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Amikor az év búzatermeséből
megsütik hazánkban az első ke
nyeret, az eléuedettség érzése
mellett hála is kél bennünk
mindazok iránt, akiknek dolgos
rYlllnkájáníl ünnepi formában
inéltán. emlékezünk Egészen ter
mészetes azonban, hogy a ke
re,~zlény hívő, aki a társadal
mi ünnepeket oly hiánytalan
efJységbe és iisezhanuba tudja
uonni a maga erly/uizi ünnepei
"et, elsősorban Istennek, az elet
szerzőjének mond köszönetet az
élet jótéteményeiért. S ha ez
ífm vall általában, kifejezetlen
áll éppen a kenyérre, hiszen
/;~enyerii'likn(?knúnden napra va
ló megadását ef/ycne,~en válasz
nak kell tekintenünk arra a
kérésre, amelyet minta-imájá
barc masto az (Jdvözítő fOf/almo
zott mes) nekünk.

JIJondluü ju.k azonban, hogy
számunkra, keresztények számá
ra fl kenyérnek egy sokkal tá
.(jabb proúléma-köreis WIn,
ameiuei ugyancsak maga J(risz
tus tárt elénk. A két kenyér
szoporitásra rlondoljunk Ut,
u melunek értelmét és naüü ta
nítását bár soha és pillanatra se
enaedtiik: 'volna honuílyba me
riilni. Mindenlei ismeri Seen!
János, evanrléliunuíból annak a
jelenetnek leirásút, amikor az
II r Jézus öt árpakenyérrel és
két hallal lakatta jól, a hallga
tására emlberlJ/ült ötezer fűn,lji
töineget. Pontos 8zámo~at ki
I'ánt-e adni' az apostol, vag:/j
csupán a nagyon kevés és a na
(!!Ion sok ellentétét akarta ér
zékeiteini; oiuizzanak: róla a ma
f/yarázók. Mi his8zü,k, boo» Is
tennél semmí sem lehetetlen, és
ma i8 üreendünk a csodtuutk,
amellyel az isteni illesterel nem

múló igazságokra tettnlinket
f irnlelmcs8é.

1ft ert nézzük csak közelebbről,

miben is fáradozott akkor az.
Odvözítő? Viláyfelfogásra, köte
le.~sé,qteljesithtte, erkölcsre, sze
retetre, békesséare, egy maga
sabhrendű életformára. és ma
,f/atal'tásra tanított és nevelt. A
hatalma» sereg azonban megéhe
zett. Egé8zen fizikai seűkséale

tei támadtak. S az (Jdvözítő,
mielőtt tovább meni volna be
seédében, kieléaitette őket. J(ul
turtit és szellemi emelkedést
uanani« csak ott 1lfirhatunk,
ahol a szellemet hordozó test
;aén,/jeirűl aondoekodás történt.
Vonatkozik ez az e.qyénre, a
csoportra, a nemzetre, vonatko
zil: az ef/ész emberiséore. Ha
azt ukariuk, h Ol/Y oiuan társa
dalom alakuljon körülöttünk,
ameiure a műuelt emberség
nyomja ní bélyegét, akkor oda
kell hatnunk, hogy ismeretlew
le,f/yen benne a fizikai nélkülö
zés. S ha valakinek, akkor ne
künk keresztényeknek felada
tunk, hogy céltudatosan, elszán
lan, (J mruiunk és mások önzé
seit lekűzdve dolgozzunk rajta.

Az Or Jézn« azonban nem elé
f/edetl r/w!1 aezal, hogy csup~n
IItegh irdelle az tgazsal/ot. Lat
/Ján az éhezőket, vette az ott
1é1;6 néhány kenyeret és azo
kat «okseorozta meg. Isteni ere
jénél f O{l va lJÍzvást megtehette
voi na, de méascm a mer6 sem
miből nará«80 lia elő a tömérdek
eledelt, hanem a meglévő, a tcr
niészetes esekiizhiiz folyamodott
A cwdaí,qy is csoda volt, de
maga az eljárás kétségkí'vül ar
raint bennünket, hogy ne a
nuszta semmiből és semmihez
áMt suk az Isten j6sáf/oS beavat-
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kozását, hanem a mi két ke
zünk és a többi élőét messze fe
lülmúló értelmünk alkotásaihoz
és olkothatásáho« kérjük segitő

áldását. Annál inkább, mert ala
pos meggyőződésünk lehet, hornJ
Istennek e.z az együttműködése

sohasem, log elmaradni attól,
ami a maoasnbb lwltura,a több
embereéa, az igazsállossáy és a
cselekrő secretet szoltniiatdbú.n
áll.

S nem szembetűnő-e, hO,QY az
az Úr Jézus, aki nem volt haj
landó a sivatagi meokisértéskor
kenyérréváltoztatni a köveket,
a megéhezett tömell javára már
habozás nélkül cselelcedettt Vi
szont semmi kétség, nem azzal
a szándékkal etette mea követő

it, hOflU mosi már örökre sza
lwduljanak a kenyérkeresés ter
heitől. A rr?ndeltetésváltozatla
nul épsé.Qben maradt: egy oluan
emberi közösségi rend leimunká
lása; ameluben a másnapi meg
élhetés gondjaitól rettegni már
nem kell. S aligha tévedünk, ha
a han.Qs/UHt a "másnap" képle
tes értelmére helyezzük. Vé.qté
re -is hányszor ,és mennuirc
nuomatékoeor; intett bennünket
az Ü dt'özítő, hogy rt mi emJéni
tiirelooéseink: semmikép se szol
janak a földi javak h almozásti
nak, kincsek és aranyak fJyüjté
sének, amí egyébként sem érték
a kereszténység mérleuén. H a
pedig azt ielelné erre valaki,
hogy mi más ez, mint a "sze
génység dícsérete", akkor nyu
nodton válaszolhat juk, hogy
uieni» az. A szegénysé.q dícsére
te, de abban az értelemben,
amellyel maga az Ü dvözítő ru,
házta fel: a felszabadult ember
nek az az eszményi állapota,
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amel,lJ nem enaedi, hogy mJö
törjék a távolabbi jövő ((qgodal
mai. Semmi köze ennek a nyo
morhoz, amely ellen kötelessé
günk minden erőnkből harcol
ni, aminek azonban ismét be
csülethez kell jutn'ia a keresz
tény flondolatvilágban, az a
.seen: paupertas", amikor az
ember készséggel megosztja az
élet örömeit.et társaival és a ma
ga becsületes meaélhetését a sa
ját, mindi.Q adódó becsületes
munkáia fejében t,árja. Közben
pedi.Q nem felejti el az eJdoiiei
tőnek azt a cselekedetét sem,
hO.QY kosarakba szedette a ke
nyerek hulladélwit, vagyis há
lás tud lenni Isten természetes
úton küldött adományaiért is,
bármilyen nag.yok va.qy kicsi
nuek azok.

Nyilvánvaló azonban, hogya
keresztény hívő mindezeken fö
lül maa« előtt láUa az Élő Ke
n.l1ér szcrzésének és szoporításá
nak n földi kenyérét mcssze
mcoholado . nall!J csodáitit: az
Oltárisecntsénet, ameiuet Raci
ne, a francia költő oly meoka
]Júon mondoit az "égi búzaföld
virá.qának". Kenyér ez is, a mi
meaezokott lisztünk biztosítja
ennek is a nyersanyagát, de az
"átlénye!/ülés" után nz Úr Jé
zus lép benne hozzánk "lényeg
szerűcn", Krisztusmak: és a ke
nyérnek ez a misetiku« kapcso
lata óriási téma, de mintha eg,lj
na,QY tanítást magukból az idé
zbieles ki!ejezésekből is kiolvas
hotnámt«. Azt nevezetesen, hotn)
mi is a mi keresztény énünket
mindi.q és mindenben a "lényeg
re" koneentráiiuk.



A K s Ú T
.. lsten nem támaszthat bennem rnegvaló sithatatlan vá

gyakat; tehát ha kicsiny, ha törpe vagyok is, vágvé dha
tom, vágy6dnom kell arra, hogy szent legyek... EI kell
magamat viseln en: számtalan tökéletlenségemmel egyútt;
de miIIdenképpen a mennyországba kell jutnom; lIiztos,
egyenes és rövid utat fogok tehát keresni .....

... Hatéves koráig nem nyíraltam (J, haját és sziike [iiriieinei,
kedves kék szemével olyan volt, niint e.QY kis angyal. Barátnoim
nem m/őzték dicsérni. Szelíd és símulOwny volt mindenkihez,
de amikor velem járt kézenionv«, szobt; nem állt uolna senki
»el: "Az én ansrulaim a legszebb a vitár/on" - mondta büszkén.

Bezzeg most nem fontos neki az "anyuka". Mintha össze lenne
láncolva azokkal a »ásott osztálytársai1'al. Örökké teruezaetnek,
»ersen.ucznek, ordítanak azon a reszelős ha11gjukon, örökké 
bocsánat - röhögnek 1mlamin azzal az éretlen nyedtésükkel.
Nemcsak nekem köszön félvállról, hanem ha, vendégek oannak,
inkább világ.oá me.a;IJ, semhog;IJ bejőjjön. Hotn] bosseanbson, tö'l,ig
nuiratt« a szép hullámos haját. Szerencse. hopy lj terjcm az én
pártomon van és időnkint alaposan fölképeli. Ezt persze na
pokig durcáskodás, kurta-furcsa felelgetés kiicet.i. Nem tudom,
miért rohan oesztébe ol;IJan gyerek, akit annyi ezeretettet ne
veltek ...

Az é.g" áldja meg, asszonvom.
mit csinálnak azzal a fiúval?
Sosem hallott még karnaszkor
ról és kamaszkori furcsaságok
ról ~ S barátnői sem hallottak,
akikkel. mint írja, "együtt töp
rengűnk nevelésiink ('sőd.ien"~

Inkább adjanak hálát Istennek,
hogy fiuk az apai pofonok kö
zepett is normális úton, a fér
fikort megelőző természetes ka
maszkor utjain jál'. Nem az a
jó. hogy testben-lélekben üb"yet
len-esetlen, hanem az, hozv ka
masz, akkor és úgy, amikor és
ahogyan itt az ideje. Ilyen min
den fiú ilyenkor, s ak i nem
volna ilyen, az szerencsétlen ki
vétel volna. Ez az a kor. ami
kor a gyermek teljesen kifordul
magából, Táébred, hogy tud
itélni (s ezt szorgalmasan g-ya
korolja is). tud következtetése
ket levonni és ezek szerint élni
(és hősnek érzi magát, ha maga
gYártotta elveihez bárnnlyen
nehézségek árán is, de ragasz
kodik).

Tudat alatt a növendék uer
Illek önmaga fölött is itéletet
mond. Kétségkivül hősi ideáljai
vannak ilyenkor, és minél el
lentétesebbnek érzi magát az
ideállal, annál forradalmibb az
átállása. Ha nem járatta volna
fiát angyalf'rizurában, ha arcát
nem símozatták volna örökösen
illatos nénik. bizonyára sokkal
zökkenés-mentesebb volna ez, a
kamaszkor. Minél nőiesebhen
neveltek egy fiút, annál exoti
kusabban viselkedik ilyenkor,
amikor férfivá válik il ha tú
lozva is, miudenesetre ki akar
ja küszöbölni magából a nőies

elemeket.
Ha a családnak van ..stilusa",

fegyelmezett hanghordozása,
benső jó hagyománya, akkor a
fiú egy-két év alatt jobb belá
tásra tér. főként ha még két
három fiútestvér következík
utána. kik szintén belépnek a
kamaszkorba. Akkor a nagy fiú
egvszeriben az anya pártj ara
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áll, védelmébe veszi és vigasz
talja.

Tudom, ön most ar ra g-ondol:
lehet, hogy így van, de én ér
zem, az én fiam már sosem tér
vissza úgy hozzám, olyan egé
szen, mint azelőtt. Nos, nem is
mer olyan boldog anyát, aki
nem csalódott a fiában 1 Igaz,
m inden anya életében van egy
fájdalmas folyamat: a Ievúlas
folyamata. Az édesanya sosem
felejti el egészen, hogy egyszer
egy test voltak, hogy mennvit
hordozta, r ingatta, altatta. táp
lálta a fiát, - hol is találhat
nánk elég igét, kifejezni, meny
nyire bura alatt tartja egy
anya a gyermekét! De ennek la
búrának meg kell egvszer
»zűnnie. Az smberpalántának
önálló emberré kell erősödnic.

ltspedig belülről jövő törvenvek
alapján. Kell egy-két évnek len
nie, amikor a gyerek 'azok alap-

,ján, amit addig látott, arm ben
ne tudat alatt él, mezf'orrnál.la
önmagát. Itt nem szabad diri
gálni (apa) és féltékenykedni
(anya). Amikor a fiú először {ill
a tükör elé víztől csöpögő fri
zurádával s nagy ferdén rá
nyomja fejére a kalapot, akkor
tudni kell, hogy náluk - Ka
maszorszáaban -- most ez. a, di
vat; meghogy a bőröv a leg
fontosabb a ruházatban. Nem
számít sem sz ín, sem szabás,
sem folvtonossági hiány; de
bőröv, ájulásig megszorítva: az
elengedhetetlen, .,az klassz".

Aztán a barátok. Lehetőlea
vérszerződéssel,de lehet anelxül
is, viszont örökre. Miért lenne
ezekre féltékeny az édesanya7
Csak jőjjenek ide hozzánk.Nem
baj, ha nem törlik meg a lábu
kat és hogy egy szempillantás
alatt fölfalják az elébük tett
zsiroskenvcret, Sőt az sem, hogy
a beszélgetés hevéhen az abrosz
ba törlik a kezüket.
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Aztán elhangzik az első kis
lány-név. Csak semmi Iontosko
dás, se mellette, se ellene ! Nagy
hiba, hogy a fölnőttek óvodás
kortól kezdve (szószerint így!)
a saját mentalitásukat erősza

kolják rá a gyerekre. Kinek
udvarolsz l Ki a menyasszo
nyod l És így tovább ...

Az okos szűlő megtalálja a
rnódját, hogy egy kicsit szem
ügyre vegye fia barátait és
lányismerőseit. Ha valamelyik
nek a káros hatásáról határo
zottan (határozottan !) meggvő

ződött, ne szidással és titalom
mal, hanem ügyes és tapintatos
ellenmozdulatokkal csökkentse s
ha lehet, akadályozza meg- az
illetőkkel való kapcsolatát. Csak
sosem brutálisan, mert az csak
ront a dolgon!

De túl harátolroués kislányo
kon, valami más tölti el ilyen
kor a növendékfiú lelkét: va
lami homályos hivatástudat, Cé
lokra törekvés, ambiciók, sport.
eszmények, emberszeretet, baj
társiasság, az önmagába vetett
bizalom igazolása, hazaszeretet,
alkotásvágy, közösségi munka.
stb. Az 'anya a világért se le
gyen ezekre féltékeny. Ha raj,
gondoljon a legszentebb anyára:
így kereste egyszer a fiát. S a
hivatása teljesítésére induló fiú
csak azt kérdezheti: ..Kicsoda az
én anyám éi> kicsodák az én
testvéreim t" J aj annak az anyá
nak aki olvasó, kísérletező, ku
tató fiának szemére hányja:
"Te már nem törődöl velünk,
folyton csak ostobaságokon tö
röd a fejed".

Ne aggódjék és ne bánkódjék.
Fia átmeneti lelkiállapotban
van. Ha maguk a szülők el nem
rontják. rendbejön megint..Ami
pedig úgy változik meg, hogv
vissza nem változtatható, az ön
állóság megszerzésére: hát azert
inkább adjon hálát Istennek..
mintsem hogy fölpanaszolja. [1"



ESZMÉK ÉS TÉNYEK

A szentségek kiszolgáltatása
nem kevés szorongást okoz
Fcanciaerszágban a katolikus
lelkipásztoroknak. Ahogy 'a
marseillei St. Michel plebáno
sa. Georges Mollard mondotta
nemrégiben. gyermekeket ke
resztelnek, akiknek szülei eg-y
általán nem gondolnak arra,
hogy keresztény módon teljesít
sék szülői kötelességeiket; felol
dozásban részeaítik a gyónót.
bár napnál világosabb. hogy jó
ra való eltökéltsége múló han
gulat csupán: olyanoknak nyujt
ják az Oltáriszentséget. akikről
tudják. hogy nagyon is kérdé
"es keresztények; bérmálásra
vezetnek fiatalokat. akiket úg'y
kellett arra rábeszélniök; a hal
doklók szentségét bárkinek el·,
viszik; feltételezik az esketés
kor. noha másként ismerik őket.
hogy keresztény házasságot
akar kötni a pár ... Mik ebben a
szemlélethen a való tények és
mik a Iátszatok'i Nem könnvű

eldönteni. de akárcsak az Orbis
Caiholicus, amelyben olvasunk
róla. mi is szeretnők az egé
szet jellegzetesen francia pro
blémának tekinteni. Ha mégis
foglalkozunk vele. egyedül azért.
mert a francia püspöki kart egy
•.Directoire sur la Pastorale des
Sacrements" kiadására késztet
te. amelynek rendelkezései álta
lában is időszerűek és tanulsá
gosak.

Hogy a szentsézek kiszolgál
tatása körül támadt aggodalmak
milven hullámokat verhettek
Franciaországban. 'arra már ab
ból az egy mozzanatból is kö
vetkeztethetünk. hogy a francia
püspökök teljes értekezletet tar
tottak az ügyben. ami náluk
egészen rendkívüli és szekatlan
esemény. Megelőzően még 1907-

Lr j a Mihelios Vid

ben volt az utolsó teljes konfe
renciájuk, amikor az állam és
az egyház szétválasztásáról 3ZÓ
ló törvényt tárgyalták. Ennek
előtte, közel száz évig nem ül
tek össze. akkor is Napóleon
hívta őket egybe 181l-ben. In
nen pedig 1682-ig kell vissza
mennünk. a híres gallikán gyü
lekezetig. Az ok most kétségkí
vül az volt. hogy olyan éles el
térések mutatkoztak a papság
magatartásában. amelyek már
az egyházi gyakorlat egységét
veszélyeztették.

Vannak ..rigoristák". akiknek
az 'az álláspontjuk. hogy vissza
kell helyezni méltőságukba a
szentségeket: ne kapják olya
nok. akik csak polgári megsze
kásból igénylik azokat. Velük
szemben felsorakoztak 'az ..elné
zők". Elvük az. hogy nem sza
bad kioltani a pislogó mécsest
és eltörni a rozzant nádat; ha
a lelkipásztor megtagadja va
lakitől a szentségeket, azzal
egész családokat. talán nemze
dékeket távolít el az egyháztól;
miért ne építenének arra a jó
akaratra, amely oly sok csalá
dot legalább az élet nagy al
kalmainál hozzákapcsol az egy
házhoz ~ A papok egy része az
egyéni jogokat vette védelmé
be: minden embernek Joga van
a keressténvséehez, ha pedig
megkeresztelkedett. joga van a
többi szentséghez is. azok ki
szolgáltatása tehát nem függhet
kizárólag a lelkipásztor mérle
gelésétől. Ezek ellen fordultak
a közösség í gondolat képvise-
lői' kereszténynek csak az ne
ve~hető. aki komolyan beleil
leszkedik az egyházi élet közös
ségébe; az első ker:es~tények
példáját követve a kicsiny, ~~
életteljes gyülekezetre kell to
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rekedni S nem utánafutni a tö
megnek. Ezzel a második ellen
téttel rokon fi harmadik is. A
papok egyik csoportja úgy vél i,
hogy sem 'fi szentségok kiszol
gáltatásában tanúsított szigorú
ság, sem a gyakori vételre buz
dítás nem mozdítja elő, sőt hát
ráltatja a hívek közösségi éle
tét. Szer-intük a "szakramenta
Iizmusnál" fontosabb a .Jratoli
kus akció", a szellemi élet és a
szeretetnek gyakorlása. A litur
gikusan gondolkodó másik cso
port viszont azt feleli erre, hogy
ami a hívek közösségének való
han létet ad, az éppen, a szent
~'{>gi kőzösséz, egyedül az és
semmi ezvéb. Miridezeknek a
magatartásbeli és véleménykü
lönbségeknek tisztázására a
francia bíborosok és érsekek
konferenciája, mint . a püspöki
kar állandó képviselete, már
1949-ben három püspökből álló
hizottságot küldött ki. Ennek
javaslatai kerültek azután
Guerry érsek előadásában a
teljes piispöki értekezlet elé,
amely azokat egyhangúan jó
váhag-yta és "direktórium" for
májában a papság tudomására
adta.
Bevezetőben arra a sarkalatos

tételre figyelmeztetnek a püs
pökök, hogy a szeritaégek kiszol
gáltatásáról mindenkor az egy-'
'házi kormányzat illetékes in
tózkedni. Az egyes lelkipászto
rok nem járhatnak el önkénye
sen, hanem alkalmazkodni tar
toznak a felülről kapott utasí
tásokhoz. Aki másként! cselek
szik, nemcsak a fegyelem el
len vét, de a szakadárság és
eretnekség botrányát is kockáz
tatja. "Az utóbbi években 'ala
po~ okok voltak a szentaégek
közösség'i jellegének hangsúlyo
zására. Ám egy újabb indivi
dualizmusba esnénk, ha mín
den pap abból a szempontból
osztaná a szentségeket, hogy
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miként f űzhetné szorosabbra és
tehetné értékesebbé a maga gyü
lekezetét, a közben elhanyagol
ná 'annak összefüggését és egy
ségét az egyház többi részével."
A szentségek az üdvösség es~

közei, amelyek "propter nos ho
mines", adattak, azokb oz tehát
a híveknek szigorú joguk van.
Megkeresztelt szülők például
akkor is megkövetelhetik gyer
mekeik keresztelését; ha ma
guk rossz keresztények. Nem
szabad a híveket olvan elvi ál
talánosságok alapján elutasíta
ni, amilyen az a nézet is, hogy
"fel kell értékelni a -szentsége
ket". Másfelől azonban a szerit
ségek fi vallási kultusz cselek
ményei, amiből következik,
hogy tisztán emberi tekintetek
alapján sem szabad azokat ki
szolgáltatni. "Ez az eset azon
ban ritkán fordul elő." Még ak
kor is, ha valaki azt mondaná,
hogy nem hisz a szentségben, a
paunak fontolóra kell vennie,
nem arról van-e szó, hogy az
illető csupán zavaros elképze
léseket táplál, vagy helytelenül
fejezi ki magát.

Sorra veszik ezután a püspö
kök az e!!'yes szentségeket. Az
egyház álláspontja az, hogy
katolikus szü1őknek, még' ha
nem is gyakorolják vallásukat,
szlaorú kötelességük gyerme
keiket megkereszteltetni. A ke
resztszülők meg-választását a
lelkipásztornak is figyelemmel
kell kísérnie. Ha a szülők nem
kértek fel keresztszülőket, nem
szabad az éppen jelenlevők kő

zül szerepeltetni valakit, hanem
olyan hívőt kell keresni, aki a
tisztsévet komolyan is veszi. A
keresztség gondolatkörét he kell
állítani a húsvéti ünnepek kö
zéppontjába,

A keresztség, a bérmálás és
az Oltáriszentség együtt alkot
ják a kereszténységbe beavatás



szentségút. Ennek a beavatás
nak időszaka akkor zárul le,
amikor a keresztény g yerrnek
eljutott eszének használatára.
Éppen ezért ellene kell fordulni
annak, hogy a bérmálást a fel
nőtt korba átlépés szentségévé
tegyék és felvételét addigra ha
lasszák. Az egyház ilyen értel
mű állásfoglalását mutatja 'az
a teljes felhatalmazás is, ame
lyet a Ritus Kongregáció újab
ban adott a papoknak arra,
hogy szükségesetben maguk is
elvégezhessék a bérmálást. A
bérmálásnak - ez lesz nálunk a
legmeglepőbb! előbb kell

, történnie, mint az első szeutál
dozásnak. Miriden bérmálkozó
nak saját bérrnaszűlője legyen.
Ha felnőttek még nem bérmál
koz.tak meg, oda kell hatni,
hogy házasságkőtés előtt vegyék
fel ezt a szentséget,

Nem normális, ha a gyermek
nem hét éves kora előtt jq.rul
először szentáldozáshoz. E szént
ségben bárki gyermeket részesí
teni kell, ha önként jelentkezik.
Az "első szentáldozás" ünnepé
lyes szerturtásában változtatni
kell a hitvallás és a meg új itott
keresztxúg i fogadalom szövegén,
mcrt mai formájukban nincs
sok jeleutöségűk. A gyermekek
kora és értelme szerint külön
böző fokozatokra kell feloldani
a szövegct és valóságos viszony
ba hozni a gyermekek életéve!.
A I-,ryakori áldozókat sűrűn kell
ösztönözni arra, hogy a belső
tökélotescdésbeu is megfelelően

haladjanak. Bzért van szüksé
gük a gyakori gyónásra is.

ÉPPCll ezért a gyóntatószék
ben elhungzó intelmek se leg'ye
nek soha "közhelyes buzdítá
sok", hanem a lelkiismeret épí
tését és fejlesztését szelgálják.
Ettől meg kell különböztetni a
lelki vezetést, amelyen keresz
tül a gyóntatás a keresztény
nevelés egyik eszközévé válik.

A húsvéti gyónásnál a feloldo
zást csak akkor kell megtagad
ni, ha a pap, miután nagy tü
relemmel, azaz többször is lel
kére beszélt a gyónónak, a bá
nat semmi jeIét s legalább II

részbeni javulásnak semmi
szándékát sem fedezhette fel.
Ami a bűnvallomást illeti, II
mulasztási bűnökre jobban kell
ügyelni. Megvan az, a veszély
is, hogy a hívek, amikor vádol
ják magukat.. inkább a saját
személyes itéleteikből, mint 1s
-teu tárgyi törvénveiből indul
nak ki. Lelkiismeretük ilyen
kor helyesbítésre' szorul.

Hogy a haldoklók szeutsége
nélkül elhunvt hívek száma
csökkenjen, a lelkipásztornak
rendszeresen látogatnia kell il
betegeket. Ebben az esetben
könnyű leküzdeni a szentséghez
fűződö előítéleteket.Megtagadni
a szentséget csak akkor szabad,
ha az öntudatlanul fekvő beteg
közvetlenül előtte és formálisan
kifejezésre juttatta a szentség
elutasítását. "Gyakorlatilag és
.rernoto scandalo' e szentséget
szinte mindig és mindeu olyan
haldoklónak ki szabad szolg ál
tatni, aki nincs öntudatánál."

A híveket rá kell vezetni ar
ra a felismerésre, 'hogy nemcsak
a napok felelősek értük, de ök
is felelösek a papokért.

A házasság szentségét ki kelT
szolg áltntni mindazok részére,
akik azt őszintén igénylik. Ak
kor sem szabad megtagadni, ha
a hitet illetően a lelki készség'
elégtelen. Egyházilag érvényte
len házasságban élőket a lelki
pásztornak a legnagyobb szere
tettel kell kezelnie. Ha nem is
engedhetők a szentségekhes,
buzdítani kell őket, hogy vegye
nek részt az istentiszteleteken,
imádkozzanak és keresztény éle
tet folytassanak, mert hiszerr
ők is nészestilhetnek a segítő
kegyelemben. Legyenek rajta a
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lelkipásztorok,hogy a többi hí
vek is szeretetteljes magatar
tást tanusítsanak irányukban.

A püspökök végül figyelmez
tetik a papságot, hogy miután
a szentségek mind az Eucha
risztián alapszanak és benne te
tőznek, a vasárnapi istentiszte
letet kell a lelkipásztori tevé
kenység középpont.iának tekin
teni. Szem előtt kell tartani to
vábbá, hogyaszentségeket öve
ző szertartások is lényeges ele
mei az egyház kultuszának, azok
végzésében tehát a legmesszebb
menő lelkiismeretességgel kell
alkalmazkodni az előírásokhoz.

Egyéni módosításokra nincs Jo
ga senkinek.

•
Werner Heisenberg professzor

néhány hónappal ezelőtt két
előadást tartott Bécsben. az
egyiket "atomfizika és okoza
tosság", a másikat .anezonok a
kozmikus sugárzásban" címmel.
J\ ma' 50 éves tudós, akit már
26 éves korában tanárának hí
vott meg a lipcsei egyetem, irá
nyító szerepet visz a modern
fizika elméleti alakításában;
1932-ben ő kapta a fi~ikai N0

bel-díjat "a kvantum-meehani
ka megteremtéséért". Nagy ér
deklődéssel fogadott bécsi elő

adásai az atomszerkezetre vo
natkozó legújabb megismerések
problémakörében mozogfak.
Minthogv azonban Heisenberg
mindkét alkalommal kifejezetten
a szaktudósokhoz fordult, a
Eurche felkérésére a bécsi egye
tem egyik fizikai tanszékének
tanársegéde, Peter Wein.'Zierl
vállalta az előadottak lényegé
nek általunk is érthető megvilá-
g ítását, .

Köztudomású, hogy az atom
képzete már az ókori görög ter
mészetbölcseletben felmerüIt:
atomok az anyag végső, tovább
már nem osztható egységei,
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amelyek különböző nagyságuk,
elrendeződésük és mozgásuk ál
tal meghatározzák a dolgok ér
zékelhető tulajdonságait; mín
den olyan változásnál, ami
a dolgok színében, alakjá
ban és külsö megjelenésében tör
ténik, csak az atomok elrendező
dése és mozg ása módosul, de
maguk az egyes atomok mindig
változatlanok maradnak. Ami
kor a XIX. században az atom
fogalmát ismét elővették, ben
nük látták továbbra is a ké
miai elemek legkisebb egységeit,
de már rájuk vezették vissza
az elemek valamennyi vegyi és
fizikai tulajdonságát is. Hamar
felfedezték azonban, hogy az
atomok csak addig mutatnak
változatlanságot, amíg a rájuk
ható energiák nem lényegesen
nagyobbak azoknál, mint ame
lyek a vegyi folyamatokban
azoktak előállni. Viszont ha eré
lyesen törünk rájuk, akkor ki
derül, hogy ,az atom nagyon is
bonyolult képződmény, amelyet
egy bolygórendszerhez lehet ha
sonlítani. Egy pozitiv elektro
mossággal töltött atommag kö
rül. amely aZJ atom átmérőié
nek csupán mintegy tízezredré
szét teszi, de az atom tömegé
nek szinte egészét magában
egyesíti, negatív töltésű elektro
nok keringenek, amelyeknek

.száma pontosan annyi, amennyi
kiegyenlíti kifelé ,a pozitiv
magfölté st. .Maga a mag megha
tározott, az atom fajtái szer-int
különböző számú alkotórészek
ből: protonokból és neutronok
ból tevődik össze. Nagyon se
bes elemi részecskékkel, így pro
tonokkal. bornbázva az atomot,
elérhetjük, hogy megváltozik a
bombázott mag összetétele s ez
zel más elemmé alakul át maga
a kémiai elem is. A 92 termé
szetes elem sok eltérő tulajdon
sága tehát mindősszeháromele
mi részecske, - proton, neutron



,és elektron - csoportosulásá
nak különbözőségéből ered. Mi
több, a proton és a neutron a
mag eg" és ugyanazon alkotó
részének csupán kétféle állapo
ta, mert hiszen a nem maghoz
kötött neutron némi idő multán
egy protonra és egy elektron
ra bomlik. De még- ez sem miri
den. Sikerült megfigyelni, hogy
amikor rendkívül sebes lövedé
kek érik az atommagot. ezeknek
a lövedékeknek energiája új
elemi részeeskékké változik.
Ezeket nevezzük mezonoknak.
Ilyen mezon-képző folyamato
kat ma már mesterségesen is
elő tudunk idézni. Más szóval
- állapította meg Heisenberg
-- a mrur-kémia, az elemek egy-
másba változása után immár el
jutottunk a kémia harmadik és
legmag-asabb fokára, amelyen
elemi részecskéket állítunk elő
energiából. Anyagi létező, tö
meg és energia tehát úgy lép
nek elő, mint ugyanannak az
egy végső őaanyag'nak különbö
zö megjelenési íormái, amelyek
meghatiirozott törvények szerint
mennek át egymásba.

A mai atomfizik állak ez a
~,naiv-szemléletes" képe azonban,
amelyet az eddigiekben vázol
tunk, nem árul el sernrnit azok
ból a nagy és alapvető nehézsé
gekből, amelyekkel e kép oká
ból meg kellett küzdeni s ame
lyek körül ma is vitáznak a
vezető tudósok,

Az eg-zakt természettudomány
kiinduló pontja Newton mecha
nikája volt, amelyet szívesen
mondunk "klasszikusnak". Ez a
mechanika elvileg megengedi,
hogy egy mechanikus rendszer
állapotát örök időkre kiszámít
hatjuk akkor, ha bármely idő

-pontra vonatkozóan megismer
tük már összes tömegrészecskéi
nek helyét és· sebességét, Lap
lace, mint ismeretes, k iteriesz-

tette a kiszámíthatásnak s ez
zel az eleve meghatározottság
nak ezt az elvét az egész világ
folyamatra. Mindezeket az el
képzeléseket azonban téveseknek
kell tekinteni. A hiba a klasszi
kus fizikának abban a feltevé
sében volt, hogy amikor mi ész
leljük egy kis részecskének
mondiuk a h-.lvót, akkor ez az
észlelés magára a részeeskérc
hatás nélkül marad, másként ki
fejezve: a részecske helyét mé
rő eljárás nem "zavar". Azzal
ug-yan tisztában voltak, hogy a
mi észle'1ésünk miudig- valami'
alkalmas közvetítőre, példánl
fényre szor'ul, hogy valamit egy
álta:lán megállapíthassunk, de
úgy gondolták, hogy azt a ha
tást, amelyet épnen ez a fén;y
g'~lakorol a megfigyelt részeos
kére, mindig el lehet hanya
golni, különösen, ha a-fény
erősségét a legszükségesebb
mértékre gyengítettük.

Ezt a klasszikus "fikciót" Max
Planck döntötte meg, aki az
energia-kvantumole felfedezésé
vel 1900-ban az első követ tette
le az új atomfizika megalapo
zásához. Felfedezésének lényege,
hogy az . atomok körében az
energia cserélődése nem folya
matosan és tetszés szerinti kis
mennyiségekben megy végbe,
hanem uvrásszerűen, a mennyi
ségok pedig akkor is végesek és
az egyes atom számára jelentő

sek, ha a rnakroszkopikus szem
lélet végtelenűl kicsinyeknek
is tekin theti őket.'Igy azután
ha egy részecske, például egy
elektron helyét akarjuk meg
állapítani, akkora megfigye
léshez szükséges fény hatását
sohasem csökkenthetjük olyan
csekélyre, hogy az ne "zavar
ja" az elektront. Vagy nem áll
elő kölcsönhatás a fény és az
elektron között -. akkor azon
ban lehetetlen is a fény segít
ségével megállapítani az elek-
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tron helyét; vagy pedig köl- másutánisúgűra van beáll ítva,
csönhatás áll elő, azaz egy fény- hogy még olyan radikális gon
kvantum szétszóródik az elek- dolkodók is, miut Heisenberg,
tronon -, akkor pedig mogvúl- kissé még visszariadnak tőle.

tozik az elektron sebessége s ez- A kvuntutn-mer-hanika töníé-
. zel az eredeti állapota. , nyei tehát, m int látjuk, eg-y

Hogy milven nehéz volt azon- pontban alapvetően - különböz
bau levonni a kvantum-elmé- nek a Newton-féle mechanika
letből ezt a következtetést, törvénvcitdl: csupán valószínű

amely ma oly közelfekvőnek sági megállapításokat tesznek
látszik, legjobban mutatja, hogy lehetővé az egyes részecskékről.

egv .negvedszázad mult el, amíg Kiszámítják például annak a
szigorú megfogalmazásra talált valószin űségét, hogy egy mozgó
a Heisenberg-féle "bizonytalan- elemi részecske, amely a mag
sági relációban". Eszerint ma- felé tart, milyen szőgben térí
ga a mérési eljárás annyira tődik el attól. Ezzel azonban,
megzavarja az at0111011 belüli fo- ha sok részeeskérőlvan szó, vol
lyamatokat, hogy Ggynél- több-e- taképen csak azt a gyakorisá
mozzanat egyidejű mérése - got számították ki, amellyel az
például az elektron helyének és eaves szóródási szőgek előfor

sebességének egyidejű megálla- dulnak. Kísérletileg is csak ez
pítása - már elvileg pontatlan- :figyelhető meg. Azt a szórási
sággal jál', a két mérési ered- szij~et uzoubun, amelyet éppen
mény pontatlnnság'a ' azonban ez az egy részecske fog leírni,
együttesen nem szállhat bizo- lehetetlen kiszámítani. De mit
nyos határ alá. Másként kife- is mondtunk: "éppen ez az egy
jezve: minél pontosabban mé- ré;,;zeeske'''? Hát van egyáltalán
rem meg az egyik mozzanatot, értelme annak, hogy "erről"
annál pontatlanabb lesz az egy- vagy "arról" a részeeskériíl be
idejű mérés a másik mozzanatot széliüuk] Eleuri részecskékre
illetően. Ebből a szövegezésből IWJll akuszthutuuk számtáblút, 11

- jegyzi meg Weinzierl -- ta- bizonvtalansági reláció pedig
lán még nem tűnik ki világosan, kizárta annak a lehetőségét is.
hogy szemléletünkben micsoda hogy meghatározott időpontban
gyökeres változást jelent ez. elfoglal t helyükkel jellemezhes-
Mert nem kevesebbről van szó, sük óket! Hiszen ha pontosan
mint arról, hogy fel kell ad- megmértük a részecske helyét,
nunk az atom ré;,;zeeskéinek szo- semllliL3em mondhatunk a ré
kásos elképzelését. Részecske szecske pillanatnyi sebességéről,
helyett, amely egy pályát befut, ha pedig nem ismerjük a se
csak olyan részecskéről beszél- bességét, akkor honnan tudhat
hetünk. amely ezen vagy azon nók, hog'y "ez a részecske" hol
u helyen kisebb-nagyobb való- fog tartózkodni egy pillanattal
színűséggel tartózkodik. F'iziku- későbbí

sok már hozzá is szoktak eh- Heisenberg elméletének két
hez az új szemlélethez, legalább ségkivül vallnak "szemléleti ne-

_is az atomot illetően, a bizony- hózségci" - ir.iu Weinzier! _o,
talanaági relációnak az energia bizonyos azonban, hogy uo:
és idő mozzanat-párra való al- atomfizikai kérdések kvantum
kalmazása azonban olyan drasz- mechanikai kezelését sok olyan
tikus ütközéseket vált ki ha- esetben igazolta a tapasztalás.
gyományos 'gondolkodásunkkal, arnelvekben . előtte megf'eneklet
amely az események időbeli egy- tek a klasszikus számítások.
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Ami viták körülötte ma foly
nak, nem is az atom fizikában
való gyakorlati alkalmazását,
hanem a kvantum-meehanika
végérvényességének és megis
merő értékének ismeretelméleti
kérdéseit bolygatják. A mai
helyzet mindenesetre az, hogy
fel kell tételeznünk:az atom kö
rében a megfigyelt folyamatok
nem függetlenek a rájuk irányu
ló megismerésünktől. Vag-y
ahogy Heisenberg kifejezte: a
mi tudományunk nem magával
a természettel, hanem a terrné
szetre vonatkozó ismereteinkkel
foglalkozik. A másik következ
tetés pedig, amely nem kevésbbé
fontos, akként szól, hogy m iután
az atomvilág eseményei makro"
szkópikus hatásokra is vezet
hetnek, az előre kiszám íthatás,
tehát előre meghatározottság
sziuorú elvét a fizika általános
ságban sem tarthatja fenn.

•
Folyóiratunk a közelmultban

már megemlékezett arról, hogy
150 évvel ezelőtt jelent meg
Franccis René Chatecubriand
leghíresebb műve: "Le Génie du
Christianisme". De talán nem
lesz érdektelen, ha mégis fog
lalkozunk Andrea Rigoni föleg
teológiai szempontú jubiláris
tanulmánvával, amelynek egyik
másik megállapítása leg
alább e sorok "Írója előtt
eléggé uj szerűen hangzik.

Általánosan ismert, hogy
Chateaubriand, mielőtt hozzáfo
gott volna ehhez a szíues nyel
ven megírt, r,agyogó munkájá
hoz, előzőleg már éveket töltöM
a teljes hitközömbösség állapo
tában, s hogy közvetlen élmé
nyeinek mérlegelése mellett
ódesanvja halála váltotta ki
gondolkodásában azt a válto
zást, amely arra birta, hogy
teljes hévvel térjen ViRsza ősei
hitéhez. A könyv - s itt már
Rigónit követjük 1802-beu

csaknem ezvidőben jelent meg"
azzal, hogy a Notre Dame-szú-.
kesegvházban hálaadó istentisz
telettel üunepelték a Napoleon
féle korikordátum megkötését.
A történeti események így szi n
te jelképes jelentőaéget adtak a
műnek, amely nem kis részben
ennek is köszönhette páratlan
sikerét. Magának a szerzőnek

további fejlődéséreazonban nem
éppen áldás fakadt belőle.

Mondhatni, bekövetkezett nála a
hajnalban megszólaló kakasra
fogott tévedés: önmagának
kezdte tulajdonítani rnindazt a
fordulatot, ami egyfelől az ál
lam éR a nép, másfelől az egy
ház és papság viszonyában
végbemcnt, Ebből keletkezett
azután és táplálkozott mindvé
gig az a politikai becsvágya,
amelyet saját. megnyilatkozásai
alapján is határtalannak kell
érezni. Meg volt győződve ar
ról, hogy a keresztény világ
legelső szemelviségei közt van a
helye. Emlékirataiban is kifeje
zést ad ennek: "Az irodalom az
én vallási képeimről vette a szí
neit .. " Az athaizmus és materi
alizmus ncm szolgált többé ala
pul a fiatal szellemek hitetlen
ségéhez .. , Senkit scm béklyóz
tak többé előítéletek a v.allás
irányában ... Az a lökés, amelyet
a .Gén ie du Chr-istianisme' adott
az emberi szellemnek, kiemelte
kerékvágásából a XVIII. száza
dot." Az önszeretet és hivalko
dá" kétségtelen gyengeségei
ezek - állapítja meg Rigoni -,
amelyeket csak akkor bocsátha
tunk meg, ha feltételezzük Cha
teaubriund teljes jóhiszeműsé
gét.

Kitér Rigoni egyes kritikusok
nézeteire is, akik újabban írtak
Ohataaubt-iandről. Daniel Rops
"ellenlllondúsos" kereszténynek
nevezi, Inert éppen "a rossz tu
data" hiányzott belőle, holott ez
a tudat ad mélységet bármifé-
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Íe keresztény szemléletnek. S
bizonyára ez hozta magával azt
is, hogy bár Chateaubriand sok
lelket odavonzott a keresztény
séghez, a saját életét nem tud
ta keresztényebbé tenni. Leg
ú iabb életrajzírója,' Maurois
pedig úgy véli, hogy Chateau
briand vallásossága alapjában
nem más, mint "az érett ember
hűsége a gyermekkorához az
élet némely patetikus pillana
tában". Mindezzel szemben áll
természetesen az imént kiemelt
tény, hogy a "Génie du Chris
tianisme" nemcsak a maga ko
rában, de később is sok olyan
lelket megnyert és megerősített,

akik érzelmileg hajlottak a ke
reszténységre. A könyv érdemé
nek számítja Rigoni azt. is,
hogy máig megőrizte elevensé
gét és életszerűségét, Katolikus
szempontból azonban megvan
az a nagv fogyatékossága, hogy
a hit védelmét lényegében esz
tétikai benyomásokra építi. Hi
goni szerint helyesebb lett vol
na, ha Chateaubriand megtart
ja a könyv eredetileg tervezett
címét: "A keresztény vallás köl
tői .és erkölcsi szépségei és fel
sőbbségük a föld többi kultu
szai fölött." Ez a cím kielégí
tőbb módon felelt volna meg a
tartalomnak, rniután Chateau
briand, mint tudjuk, a katolikus
szartartások szépségéből, a ke
reszténység sugalta művészi al
kotásokból, a szokásoknak és
erkölesöknek általa kiváltott át
alakulásából, végül a termé
szet harmouiájából következtet
a vallás igaz voltára.

Bár a szigorú tárgyiasság je
gyében nyilván' egyetérthetünk
Rigonival, nekünk valahogy
mégis az az érzésünk, hogy más
értékelésre is juthatnánk, ha
lalaposabban megfontolnók azt a
kérdést, amelyet Mauroís vet
fel: "Annyira elítélendő lenne
Chateaubriand eljárása' Hát a

442

szép talán nem az igaznak a
felfedezése 7" S érdekes; hogy
Rigoni egy általunk soha nem
hallott könyvet, a "Vie de
Hancé"-t mondja Chateaubriand
"leghitelesebb" főművének. Ér
dekes, mert mégis csak a "Gé
nie du Christianisme" megjele
nése bizonyult annak az ese
ménynek, amely a későbbi kri
tikusokat manapság is írásra
készteti.

•
A televízió, a technikának ez

az újabb csodája, amely mind
szélesebb területen és körökben
hódít, sok olyan kérdést vetett
fel, amilyenekre az "egyszerű"
rádiónál gondolni sem kellett.
Nemrégiben egy komoly tanul
mány került a kezünkbe, amely

.a televiziós szolgálat erkölcsi
felelősségéről értekezik. A szer
ző abból a tényből indult ki,
hogy a helyszíni. közvetítések
minden előzetes gondosság elle
nére is továbbíthatnak váratlan
jeleneteket és bemondásokat,
amelyek kevéssé épűletesek.

Amellett jogos magánérdekeket
is veszélyeztethetnek a közveti
tések, mert nem bizonyos, hogy
a helvszínen tartózkodókat ki
vétel' nélkül kellemesen, vagy
közömbösen érinti akaratlan
szerepeltetésük. Mert hogy mi
lyen bonyodalmak adódhatnak
ebből, annak elképzelését nyu
godtan bízzuk olvasóinkra. Van
nak azonban a televiziós szol
gálatrrak egészen gyakorlati ér
dekességei és nehézségei is,
amelyek sok fejtöréilt okoznak
a műsorok összeállítóinak.

A legnagyobb nehézség, egy
ben érdekesség az, hogy a tele
vizió nem dolgozhatik az u. n.
"középgarniturával". A rádió
megteheti, hogy kevésbbé is
mert írókat, tudósokat és mű
vészeket is szóhoz enged, a te
levizió közönsége azonban 
mint a Nation Beloe cikkírója



összefoglalja a tapasztalatokat
- csak kimondott hírességekre
kíváncsi, ha pedig nem kaphat
ilyen nevezetes egyéniségeket,
akkor már csak az köti Ie fi
gyeImét, amit "tipusnak" te
kinthet. Vagy olyasvalaki kell
tehát, akit széltében-hosszában
emlegetnek, vagy olyasvalaki,
aki a maga szürkeségében és
átlagos voltában egy egész. tár
sadalmi réteget, csoportot, vagy
foglalkozási ágat képvisel. Ez

-magyaráz.za, hogy a televiziós
vállalkozások legfontosabb szel
lemi munkása a "writer con
tact", a témaszerkesztő, aki a
közösség igénvoínek ismereté
ben szereplésre válogatja ki a
..személyeket" és a "tipusokat".
Érthető így, hogy a televizi

ós adások előkészítése és lebo
nyolítása is más követelménye
ket támaszt, rnint a rádióadá
sokó. Különösen ha tipusokat
szélaltatnak meg, az előzetes

próbák egész során át kell
őket begyakorolni arra, hogy
megfelelően mozogjanak és va
lóban azt mondják, amit a té
maszerkesztő megbeszélt velük.
E tekintetben ,a televiziós sze
replés a szinpadihoz hasonlít
ható, ám megvan az a nagy
különbség, hogy itt a legcseké
lyebb eltérés is megbocsáthatat
lan hiba, mert felerőilítve és
felnagyítva kerül a hallgatók
elé. Nem szabad köhögni, só
hajtani, nyelni, vagy csuklani.
Ha például a szereplő nagyot

nyel, a felvevő készülék olyan
görcsökben mutatja a gégéjét,
miutha tüstént meg akarna ful
ladni. Emiatt van, hogy a té
maszerkesztőnek a lehető legrö
videbb időre kell korlátoznia a
szeroplök beszédidojét, ami vi
szont a mondandók szövegezé
sét nehezíti meg. Altalános
szabály például, hogy beszélge
tés esetén, mikor is a kérdező

már begyakorlott színész, egy
egy válasz legfeljebb 30 má
sodpercig tarthat.

Az első időkben a studióból
történő adások technikai Iránv í

tója olyan ellenőrző készülék
mellől dolgozott, amelynek kép
lernezét a szereplő is figyelhet
te. Kiderült azonban, hogy a
szereplő, ha akarja. ha nem, el
lenállhatatlanul az önmaga né
zésének bűvöletébe jut és ment
hetetlenül "játilzani" kezd. Azóta
már a próbáknál is törvénuvé
vált, hogy a szereplőnek a köz
vetítés alatt nem szabad látnia
önmagát. Azt persze lehetetlen
volna megtil tani, hogy közvetí
tés előtt tükörbe ne pillantson.
Végtére is ki kell készíteni
mind a haját, mind az arcát, A
hajat élénk narancsszínűreszok
ták festeni, mert akkor ad
"szép keretet". S talán még any
nyit, hogy a szereplőnek nem
szabad fekete vagy kék ruhát
viselnie, mert ezek a szmek tor
zítják az alakot és erősen ront
ják a tiszta vétel lehetőségét.
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V I A N N EY S Z E N T IAN O S (AUgllSi!tllS 9.)

Közepes tehetség volt s a fUozófját és a teológiát csak Ismé
telt 't'isszautasítás után tudto elIJégczlli. Felseent eléséhee a l.lloni
t7:rsrki helynök csak a következő három kérdés meinnilaezolása
után ((dta meg hozzájárulását: [dmbor-c. szerett-e Seű.z Máriát,
turlia-e imádkozni o szentolvasrJt? A W1J!Jif az isteni keinrelemre
bízta. De ugyanigy hí,já1'al 1JOlt a többi fcll ételnek is. Böjttől és
tlhJ/('rdck önsanyargatá:,trJl cln.uűtt; csonttá-l)őrré aszott alakjuval
és [olt hátán folt reuerendaitioal igazán nem 110lt rnc,l/nyerő je
lenség. De amit a természet meutuinulott, azt {Jőven póto[fa a
leegyelern. Az arsi plébános igazán a kel/yelem. remeklese 1JOlt.

'Az.zá avatta rnindenekelött tökéletes l stenrehofJ:1lot1wzása. A jó
Irtcube vetett hiténél csak önmaga iránt táplált biealmatlou
sáú« colt nagyobb. Űnmar/áról alkotott rossz néleménae azon
bon efjJ/ pillanatra sem tette őt vilál/gyűlöZővé és embcrkeriiliroé.
Ellenkezőleg, határtalan secretettel viseltrtett az emberek, főle[j

a szc{j('r/JJek, elesettek, nyomorékok, 1nindeneMölött pedig o lJűnö·

sök iníni. Hiszen annyira szerette Istent, hony lelkénrk nem volt
iorrobb 1Jágya, mint hom/ másokat is hasonló érzéSTe han.qoljon,
En nek legfőbb akadálJ/át a bűnben látta. "A bűn -- mondoita
eausee» - a Jó lsten hóhéra és a lélek gJ/ilkosa; ez ragad el
bennünket a mennyoTszáfJtól, hO,l/Y a pokolra taszítson." "A bűn

lUlloc:;onyítja az emberi. Az lsten secretetére teremtett angyalt.
sái ánná teszi, aki az eoes» örökkévalósál/on át csak átkozódni
fog." Ez a meqoondolás avatta őt (/ bünösiik melcgszÍ1'ű barát
já1,á és a lélekgyó.rmitás utolérhetetlen mcsteréré.

"Volami csodálatos és ellenállhatatlan varázs áradt ki lényé
biJl. mfly a legmeflátalkodotta1J/) bíínös akoraiá: is lenyüflözte
- írják róla. - AkáThánJ/ esetTől tudunk, hO,I/.1} az illetőket csak
a kíwincsisáfl nezettc a szenthee s a végén, töredelmes fJ.1}ónás után
lelkileg iel.iesen uj.iászülrtve távoztak tőle."

Le.rtnagyobb csodája, hogy töb.b, mint harminc éven át képes
TOlt naponkint 16-18 órát töltrni a rlyó1lfatószékben, 1,éflifl szen
1Jedni a legvisszataszítóbb lelki sebek kifere.rJetését s mindezekcn
'feliU szutorú 'vezeklés sel meatoldani a feladott penilenciáleat.
Érthető tehát, hoin) hébe-hóba felsóhaJtott: "Istenem, müuen hose
szú nekem az idő a bűnösökkel! ilfikor leszek már a szeniekkeli"
És méoi«, mikor egJ/ile paptársa megkérdezte: "Ha a, Jó Lsten
szabad rálaeztást engedne, homl 't'arJJJ ebben a pillanatban az éa
1Je menien, vagy mé.rl a földön maradjon, hogya bűnösök megte
résén fáradozzék", habozás nélkül kijelentette, hogy kész volna
akár a világ végéig maradni. - bg -'
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mívesrnunka az Arpádok alatt
készült, föléje a koraibb Anjou
kor, majd Zsigmond finomabban
munkált kockakövei kerültek
még mindig nehány métemvi
mélvsógbeu a legutolsó, a mai
szinttől: a közt törmelékek s om
ladékok töltik ki '- egy kiizép
kori nagyhatalom bukásanak
beszédes pora. A IV. Belálól
kezdett, Zsigmondtól megépített
s Mátyás akaratából megszépült
palota omladékai egybevegyül
tek egy XVIII. század elejei
osztrák kaszárnya romjaival s a
Housemann-kor építőlázánakhe
ve végezte el a többit 8 e re~i
emlékek talán időtlen idókig
ott rejtőzködtek volna a Vár
hegy mélységében, ha egy új
ostrom, új katasztrófa nem
nyitja meg ' a hozzájuk vezető

utat.
A Várhegy úgyszolván kez

dettől fogva erődítményt, kirá
lyi palotát és polgárvárost hor
dozott. Különös, hogy maga a
tulajdonképeni város ma is
magasabban fekszik, mint az
erődrendszer s az általa őrizett

palota-mag. Ám a várnak el
sődleges célja az volt, hogy a
pesti révet figyelje s szembe
forduljon a folyammal, mely itt
hirtelen összeszorul.

A Várra legtöbben úgy em
lékeznek gyermekkorukból, mint
valami romantikus, városbeli
kirándulóhelyre, mely kedves,
kissé barokkos s klasszicizáló
uteaképeivel, hosszú, a hegyge
rinc irányában elnyúló utcáival,
szép, zárt 'piazzettáival inkább
olasz, mint német kisvárosokra
emlékeztetett. E sorok íróia,
mint annyian mások - 1945ko
ratavaszán járt fent ujból, egy
reggelen, amikor e parányi
nekropolis romfellegei között

A BUDAI VÁR

Birodalmak alapításállak nut
hosza gyakran fűződik kis, kö
rülhatárolt földdarabhoz, n.oly
Igy a Jelen valóságát összekap
csolta a történelemelőtti kor
félderengésével. H eliopelis
nagytemplomáhan a szentély
maga az "ősdotnb" volt -- ez
őrizte meg az egyiptomiak
nemzeti öntudatában a káoszból
kiemelkedő első fiiJlI emlékot,
Róma alaprtása. a ieruesa'emi
Templom építése s Velence 1.'Ö
Iőpveréso a Hialt ón : átfogják
az okort s a középkor peremét.

A magyarság öntudatában.
ilyenféle alap ító-mithosx, melv
városhoz, zárt települeshez iG·
ződött volna - nem szerepel t,
Ám bizonyos, hogy II honfogla
lás korában még élénkebb volt
a limes-ek emléke, még lábon
állhattak a romvárosok. }.. Du
őrizték a Zsigmond-kor ház
na hatalmas árterek, ilúga volt,
csak egy-egy helyen uiztosrtott
könnyebb átkelést az összcszű
külő folyam - így E:,:~~ergom
nál s Budán. Ezek vultu k azok
a gázlók, melyeknek birtoká
ban uralkodni lehetett a partok
s a mögöttes országrészek fe
lett. A magyarság első negyed
évezredében Esztergomnak ked
vezett a történelem, ám attól
kezdve, hogy IV. Béla easiru
mot épít a budai várhegyen, ez
a szabálytalan dombnyereg 
jelképes módon -- összenő az
ország sorsával, maga is "mISZ
tikus" földdarabbá válik IS a
változó korok magyarjai ilak
szemében és emlékezetében kű
lőnleges jelentőségre tesz szert.

A feltár t kövek beszédes tör
ténete talán a legdrámaibb va
lamennyi szinjúték közül: a
majdnem tízméteres szakadék
ból előbukkanó primitívebb kő-
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csak a feltámadó életösztön har
kálykopogása jelképezte, hogy
ezek között az utcák között s
ezekben a házakban még embe
rek élhetnek. S külőnös módon
- felszabadulásunk első nvarl
hónapjaiban már tudtuk, hogy
a Vár irtózatos sebei lassan
mégis meg fognak gyógyulni s
hogy a leomlott, százéves hom
lokzatok félezeresztendő beszé
des emlékeihez hoztak bennün
ket közelebb. Lapjaink, folyó
irataink megrendült, de bízó
érdeklődéssel fordultak a város
s az ország megpróbáltabisok
ban leggazdagabb közösségc fe
lé. 'I'alán sohasem volt éprté
széknek, városrendezőknekolyan
munkája, melyet akkora érdek
lődés kísért volna, annyi vitát
serkentett volna a laikusokból,
egyszerií városkedvelőkből is,
mint minden terv, szándék és
kivitelezés, me ly a Várhoz kap
csólódott. Még emlékezünk a
parányinak tűnő csillékre, me
lyeket 'az "Aarlberg-express" ci
pelt: az omladékokból tölthet
ték fel az egész Vérmezőt.
Közben már meggyógyult egy
egy ház, csúcsíves ülófütkék
szabadultak ki a kapualja va
leolatrétegei alól, renaissance
párkányok tüntek elő, az apró
házak így -< ronimivoltukban
_ elvesztették e.gykori ál-arisz
tokratizmusukat, közkiuccsé Yla

tak, soraik. melyek híven meg
he~ybeoGztál:>át -- miutha Illt'g"

érezték volna azt az egysége"
szeretetet, mely áradt feléjük ft
közösség részéről.Ez volt a hős

kor, malyben olinciult a Vár
ujjáépítéses a tervezők már
kezdettől fogva három feladat
körre tagoltak muukáiukat nk
kor amikor pontosan elhatárolt
cél~kat tűztek ki a Vár laká
negyedének, a volt kirá1yipa
lotának s az erődrendszernrk
helyreállításával kapcsolatban.

Utóbbi időben napvilágot lá-
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tott kiadmányaink közt külőnö»
figyelmet érdemel, már csak
nagy műgondot eláruló külse
jével is, Gerő Lászlónak a bu
dai Várról szóló, kitünően il
lusztrált könyve. Az író lelke
sedése témája iránt szinte em
lékeztet az első élmény í'rrssesé
g ére, amelyet romvárosok fel
tárói árulnak el, amikor a fel
fedezés lázában papir-ra vetik
első beszámolójukat. Itt a fel
adat ennél jóval bonyolultabb,
mert az írónak össze kell fo
nódnia a régésszel és 'a műtőr

ténésszel s profiljának jelent{}
ségét mégis csak az adja meg,
hogy ő maga az építőmester,

aki a magytar mult e sebzett
remekműve felé borul s szinte
két keze munkájával igyekszik
kiszabadítani a Várhegyből
míndazt, amit még megőriztek

az egymástkövető korok 
ugyanakkor, mínt író nem vesz
het el részletekben, elénk kell
tárnia multat, félmultat, jelent
s jövendőt - tehát a 'Tár egé
szét, majdnem olyan rakonsbruk

.tiv szemléletben. mint ahogy
ezt fényképen közölt, majdnem
kísérteties vármodelljeivel teszi.
Gerő feladatköre - úgy tud

juk -- a Vár erődrendszerének
tisztázása, majd megtiszti~álóa
és korszerű helyreállitása: az
eddigi munkálatok közül talán
itt történt a legláthatóbb elo re
haladás. A nagy rondella ki
bontása és a falak eredeti ren
deltetésének tisztázása és vár
képi jellegük visszaa~ása; már
rendkívül nagy haladast Jelent.
E tekintetben nagyon érde~es,
amit a szerző a műemlékvéde

lem fejlődésének századoa ,tör
ténetéről mond el: alapJaban
közelmultunk szellemiségé?ek, .a
szecesszió korának átfogo kri
tikádával találkozunk. Igy kap
drámai feszültséget az anyag,
ahogy a századokon keresz\,w
újabb s újabb várképet idéz fel,



majd azokat a kataklizmákat,
melyek gyökeresen megváltoz
tatják a vár arculatát, így jut :
el a "harmadik ostrom" törte
netéhez, amikor a krónikásban
felülkerekedik az éuítörnester :
anyag és terv olvad össze, ki
jelöli a feladatokat.

A "dolgok könnyei" a Várban
nehezen szikkadnak fel, építész
nek és városrendezőnek itt ezer
szempontot kell figyelembeven
nie, hogy történeti hagyomá
nyoknak, tradicionális utcakép
nek, az anyagszerűség ·követel
mánveinek éppúgy megfelelhes
sen, mint ahogy számolnia kell
azokkal a kivánságokkal is, me
Iyek egy mai nagyváros igé
nyeiből származnak, Ez leülönö
sen a városnegyedre, házak mo
zaikkoekájára áll. Az erődrend

szer hatalmas körláncának fel
élesztése talán inkább elmult
korok erődítéstechnikájánaktu
datos átélését jelenti, mintsem
különleges, nehezen megoldható
feladatot. A legbonyolultabb
probléma ezzel szemben magá
nak a várpalotának helyreállí
tása s az ott szendergő, részben
feltár t csodálatos emlékek élet
rekelfésének s megőrzésének el
képzelhetetlenül nagy és nehéz
műve, .

Harmadféléve, mióta megm
dult a régi várpalota feltárása
- úgy tudjuk, hogy mindaz,
ami 6-,-8 méteres mélységekben
folyik, a várpalota romos ré
szei alatt, a pincék mélvén s
azokon túl is, a be nem épített
területen - Európa egyile leg
nagyobbszabású régészeti, feltá
rási munkáia. A laikus látoga
tó most még töredezetten, mély
ségekbe vezető kőlépcsőt lát,
különböző szintekben változó
kőrnívesmunkájú falakat, oszlo
pokat, melyeket felülről lefelé
kell kihámozni törmelékből és
földtöltésekből. .. ha még mé
Iyebbre jut, az ingó palló alatt

villanvfénvnél szekatlan
mélységekben - teremsor tűnik
eléje, gotikus .snértmúoek" ré
szeivel, pillérek, dongaboltoza
tok egykori részei, bizonytalan
alaprajzok, melyek még nem je
lentenek számára összefüggő

egészet, csak sejttetnek valanti
lyen hatalmas kompozíeiót, En
nek egészét már tisztán látja a
feltáró, aki kijelöli azt a részt,
melyet a fellelt kövekből, re
konstruálható elemekből ujból
kiegészítenek, szerameltartja a
csupán jelezni kívánt építési
emlékeket, mindezek során szá
mol az újjáépülő barokk-palota
rendeltetésével, udvaraival és
szintkülönbségeivel, köröskörül
kerteket helyez el s átvezeti az
erődrendszer komorságát a pa
Iota késeibb, könnvedebb. min
dennapi használatra szánt egy
ség-ébe. Lassan így hámozzak
ki a buzogánytornyot, várfalré
szeket, rondellát: földtöltések,
omladékok, hauszmanni átépíté
sek gallérja alól, így kerül elő

- ez a budai Vár legrejtettebb
kincse eddig - Zsigmond nagy
terme, az úgynevezett "lovag
terem" s a hozzácsatlakozó ká
polna, mely talán nyolc méteres
mélységébeu aránylag épen és
hozzáférhetően áll és helyreho
zása olyan tervek szei-int ké
szül, melyek lehetövé teszik,
hogy a várpalota ölében mint
ritka foglalatú drágakő megma
radhasson. S így kerülnek elő
kapuk és tornyok és bástyák,
találnak kútmaradvánvt, csodá
latos finomságú kőszobrot, re
naissance-kori pápaszemet s
esempéket, s megint csak köve
ket, azt a nagyon-nagyon kevés
maradványt, amely átvészelte az
egymástváltó korok csákány
pusztítását, elkerülte fosztoga
tók, janicsárok, martalócok fi
gyelmét, ellentállott tűzvészek
nek és robbanásoknak: egyszó
val mindaz, amire városunk
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mithosza, hagyománykincse rá
támaszkodbatik.

A könyv, melyet Gerő László
kezünkbe adott, kérdések százait
veti fel, melyre a szerző sokrétű
szétágazó s szerkezetileg nem
mindíg szerenesés munkájában
igyekszik feleletet adni, néhol
viszont csak a jövőre utal. E
monográfia - minden stílusbe
li nehézkessége, ismétlései, kom-

poziciós hibái ellenére - egyike
legérdekesebb új könyveinknek :
anyag' és forma, terv s megvaló
sf tása, a történész felkészültsé
ge s az alkotóművész fantáziája
szerenesés szintézisben egyesül
egy olyan probléma-során, mely
nek alakulása és megoldása
mimdrcuá.iunknnk [Jelső, közös
ügye. O.f.v.

MINDEN NYOMORÚSAGUNK onnét cred, hogy nem ezeret
jük. a keresztet. A keresztektől való félelem növeli a keresztek
számát. A kereszt, ha egyszerü önmegadással és az önszeretet vo
nakodása nélkül, melu növeli annak fájdaln~ait, hordozzuk, meg
szűnik kereszt lenni. A nyugodt szenoedé« töIJ/Jé nem szenoedés.
Mi panaszkodunk seensiedéseink fölött! inkább afölött panaszkod
hainánk, hogy nem szenvedünk; mert mi, sem tesz bennünket az
Ur Jézushoz hasonlóbbakká, mint a keresztnek viselése... Pel
nem foghatom, hogyan lehet egy kereszténynek a keresztel nem
ezeretnie és attól futnia! Vajjon nem fut-e egyúttal attól is, aki
a keresztre szeaeztetni és azon érettünk meghalni akart?

Vianney Szent János.

Felelős szerkesztő és kiadó: Sík Sándor.
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