
fáradozásaikat siker koronázta,
mert előállították azt a tipust,
amely hasonló az antik őstulok
hoz. Előadták, hogy bikaviada
lokban kitűnt spanyol bikákat és
jól futó teheneket párosították,
mint amelyek leginkább meg
ordzték az őstulok fiziológiai és
pszichikai vonásait. A végül is
kitenyésztett hímeknek már fe
kete a szőrözetük, akár az őstu

laké, s megvan 'a farukon a jel
legzetes. világos sáv is. A nősté
nyek vöröses színűek, Az uj
szűlött borjak színe szürke,
amely idővel megsötétedik, úgy
amint az őstuloknál is történ
hetett. S a Heek-testvérek csak
hamar be is népesítettéik a né
metországi állatkerteket az ő
tenvészetűkkel, amelyről még
szakkörökben is sokáig azt hit
ték, hog-y azonos a hajdani ős
tulokkal.

Cs-ak a háború után, amikor
cl tudósok ujból munkába fog-
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hattak, merűltek fel kétségek az
őstulok ilyen feltámasztását ille
tően. Egyre többen kezdték fir
tatni, hogy a Heck-Iéle állatok
nak nincs sok közük az ő8tulok
hoz. Nemcsak súlyban és tö
megben maradnak el messzo mö
gőtte, de hiányzanak belőlük a
valóban jellegzotes jegyek is,
köztük a feet vonala, oa szarvak
alakja és a testtartás. Nem be
szélhetünk tehát még "törpe" ős
tulokról sem; amit Heckék an
nak neveztek el, csupán a házi
szarvasmarha különböző válfa
jainak keresztseését tükrözi.
Legutóbb azután - mint Rus
coni írja - Kőhler, a közismert
kiváló biológus zárta le nemle
ges értelemben a vitát. Kimu
tatta. hogy az eredeti tipust még
elmélethen sem állíthatjuk visz
sza akkor. amikor az "elkorcso
sult" utódok csirasejtjében több
mint 60 kromozómával kerülünk
szembe.

... összetett kézzel kért és úgy könyörgött, mint egy kis gyer
mek, hogJ) ne álljak boldogsá.qa útjáoa, mert az illető tisztessé
ges nő, és csak akkor hajlandó férjem közeledését elfogadni, ha
az elválik tőlem és őt annak rendje és módja szerint feleségül
oeszi. Mit legyek luii.? Ut6végre van bennem annJli önérzet, hogy
ne fussak olyan szeké}' után, amely nem vesz fel. Amellett sa.}
nálom is, mert úgy lefofiyolt, min: egy csontváz. Mé.q al gyere
kekhez sem szól, sem. az anJ/jához.; persze, mert ez az én párto-
mon van. Csak azt tudom elgondolni, hogy menien, én nem var
rom mo.aam a nyakába, wtn bennem annyi büszkeség ...

Csakhogy ez nem büszkeség és
önérzet kérdése. hanem a hité
t~S erkölcse. Katolikus házassá
g-ot köt.öttek. vagvis holtomig
lan, holtáiglan való felbontha
tatlan frigyet. Ennek tudatában
hagyta el anyját és apját, így
adta oda leányság-át, igy hozta
világra gy,ermekeit és a magyar
házassásrkötési formula szee-int
,"ITe még kűlön meg is esküd-
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tek. Ez a házassáz Önt éppen
úgy köti, mint Őt és, e~yikük
sem mentheti fel a másikat. Ön
nek nincs módjában a férjét fut
ni engedni.. esrvszerűen azért.
mert ön nem illetékes ennek a
..szabadsázolásnak" a megadá
sára. A házastárs/ak akkor is
egymáshoz vannak kötve, ha
közben bármilyen testi-lelki baj
éri öket. Ha például az egyik



fél megörül, még a világi tör
vény sem választja el hitestársá
tól. És ha az a szerencsétlenség
éri őt, hogy érzékei fellázadnak
jobb belátása és lelkiismerete
ellen, a házastársnak akkor is
rnellette kell maradni és segíteni
őt ennek a nagy krizisnek a
legyőzésében. Önt ugyanúgy kö
tia fel nem oldható házassásri
kötelék, mint őt, és nincs mód
jában önérzetesen kitárni ,az aj
tót, hogy: menjen a most meg
talál t tisz,tességes nőhöz!

Mind a ketten súlyos megpró
háltatáson mennek most keresz
tíil : a hűség mezpróbáltatásán.
Nemcsak ő forog most a hűt

lenség veszélyében. de ön is,
amikor e,lakarja engedni a
nyugtalankodó kezet. Most kell
mellette 'állnia, amikor neki meg
kell vívnia nag-y harcátnlacso
uyabb ösztöneivel. elvan seen
vedéllvel, amely talán egészen
észrevétlenül lopakodott be szi
vébe, - egy sodró erejű élmény
nyel, amel" talán valóban tra
eikus módon szakadt rá, vagy
könnyelmű csábítással hálózta
be. Akár hozvan jött is, Önnek
segítenie, kell. hogy hú lehessen
a kötelessézéhez, amelyet őnnel

-- és Lstennel - szemben vál
lalt. hogy ne kelljen magát sz.é
g-ye1nie édesanyja előtt, aki csa
lódik fiában. hog-y házas ember
létére szerelmí kalandok után
futkos. - hogy ne legyen kény
telen azzal ámítzatni mazát,
hogy gyermekeiről maid bősé
ges tartásdi.ijal gondoskodni
fog - (mintha az apa nélkül
felnövő gyermekeket ki lehetne
fizetni néhány forint tartásdíj
ial n. Igen. melletto keH állnia.
hogy ő ne legyen kénytelen
megvetni önmag<át és hátat for
dítani az ISitennek és 'az ő bé
kéjének.

Persze, ez a mellette-állás nem
könnvű feladat. Nem, semmi
p setre, sem szahad azt az utat

járnia, amelyet levele végén em
lít: "csináljak botránvokat'l je
lentsem fel hivatalos hatóságá
nál I" Semmi esetre sem ! Ne te
gyen az önérzetnek és büszke
ségnek nevezett sértett hiúság
szerint, Ne csináljon jeleneteket
és ne engedjen a féltékenység
nek. Ne kérdezze: "Nem vagyok
már elég szép' Kedvesebb a má
sik. mint én' Persze, két gyer
mek sa hivatali munka mellett
a háztartást is gondozva. nem
lehetek olyan cifra, mint amaz,
aki mindent csak magára költ."
Nem, nem, így sem l Ez hamis
vágányra viszi és katasztrófába
fut.

Férjét mosr úgy kell kezelnie,
mint súlyos beteget, aki még
hozzá rossz néven veszi, ha 00
tegként kezelik. Tehát még ész
re sem szabad vennie, hogy
ápo.lják.

Beszélje' meg vele mégegys'zer
a helyzetet, Jelentse ki teljes
határozottsázaal. hogy semmi
e.setre sem válik, mert e2 az
Isten törvénye, a gyerekek java
ellenére volna és férjének, meg'
saját magának lelki nyugalma
ellen irányuló cselekedet. Aztán
pedig soha többé ne ér-intse est
a témát, Ha későn jön haza, 
későn jön; ha vasárnap nem
marad otthon - hát nem maradi;
ha szomorú, - hát szomorú, ha
mogorva - hát mozorva. Ne te
gyen me·gjegoyzéslt édesanv.in
előtt sem; azok előtt pedig, akik
híreket akarnak hozni rólnk.
zárja he ajtaját, mint veszedel
mes ellenségek előtt.

Élje tovább a békés családi
életet gyermekeivel. Talán fér
jét is megnyerheti annak, hogy
a gyermekei'\{ előtt derűs arcot
mutasson. Már elz is nag-yon so
kat ér. Ha férje bármi kedves
kedéssel, vagy figoyelemmel kö
zeledik. fogadia készség-esen és
ne kérdezze, vajjon felsz,ámolta-e
a másik ügyet. Ha nem közele-



dik, legyen türelmes a várako
zásban, meglátja, végül is ön
és a gyermekek fognak győzni.

Hogy túlsok az, amit követe
lünk t ezt nem lehet elvárni egy
asszonytól ~ Nem mi követeljük,
hanem az Isten, aki Önöket egy
életre összekötötte s akinek tör
vénye félreérthetetlen. Keresz
tény ernber számára itt nincs is
probléma (mert az Isten paran
csa egyértelmű), csak nehézség.
De Isten öntől semmivel sem
kiván többet, mint amennyit
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férjétől is megkíván: szálljon
szembe alacsonyabb ösztöneivel.
tagadja meg azt, amit fellobba
nó vére sugall, gyakorolja a hű
séget hősi fokon - mindegyik
másmás síkon.

Egy mondatba fogl:alva: ko
molyan kell venni a keresztény
séget és ennek megfelelő elvek
szer-int élni az életeit. - Aki így
tesz, számíthat rá, hogy az Ur
isten megadja megnróbáltatásá
hoz II szükséees kegyelmeket.

F.

HUSZADIK FJVET lépi át ae 1935. Gyertyaszentelőjének: 1Vlp"
ján indult Vigilia. Eddi,oi története pontosan két külön évtized
n: válik. Az egyik 1935-től 1944 áprilisáig tart, a másik az 1946-08
'ujraindulástól egyelőre máig. A lap nem áll mea, tovább halad
szlÍmaival hónapról-hónapra; de a Vigilia első tíz évének szer
kesztője mégis 'megállhat egy piUanatrfIA az indulás huszadik év
f9f'dulóján. FJppen csak egy pillanatra. Éppen csak emlékezésre.
Eppen csak fö/mérni azt. ami húsz évvel ezelőtt. csirázni kezdett
az akkori Vi,qilia h.asnbiain: s ami kiérett belőle.

Mi volt az első Hz é» Vigiliája? Nem tudok tár,qyíla,qos len
1ii; húsz évvel eze'őftről az ifjúság és a férfikor közti időszak
leaszebb évei fénylenek felém. De azért ÚfJY érzem, hít'en fedik
az igazságot emlékeimr a magyar katolicizmusnak az a nemze
déke, amely akkor a Vigiliát létrehozta, lelki szorongásból és
8zükséglelből, - és saját lelki hiányainak, de egy al magyar ka
tolicizmus kultúrájában 'i.~ me.qlé1JŐ nagy iirnek a betöltésére al
kotta meg egykor ezeket a hasábokat. Mire eszméltünk rá mi,
akkori "fiatalok"? Arra, homl a maouar katolicizmus oolamiiue«
ideaenkedés és fázisdmaradás hullámvölgyében van a katolikus
1Jilágnak nem is egy, hanem több norm áramlata mÖ,qött. Mik
'voltak ezek az áramlato1.? Mindenekelőtt az egyetemes szociális
aondolat, amely világhorizonttá tágult. Másodsorban a világ ka
toliciemusának a modern korban ujjáéledt misztikai áramlata:

E modernkori misztikában az éledt ujjá élményekkel, kutaiás
.''0 l, élő szentekkel s élJ1,é vált tudományanyaggal, amit az uj
kor hajnala A?Jilai Seeni Terézzel, Keresztes Szent Jánossal, Ala
coeque Szent Margitlnl és a többiekkel adott a~ Egyháznak. E
modern. felú.iu 7ás a lelki életnek és az egyetemes emberiességneh
olyan példáját állította elénk, mint amilyen Lisieuxi Szent Te
réz, s olyan tudományos középpontokat teremtett, mint az E t tA 
fl e s O a r m e l i t a i n e s és szellemi köre. Ú gy éreztük, azt a
szellemi kincset, amit A'ci/ai Szent Teréz és Keresetes Szent Já-
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