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. Érdeklődőnek. Igaza van: Kri..ztus szentséges vérének tiszte
lete a legrégibb kultuszok közé tartozik. Már Szent-Péter apostol
"a szeplőtelen és érintetlen báránynak, Krisztusnak drága véré
ről" beszél. (I. 1, 19.) Nyomában a szent atyák, különösen Szent
Agoaton, gyönyörű gondolatmenetekben fejtik ki a szentvér je
lcntösésrét, Külön áhítat tárg-yává azonbau e,-ak a közérikor de
rekán fejlődött a szeritvér tisztelete. Ennek oka kétkörülményben
keresendő; egyrészt a keresztes hadjáratok nyomán számos szent
vérereklye jutott Nyugatra -- nálunk a garamszentbenedeki plébá
niatemplomban őriznek .egyet -, másrészt a szentségi színek (ke
nyér és bor) fokozott tisztelete nyomán egyre több cuchari-sz.ti
kus csoda (vérző ostya, vérré forrott bor, hússá változott ostya)
bukkant fel, melyek idővel meg-annyi búcsújáróhely középpontja-

-vá lettek. A középkor végén csak a német nyelvterületen több mint
száz ilyen csodás ereklyét tartottak számon. A magyarországi
szentvérereklyékről, helyesebben csodás szentostyákról egyik kö
zeli számunkban mi is ismertetést szándékozunk hozni, Balanyi
György tollából. Üjabb időben Del Buf'alo Boldog Gáspár, a
sangvinisták vagy bufalinik kongregációjának alapítója (+1637 .

.december 28.) tett legtöbbet a szentvér tiszteletének terjesztésére.
Ugyancsak ő alapitotta De Mattias Mária közreműködésével a
Szentvérimádó apácák (Adoratrici del divin sangue) eg'yszer-ű Eo
g adalmas rendjét is. Ez utóbbinak mirrtájára a század második
felében több hasonló célú kongregáció és t~stvérület is alakult.
IX. Pius pápa 1849. október 8-án az egész kereszténységre kiter
jesztette Krisztus drágalátos vérének ünnepét. melyet sokhelyütt
már korábban is meg ültek, (Július L) Végül XI. Pius vápa 19:33
ban, a megváltás 1900. évfordulójának emlékére elsőrangú (duplex
I. classis) ünneppé emelte az ünnepet.

Magúnyos ház. Két hosszú levelében a háztartási alkalmazott
helyzetére, jogaira és a vele valóbánásmódra vonatkozóan annyi
kérdést vetett fel, hogy ugyancsak szűkre kell mérni mondani
valóinkat, ha valamennyire válaszolni akarunk. Az általános té
tel, amelyből kiindulhatunk, az, hogy a háztartási alkalmazott
azokban az esetekben, amikor foglalkoztatását a fennálló jogsza
bályok is megengedik, teljes értékű dolgozónak számit. Annak te
hát, aki nyomós - és hangsúlvozzuk: hatóságilag is elismert --
okokból háztartási alkalmazottat foglalkoztat, a legnagyobb pon
tosság.qal kell ezekhez az előírásokhoz igazoduia mind a munka
bért, munkaidőt, mind a lakást és ellátást illetőleg. Ez felel meg
a keresztény erkölcs követelményeinek is, amely nagyon világosan
és határozottan mutat rá arra, hog-y embertársainkkal szemben
a legelső teendőnk azok jogaina.k tiszteletbentartása. Amit ugyan
ez az erkölcs szintén megparancsol, a cselekvő szeretet, de ennek
megnyilatkozásai már csak merő többletként rakódhatnak rá a
jogigények teljesítésére. Sajnos, meg kell mondanunk, hogy a ke
resztény erkölcsnek ezt a tételét sokszor nem értették és nem értik
meg" a háztartási munkaadók.

Ez a meg nem értés legszívesebben abban az álláspontban ke
res fedezéket, hogy a háztartási alkalmazottat családtagnak kell
tekinteni, ami így önmag-ában természetesen helyes is, néhol azon-
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ban csak arra jó, hogy a családtagság ürügyével a háztartási
alkalmazottat mértéken felü] és jogilag meg nem engedett módon
kihasználják. Ennek fejében szekták például elvát-ni tőle, hogy a
napnak, sőt éjszakának bármely órájában rendelkezésre álljon, ;;
áldozza fel sokszor a maga törvényben biztosított szabad délután
jait. Nagyon jellemző erre, amit Ön is megír, nevezetesen, hogy
a szóbanforgó férj "elszörnyülködnék", ha a felesége olykor oda
áI1na mosogatni, mert hiszen, úgymond, akkor m iért tartanak
háztartási alkalmazottat.I Pedig ha a háztartási alkalmazott való
ban családtag, akkor mi a szörnyűség abban, ba a bét egyik
vagy másik napján, amikor az alkalmazottnak kimenője vall, eg~

másik családtag, történetesen a feleség, esetleg maga a férj végzi
el a munkátf

Ismételjük, a probléma kulcsa: megadni lelkiismeret/Jen is kö
telező pontossággal mindazt, amit a jogszabályok parancsolnak, s
csak ha ezt megtettük, kívánhatjuk meg magunk id az alkalmazott
részéről a teljes értékű, beesületes kötelességteljesítést. Mi ezzel
egyáltalán nem tagadjuk az egy fedél alatt élösnek azokat a
személyes vonatkozásait, amelyekben m iud a muukaadó, mind az
alkalmazott oldaláról (ez utóbbival persze most nem foglalkozunk)
szóhoz kell jutnia az emberségességnek. II józanságnak, a inéltánvos
ságnak, sőt a ezeretetnek ix. Tudjuk j.il, hogy az alkalmazottak
részéről is marülnek fel bőven nehézségek, de mi, ak ik már a
letűnt világban is sokat töprengtünk ezeken a dolgokon, az igaz
ságtalanság'ok nagyobb részét rendszerint a iuunkaadói oldalon ta
láltuk meg, s ma is nagyon hajlunk arra az állaspontru, hogy
háztartási alkalmazottat - nagyon ritka kivételektől eltekintve .
csak bejáróként volna helyes foglalkoztatni.

Ami végül az ön legkonkrétabb kérdését, az ellátást illeti,
szerintünk itt is a most kifejtett alaptényeket kell figyelembe
venni. A jogi előírás nem az, hogy a húztartási alkahnazottuak
pontosan azt az élelmezést kell kapnia, amit Ll család fogyaszt.
csupán annyi, hogy táplálékának a szokváuvos értelemben jónak,
ízletesnek é" kellő kalórra-, valam in t viIumiuórtékűuek kell len
nie. Nyilvánvaló azonban, hogy napi nehéz, részben kerti munka
után az Ön által említett alkalmazott nem érheti be vacsorára egy
csésze kávéval, mint ahogy beéri az egyébként is beteges feleség.
De tovább megyünk: ha van ennek a szeros egvüttélési viszonynak
területe, aho! nem is annyira a szeretet, Je már az elemi korrekt
ség is követelményeket támaszt, akkor éppen az élelmezés az.
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