, igazság!
Igazság! Az igazság könnyei!
Az igazság öröme! Feledhetet
len igazság! A mennyei Test
van ott a falon. a nyomorúsá
gos szoba falán! Miért, Uraml
Ú, bocsáss nlC"J nekem!" .Tacob
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nyomban le akarja vonni élmé
uvéből a következéseket. A
legközelebbi templomba rohan s
kéri a lelkészt, keresztelje meg.
A pap azonban, aki ismeri az
egész társaságot, azt hiszi, hogy
J akob csak tréfát akar űzni be
lőle, s nevetve utasítja el a
gesztikuláló "bohócot". Max
megírja akkor a legfurcsább
könyvet, amelyet valaha is ír
tak, a ,,Saint Matorel"-t, a
szeritnek és a bolondnak, az, áhí
tatnak és a kacajnak különös
vegyülékét, amelyben minden a
maga visszájára fordul. S utá
na, 1914 szeptember 7-én átéli a
második jelenést. Egy kis mozi
ban ül, amikor a vásznon nj"
ból meglátja Krisztust. De me
gint kinevetik. Barátai éppúgy,
mint a papok. Max azonban
nem hagyja magát. "A keresze
tények Istene már akkor hívott.
amikor ifjú voltam, és hango
san hívott 1909-ben azon a szep
tembei-i napon. Itt vagyok, itt
vagyok, Uram, az egész életem
re."

1915 február 18-án Max Jacob
belép Sion Asszonyának kápol
nájába, hogy megkeresztelked
jék. Keresztapja Pablo Picasso,
a festő. "Farce" vagy jelképes
aktus l - teszi fel Hansen-Lőve
a kérdést. Avagy minda kettő
egyszerre: szent őriilet és an
nak bizonysága, hogy Isten a
látszólag legtávolabb állókhoz
is elér~ A keresztség szentsége
azonban valóság s Max Jacob
immár katolikus. Igen, de mi
hez fogjon, amikor alig ismer
maga körül katolikus lelkett
Szakítson régi barátaival l Ne
hézségét tömören, kevés szóval
örökíti meg: "Bizonyos baráta
im nélkül nem. tudok élni, ezek
pedig bizonyos ezörnyűségek

nélkül nem tudnak élni." Max,
akin egész Páris mulat, csak
egy megoldást lát: visszavonul
a Saint-Benoit-sur-Loire klast
romi csendjébe. De nem birja



sokáig. Bejárja Olaszországot,
Spanyolországot és a Bretaguet.
1927-ben ismét Párisban van s
most következnek legterméke
nyebb évei. Ugvanakkor a kicsa
pongások évei is. S megint rá
jön, hogy a világ, amelytől nem
tud elszakadni, semmi egyéb,
csak "séduction stupide", ostoba
r-súbítás. S visszatér a kolostor
ba, ezuttal örökre. Prózát és ver
set ír, utánozhatatlan stílusban,
fest és imádkozza legkedvesebb
imáját, a keresztutat, ír elmél
kedéseket és vallásos szemlélö
déseket. A híres apátság látoga
tóinak idegenvezetőül szolg'ál.
De mégis meg-maradt a réginek.
Bensőséges jámborság és póz,
meditáció és imitáció rajzolja ki
ennek a. hasonlíthatatlan ember
nek az arculatát. Ám kitör a
háború, Frnnciaországot meg
szállják a németek. A zsidókat
itt is üldözőbe veszik. 1944 feb
ruár 24-én a Gestapo kocsija áll
meg a monostor előtt. Max J a
cobo t rniuden magyarázat nél-

kül magukkal viszik, Négy nap
pal később írja utolsó levelét az
Austerlitz-pálvaudvarról. Már
cius 5-im hal meg a drancyi tá
borban.

"Max J acebot állapítja
meg Hansen-Lőve soha nem
vették igazán komolvan. Sem
mint költöt, sem mint festőt.
Legkevésbbé mint vallásos em
bert. A régi barátoknak idegen
lett a katol ikus. .A katolikusok
pedig, akik Franciaországban is
többnyire a kor mögött bandu
kolnak, semmitsem tudtak kez
deni a kuhistával és a szürre-

,alistával. Csak most ébredez
itt-ott katol ikus körükben is a
felismcrés. Annak felismerése,
hogy Max J acob, a költő és a
keresztény, páratlan és egyszeri
jelenség. Humorában és tréfái
ban a Icgrnélyebb komolyság
van. Mint ahogy kiforró idők

ben egyáltalán az irónia. a mu
latságos a közlés tulajdonképeni
formája."

GYERMEKKORABAN, mikor tavaszodott s a virágok fesleni
kezdtek, a testvér óvakodott tőle, hogy leszedie, sőt hogy csak
mea is érinisc őket, míg el nem érkezett rt pillanat, amikor az
első virágokkal lelke Seerelmét, lsten szérJSf'3ges, édes, tündöklő

Szolgálólányát és An!Jját köszöntötte. lHikor ú,QY látta, hogy ez
az idő eljött, ezer kedves gondolat kiizcpeti. leszedie a virá[Jokat,
cellájába vitte, amit letépett és ott koszorút tant belőle. Aztán
a korusra va.qy a Szűzanya kápolnájába mcnt s megkoronázta
Mária szobrát ezzel a kedves koronával, azt gondolva közbe?/', hogy
a Szűzanya, aki a virágok oiráaa s az őif jú sziuének minte.qy
t.avasza, nem fogja visszautasítani a 'virágokat, melyeket szolgája
ajánl föl neki.

Boldog Suso Henrik (1295-1365)

275



NÉRI SZENT POLÖ? (Május 26)

A XVI. századi kora-barokk Róma, Tasso és Paleslrina Ró
mája, a gáláns költészetnek szökőkütakkal és ciprusfa-allékkol
gazdagodó Rómája oly élénken és lenyü,qözűen él bennünk, mini
templomainak egekig viharzó, seenoedéiue« monumental.itása. Pe
dig nem tökéletes Róma képe, ha ritká/Jban emlegetett - vagN
mondjuk inkább ritkábban tudatosított - másik oldalát észre nem
vesszük. Ez a század, ez a Róma egyszersmi.nd annak a friss, lel
kes, megújhódó katolicimusnak is a városa, annak a szellemnek
kezdete, amit nekünk II szinte még kortárs Don Bosco neve jelle
mez legjoboan. Ennek a karneoálból-karneválba táncoló Rómának
utcáin működött Róma apostola Néri Szetit Fülöp. Nem véletlen,
hogy ebben a korban ő fedezte fel a barokk Róma palotái kü
zött az utcát és az utca népét. Európa ekkorrti már megérett
lelki és erkölcsi szempontból is arra a megújhódásm, ami tudo
mányos és műoészeti téren is kezdetét vette. Példaképe, Kalazanci
Szent József és Szent Fülöp már nem a középkori alamizsnálkodók
elszánt aszkézisével szálltak le a nép közé. hanem mosoluoiroo és
természetes életformaként tanitották h.ioeikei arra. ho,qyan 1)('8
sék meg lábukat itt a földön.

"Ma volt az én szeniem nevenapja, kit az ő módja és tana i
szerint áhítatos vidámsá,qgal ünnepeltem meg... Kora ifjúsága
óta fejlődött Ici benne az akaratlan imádkozás adománya, a mély
.~éges néma imádaté, az extázisé ... ilyen sok titokzatos, csodála
tos benső tulaidonsáahoz a le,qti.sztább emberi értelem járult ...
testí és lelki szükségben szenvedő embertársainak lectevékenuebt,
menseaitése ... Szintúgy foglal1wzott az i.fjú sál] nevelésével is, an
nak zenei és szónoki kiképzésével, amennyiben nem csupán vallá
sos, hanem elmés téziseket is feladott és módot nyujtott egyéb
izgató tárealoeera meg vitákra. Emellett ... e.~ztendőkön át mé.Q
csak nem is 1JOlt pappá felszentelve."

Goethe írta ezeket a sorokat az "Itáliai utazás"-hatl. Találób
ban az azóta eltelt százötven esztendő ta.pasztalataival gazdagodva
"em tudnánk Szent FüZöpöt jellemezni.

Egy firenzei ügyvéd fia volt és kaiolcombák iránti nosztalgia
vonzotta Rómába. Mí.Q házitanítóskodott, az e.qyetemre járt és ut
cákon, üzletekben, könllvtáraklJlln ébresztaette lsten szeretét, 
erőt gyüjteni az addig úgyszólván ismeretlen Szent Sebestyén
katakombába járt. Érdekes, boa» a tudomány és a művészettör
ténet is ugyanebben az időben fedezi fel a katakombákat! A 1)éfl
telen szeretet és segítenitudás áldott adományán kívül, működé
sénele nagy kulturális jelentősége is van. 'l'anítvánllával, Baroni
usszal évtizedeken át magyarázzák az e,q1lháztörténetet; felismeri
a gazdag népi dallamkincs jeleniősé.Qét PI' zené« elmélkedésein nw
ga Palestrina adja elő szerzeméwueiil LcannfJyobb történelmi ér
deme talán az, hogy a hívők nagy tömegeit a megújhódott egyház
szellemében kulturált és elmélyült, öntuI!atf):; ezeret etre tanította
l sien és embertársai iránt, (N.)
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A KÉT SZENT TERÉZ SZOLGÁJA

Máreius első napjaiban csönd
beu és a legteljesebb magános
ságban eltemették Szeghy Er
nőt, Avilai Szent Teréz, Lisi
euxi Szeut Teréz és Keresztes
Szent .TÚltOS magyar fo rd ítójút.

•
f;lete knrriernek indult és át

alakult hívatássá. Vnlóban, hi
vatást teljesített életével és
munkásság ával egyaránt.

1872-ben született, abban a
korszakban, melyet joggal lehet
~, magyar, katolicizmus egyik
Jegkorszakanak nevezni. Amint
kitűnő és kordokumeutu muak
is Jelentös önéletrajzában hu
morral cs leplezetlen őszinteség
gel elmondja, családjában,
amely különben tell' volt csupa
.iószívíi, jellemes és derék em
berrel, nem sokra becsülték
sem a vallást, sem a papot, a
Iauanucsos barátot mégkevésb
bé. Ezek a derék és rendkívül
művelt emberek, akik befogad
ták a családjukba családtagnak
a vízbedobott és amalomkerék
alól kiszedett koldúsgyereket,
templomba csak esküvő és ke
resztelő alkalmával mentek, pa
pot pedig csak temetésre hívat-

-\ tak, Tele _-yoltuk tudásszomj jal
es szenvedellyel. A család asz
talánál négy nyelvet is beszél
tek. A kis Sándor, a későbbi
Ernő atya. apjától tanulta meg
azokat az általános, minden
emberre kötelező erényeket,
amelyeket később oly nagyra
,;rtékelt és amelyekről kijelen
tette, hogy ha hiányzanak a ke
resztény emberből, akkor hiába
törekszik magasabb erényekre,
csak az álszenteskedés zsákut
('Ajába jut. Kitűnő erkölcsi ala
pot kapott tehát gyermekkorá
ban: de keresztény, illetve ka
tolileus öntudatot úgyszólván
semmit.

Ebből II környezetből indult
el az ujraéledő magyar katolí
«izmus többi úttörő egyénisége
is: a Kanter-féle egyházközség
szervező nemzedék, Prohászka
több tudást és nagyobbfokú ön
tudatot szorgahnazó nemzedéke
és Ernő atya nemzedékének töb
bi tagja, akik az előző nagy
ébresztgetők és öutudatosítók
által húzott barázdákba elhin
tették az életszentség magvait,
II z aszketik us szellemet és az
Isten közvetleuebb, élményszerű

megismeresére és megközelítésé
re irányuló törekvéseket.

•
Szeghy Ernő sokkal nagyobb

egyéniség, minthogy ne lehetne
őszintén Jrni róla. Ne vegyük
alázatoskodásnak. mikor el
mondja és annyi őniróniával

uj ból és u iból hangoztatja, hogy
meglehetősen alacsony fokán
áll a lelki életnek, mikor ma
gára ölti egy tanítórend ruhá
ját. 'I'errnészetes, hogy nem ah
hm: a társadalomhoz viszonyít
va, arnelvből elindult, hanem
azokhoz II magasságokhoz ké
pest, ahová élete végére fel
emelkedett. 'I'isztességes pap,
becsületes szerzetes, de tele
szenvedélyességgel, indulatos
természete felett bizony csak
itt-ott tud győzedelmeskedni.
van benne egy jó adag emberi
hiúsáz, szereti a szépet és főleg'

büszke ru, hogy ő "úr". Meg
vannak rá a képességei. hogy
"vig~;e valamire". Ha nem ke
rült volna Rómába, megvoltak
a kilátásai, hogy itthon, akár
rendjében, akár tudományos té
ren látványos pályát fusson be,
előjáró. méltóság, vagy egyete-
mi tanár lehessen.

Egyszóval áltagos életnek in
dul. A szülői házból örökségként
kapott becsületesség, őszinteség
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és az igaz érték keresése egye
lőre a lelki életnek csak külső
körein mozgatják őt. Azonban
éppen ezek az örökségül kapott
tulajdouságok hajtják és űzik

és teszik egyre szomiasabbá az
igaz értékekre. Mindenütt ku
tat, ahol valami értékei. komo
lvat, nagyot sejt: a fizikai la
boratóriumban, a nyelvtanulás
ban, a tú ristáskodásbau, a mű

vészetben egyaránt. Mikor egy
alkalolllmal mealátogat.iu a spa
nyol trapuistákat, napokon át
utazik vouaton, hogy Madrid
ban meglathassa Velasquez ké
peit.

Ez az igaz értékekre törekvő
természete ott sem hagyja
nyugton, Rómában, m ikor a leg
fényesebb lehetőségek nyílnak
meg számára. Mint rendjének
generális prokurátora, bíboro
sokkal érintkezik, nem egyszer
magával a pápával és megvan
a kilátása, hogy megkapja, a
bíborosi kalapot is. Azonban
éppen itt érzi egyre heveseh
bell: a katolicizmusban egy a
lényeg, a lélek üdvössége. Ezt
nem lehet pótolni semmiféle
méltósággal, semmiféle hata
lommal, semmiféle karrierrel.

Kis Szent Teréz Önéletrajza
dönti el sorsát, bár már előbb
is szakítani akar a világgal. 're
réz teljes világosságot gyujt lel
kében: a boldogságot a katuli
cizmuson belül is csak az Is
tennel való teljes együttélés ad
ja meg. A hamis értékektől. a
felemás megoldásokt ól viszoly
gó szellem, melvet még hazul
ról hozott, előkészítette lelké
ben az isteni kegyelem útját és
elvitte a teljes önátadásig. Fé
lelmetes tanulság ez arra néz
ve, mennyire fontos a kegyelem
szempontdából, de az örök üd
vösség szempontjából is ápolni
magunkban a természetes em
beri erényeket. A "gratia sup
ponit naturam ..." tétele nem
holmi negatívum, a természetes

278

értékek yaliveregető III e,d.íírésc,
lianem nagvon is komoly fi
gyelmeztetés: ahhoz, hogy jó
keresztények lehessünk, először

igazán embereknek kell lennünk.
Mennv ire . félmegoldásoktól

iszonyodó szelleme vitte Ernő
atyát a lcgmagasabb lelki sí
kokra, Keresztes Sz~nt János és
Avi Jai Szent 'l'eréz daróc alá,
arra jellemző egy kis epizód,
amit öuéletrujzában mond el.
Szembathelven az első világhá
ború elején meglútog'attu egy
volt tanítványa. Olyan dolgo
kat mondott el neki, amik na
gYOll is a gyóntatószékbe illet
tek voluu, Ernő atya meg is
kérdezte, iuikor gyónt. -Azt fe
lelte, hogy bizony nem a kő

zelm ultban, Biztatta, tegye meg
minél előbb. A volt tanítvány
azt felelte, hogy ez lehetetlen.
"De m iért]" -- kérdezte Ernő

atya. -- "Azért -- hangzott a
felelet - mert ilyen dolgokat
nem lehet papnak elmondani,"
"De édes fiam, ha nekem el
tudja inondani g'yón áson kívül.
iniért ne mondhatná el azt más
papnak?" "A felelet. meglepő
volt, de rám nézve megrázó is"
- moudja Ernő atya. A volt
tanítvány ugyanis azt felelte:
"Az egészen más. Maga nem
pap, hanem úr!" ... ,,:~1i lesz, ha
az örök bíró, aki még sokkal
j öbbet tud rólam, még sokkal
indokoltabban fogad majd en
gem e szavakkal- Nem pap vol
tál, hanem úr ... Abban a pil
lanatban megszilárdult bennem
az elhatározás, hogy elmegyek
vezekeln i valami sz izorú szer-
vezethe." -

Ezért {dit he uegvveuöt esz
tendős korúban mégegyszer no
viciusuuk, miután letette az
apáti aranyláncot és keresztet,
és nriután otthagyott mindent,
tudományos pályafutást ('s egy
házi méltóságokat,

Pig'yóniségc és hivatása ott
bontakozott ki a két Teréz és



Keresztes Szent.J á nos szolg ála
tában, mikor lemondott önma
gáról éH pályafutásáról. Önélet
rajzában aránytalanul keveset
moud élete második felében
végzett munkásságúról. Pedig
tizennég-y könyv jelent meg tol
lából, közűlük nem egy igen je
lentős. Nem abból a fajtából
való könyvek ezek, amelyek
kezdetben nagy közönség'sikert
jelentenek, aztán egyre szürkül
nek az idővel. Csöndes és ész
revétlen források, azonban szá
zadok múlva is hozzájuk jál'llak
majd a szornjazó lelkek. Az,
hogy magyarra fordította az
aszketika és a misztika két leg
nagyobb klasseikusát: Avilai
Szent Terézt és Keresztes Szent
Jánost, irodalmilag is jelentős
tény, egyszerű, tiszta. m inden
ki által érthető nyelven közvo
titette Szent Teréz klasszikus
spanyolsággal megírt, ern!Jol'Í
leg alig megközelíthető élmé
nyeit. Am irodalmi hatását sok
szorosau felülmúlja az a sze
rep, amit a magasabb lelkiélet
kialakításában egyéni és kö
zösségi viszonylatban betölt.
Szent Teréz és Keresztes Szent
J ános könyvei többet adnak,
mint puszta ismertetést. Ugyan
akkor, amidőn világosságot
gvujtanak, egyúttal felgyujtják
az ember magasabb szenvedé
lyeit is, de úgy, hogy alélek
meg tudja őrizni józan derűjét.

Éppen e tekintetben utolérhe
tetlen e két klasszikus. Az egé
szen rendkívüli, élmények, a leg
csodálatosabb látomások között
sem fcledkeznek meg egyszerű,

gyarlóságokkal telt emberi mi
voltukról. Ezért van az, hogy
bár több aszketikus és miszti
kus írót fordítottak magyarra
P. Ernő előtt és után, ezek ha
tása nem mérhető össze e két
lángelme hatásával a magyar
katolikus hívő társadalomban,
sőt azon túl is, a mélvobb gon
dolkozású másvallású mavvarok

körében. S itt nem mulaszthat
juk el, hogy rá ne mutassunk,
mennyire fontos e két klasszi
kus jelenléte a magyar katoli
kus kulturában az egészséges
vallásosság kialakulása és meg
óvása szempontjából. Minden
elevenebb és mélvebbre törekvő
vallási életbe . múlhatatlanul
ígyekeznek betolakodni a tul
zók, az idegfeszültségben szen
vedők és eszelősök. ostromolják
a gyóntatószéket, az áldoztató
ráesot, a papokat. Avilai Szerit
'I'eréz és Keresztes Szent János
józan derűje olyan a hamis
misztika számára, mint a nap
sugár a bacillus számára. Az a
vallási stílus tehát, amit Ernő
atya közvetített a magyar ka
tolicizmus felé, a legmagasabb
lelki élettel az egyszerűséget,

természetességet, eleven életerőt

biztosít j a.
Ezt a stílust nemcsak fordítá

saiban tartotta meg Ernő atya,
hanem magatartásában és ere
deti írásaiban is. Mint gyónta
tó és lelki vezető azért tudott
anuv i ru hatni, mert párosítani
tudta az előbb emlegetett nagy
értékeket. Ezért távozott min
denki megnyugodva gyóntató
székétől, ezért tudott néhány
moudattal olyan tanácsokat, út
baigazítast és programmct ad
ni a hozzá fordulóknak, hogy
egész életükön keresztül meg
maradt és megmarad bennük,
Mint előljúr!>. nem tíírte maga
körűl az olyanokat, akik -- akár
a magasabb lelki élet kedvéért
is ~- eltértek a józan ész és az
emberi egyszerűség útjáról. Ma
ga mondja el, hogyan küldött
el m int uoviciusmester egy no
viciust, akiigen buzgó léleknek
látszott, de naponként nézegette
a kezeit, mikor tűnnek fel rajta
a stigmák.

Önéletrajza józan humoráról
már szólottunk. A könyvben az
olvasó számára egyik legna
gyobb élmény az a tárgyilagos-
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ság, ahogy mindenki hibáit né
zi, még a magáét is. Nem esik
a magasabb síkokra jutott val
lomástevők hibájába, hogy le
szólja önmaga előbbi életét.
Nem botránkozik meg bukott
embereken. még bukott papokon
sem. "Még nem alapították meg
azt a szerzetesrendet, ahol min
denki szent volna" - mondja
nem is egyszer.

Ugyaneh a józan és bölcs
szemlelet jellemzi a "Belső vár
kastély kapuja" című könyveos
kéjét, melv a magyar vallásos
irodalom világviszonylatban is
klasszikus kis remekműve. Ho
gyan kell imádkoznunk úgy,
hogy megfeleljen gyarló ini
voltunknak és elvigyen a lelki
élet legmagasabb ormaira? A
felelet és tanács, amit ad, nem
csak hogy mindenki által ért
hető, de mindenki által követ
hető is. Arra tanít meg ugyan
is, hogy adjuk, amit tudunk, de
amit tudunk. azt adjuk jó szív
vel. Aki így imádkozik, annak
Isten megadja a segítséget,
hogy egyre tökéletesebb fokra
emelkedjék.

Olyan elv ez, amely kivált
képpen nekünk magyaroknak
való, a mí sajátos lelkialka
tunknak felel meg' leginkább
ugyanakkor. midőn egyúttal ál
talánosan emberi is... És ez
volt Ernő atya hosszú. kanyar
gós útjának végső értelme.
Eljutni Nagy Szent Teréz lel
kivilágának ormaira és Kis
Szent Teréz egyszerűségéig,

hogy ugyanoda elvezethesse a
magasabb ii"ényű magvar lel
keket.

A szenverlélves, robbanékony
természet öreg korára evangé
liumi értelemben vett gyeJ;-mek
lélekké változott; aki "Anyács
kámnak" hívta a Boldogságos
Szüzet és nagy szerétetében a
Szűz földi auvanvelvén, ará
mul imádkozta. a nózsafűzért és
a zsoltárokat.

E sorok írójának egyszer volt
alkalma Ernö atyával szemé
lycsen találkozni. Akkor már a
hetedik szélhűdése után volt, az
egykori vakmerő túrista éppen
csak hogy mozogni tudott. A
halálról is szó esett beszélgetés
közben.

- Azt kérték mcstanában na
gyon kedves lelkek, hogy dik
táljam le nekik, lilit érzek én
a halál előtt. Nos, én elolvas
tam Korornpay nagyon értékes
és okos könyvét erről a kérdés
ről és tele vagyok csodálkozás
sal, hogy eurryi bölcs dolgot le
het gondolni a halál előtt. Mert
én nem gondolok ilyen bölcse
ket. Hogy mire gondoljon
Szent Teréz szolgája a halál
előtt] Semmire! Az a helyes,
ha az egész ügy egyszerűbb

számára. mintha Gvőrből el
kellene utaznia Pestre. Ha egy
szer majd mennem kell, hát fo
gom a kalapomat és alá'szolgú
ja, megyek ... "

Nos, hát most vette a kalap
ját és elment. Utolsó éveiben

.gyakran emlegette, hogya BoI
dogsúg-os Szűz közelében akar
majd tartózkodni a meunyek
országában is. Bizonyosan nem
tévedünk, ha azt hisszük, hogy
most már valóban ott van.

Sinkó Ferellc
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