
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Régi igazság, hogy aki bizonyos
távolságból nézi a játékot, sokszor
többet lát belőle, mint azok, akik
maguk is résztvesznek benne. AlI
ez nemcsak a játékra, hanem álta
lában minden mozgásra, így azok
ra a vallási törekvésekre is, ame
lyek sokak tevékenységét irányít
ják egy közös cél felé. A kívülál
lónak, ha jók az értesülései, rend
szerint könnyebb helyes véleményt
formálnia arról, ami történik, s ar
ról is, hogy ami történik, miért tör
ténik. Oka j./llván az, hogy ő in
kább tudj a éiYségben szemlélni a
dolgokat, mint a belűl levők, akik
nek fie:velmét könnyen lekötik a
közelükbe eső részletek.

Cliff01'd Howell utal erre a Tab
letben, kapcsolatban Ernest B. Ko
enker valparaisói professzor köny
vével, amelyet "A Hturaíkus uiiá
születés a római katolikus egyház
ban" címmel a chicagói egyetern
adott ki. A mű szerzőíe ugyanis
lutheránus egyháztörténész. akiről

Howell elismeréssel állapítja meg,
hogy iaen behatóan tanulmányozta
a katolikus oldalon megnyilvánuló
liturgikus megújhódást. Koenker
maga is hangoztatja. hocv lutherú-.
nus álláspontjáról alkotta mea ité
leteit. Mint azonban röztön kieme
li, ez semmiképpen sem p,:átolta
meg abban, hogy észleletei nyomán
"határmmtt rokonszenvet érezzen a
mozgalom céljai és eszközei iránt".
S hozzáfűzi: "Valószínű. hMY ezt a
rokonszenvet nem találják maid
elegendőnek a katolikus' olvasók,
viszont túlzottnak fog tűnni a leg
több protestáns előtt."

Annál érdekesebb, hogy a iezsu
ita Howell, aki katolikus álláspont
ról taglalja a könyvet, kifejezett
megelégedéssel jelenti ki: ..Nem
vádolhatjuk Koenkert sem elégte
len rokonszenvvel sem azzal, hogy
bármit is ferde megvilágításba he-
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lyczett volna. Itt-ott valóban elő

fordul, hogy igen csekély rnérték
ben félreértett minket, de egész.
ben véve egyenesen csodálhatjuk
hogy milycn komoly betekintést
tudott nyitni egy olyan területre,
amely - bárhogy is vesszük 
mégsem az övé. Csak örülhetnénk.
ha a liturgikus megújhodás igazi
természetének és eszményeinek
Ilyen szabatos megértését a saját
sorainkban általánosnak mondhat
nók."

Még ma is nagyon sokan vannak
a katolikusok között - irja Howell
-, akik a liturgikus megújhódás
ra való törekvést olybá veszik,
mintha az elsősorban a gregorián
ének finomságaira, az egyházi öl
tözékek stílusára és a híven vég
zett szertartások szépségeire vo
natkoznék. Koenker nem esik ebbe
a tevedésbe; tisztában van azzal,
hogy mindezek csupán külsőségek,

s hogy a liturgikus törekvés, lénye
ge szerint és éppen napjainkban,
a hívek vallási gondozásának és II

Ielkípásztorí tevékenységnek leg
magasabb rendű ágazata. Nem két
séges, hogy ez a törekvés országok
szerint különböző formákat öltött,
mikor is a legtöbb ország a maga
megkülönböztető jegyeit domborít
ja ki. Mutatják ezt azok a köny
vek és értekezések is, amelyeket
vezető katolikus írók, főleg néme
tek, franciák és angolok, erről a
tárgyról az utolsó ötven évben
közreadtak. Mindezeket a kiadvá
nyokat oly lelkiismeretesen fel is
dolgozta Koenker, hogy könyve a
liturgikus mozgalom történetére,
teológtálára és művészet-alakltásá

ra vonatkozóan mint irodalmi ka
lauz is nagy értékkel bir. Még fon
tosabbak azonban kutatásainak
záróeredményei. Annak ellenére
ugyanis, hogy az egyes országok
ban előtérbe állított közvetlen fel·



adatok látszólag csekély kapcso-
latban vannak egymással, Koenker
megállapítja, hogy a liturgikus
rnegújhódást, mínt egészet, a rész
leges célok egyikével sem lehet
azonosítani. A szembetűnő eltéré
sek egyedül abból adódnak, hogy
a szociológiai és pszichológiai fel
tételek helyenként változnak. Ha
elemezzük őket, az irányok konver
genciája, egyfelé tartása világosan
kitűnik: "Amire a liturgikus meg
újhódás törekszik, nem kevesebb,
mint az egész keresztény élet in
tegrálása az egyháznak és a ke
reszténységnek, mint egésznek,
szentségl felfogása körül." S ez 
mondja Koenker - "jelentősebb

napjainkban, mint minden más
belső megmozdulás a katolikus
egyház életében". Mi több - foly
tatja Koenker -, "olyan jelenség,
amely mélyen befolyásolja mind
azoknak gondolkodását, akik veze
tésre hívatottak általában a ke
reszténység bármely vallási közős

ségében".
Egészen kivételes mozzanatként

jegyezhetem ide, hogy Howell a ka
rolíkus olvasóknak is "erősen"

ajánlja a lutheránus professzor
könyvét, ha nem is mint beveze
tést azok számára, akik még nem
toglalkoztak liturgikus kérdések
kel. Bizonyos alapismeretek ugyan
is szükségesek ahhoz, hogy a ka
tolikus olvasók haszonnal forgat
hassák. Howell csupán egy tekin
tetben figyelmeztet fenntartásra.
Ez a fenntartás - mint kifejti 
nem a tényeket illeti, amelyeket
Koenker "bámulatosan" válogatott
és foglalt össze, hanem itt-ott azok
értelmezését. Vannak helyek, bár
igen szórványosan, ahol a szerző

nek nem sikerült teljes pontosság
gal tolmácsoini a katolikus felfo
gást. Ezzel a fenntartással azonban
- fejezi be Howell - egyenesen
kívánatos lenne, hogya katolikus
liturgikus megúihódás munkásaí
közül minél többen átelmélkedjék

ezt a könyvet: "értékes korrektí-

vum lesz számukra a tulspeciali
zálódás veszedelme és a mérték
tartásnak ebből következő hiányai
ellen."

•
Ha már javában folyik is a gre

enwichi csillagvizsgáló különbözé
részlegeinek átköltöztetése a Sussex
grófságban levő Herstmonceux-be,
a OOO hosszúsági fok továbbra is
Londonban marad - irja Angela
Croome a Coming Eventsben. "Lon
donban", mert hiszen Greenwich
városa, amely valamikor a kenti
grófsághoz tartozó különhatárolt
település volt, az idők során a fő

várossal teljesen egybeépült.
Az 1889-ben Wasli/·~tonban ösz

szeült nemzetközi kongresszus ha
tározott úgy, hogy az egész földre
érvényes közös idő bevezetése oká
ból a földrajzi hosszúságot keletre
és nyugatra attól a ponttól számít
sák, ahol a greenwichi csillagvizs
gáló delet mutató messzelátóia áll.
Másként kifejezve, azt adélkört
tették meg a OOO-ás fődélkörnek,

amely a greenwichi csillagvizsgáló
kupoláján megy át.

Köztudomású, hogy az idő a föld
nek csak azokon a helyein azonos,
amelyek ugyanazon délkör mentén
fekszenek. Kűlőnbőző délkörökön
fekvő helyek ideje más és más,
nem egyszerre van náluk dél vagy
éjfél. Időbeli eltérésük földrajzi
hosszúságuk eltérésétől függ, mert
rníndenegyes fok-különbségnek 4
percnyi időkülönbség felel meg.
így például Budapesten 1 óra HI
perc 15.3 másodperccel hamarabb
delel a nap, mint Greenwichben.
Az említett kongresszus, arnikor a
greenwichi délkör idejét világidő

nek fogadta el, azt kívánta elérni
ezzel, hogy az egyes országokban
érvényes idő a greenwichitől csak
teljes órákban különbözzék, Ebből

a célból a föld felületét Green
wichtől keletre és nyugatra 15 fo
kos sávokra osztották be s kimon
dották, hogy ezekben a .zönákban"
az idő egységesen ugyanaz. A nyu-
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gateurópai idő például, amely azo
nos a greenwichi idővel, arra a
zónára vonatkozik, amely Green
wichtől 7 és fél foknyira terjed ke
leti és nyugati irányban.

A kongresszus kitüntetésnek ir.
szánta határozatát, mert azokat u
nagy szolgálatokat is figyelembe
vette, amelyeket a greenwichi csil
lagvizsgáló évszázadokon át tett a
hajózásnak. A franciák ugyanis a

. párisi délkört szerették volna fő

meridiánnak elfogadtatni, s amikor
kisebbségben maradtak, nem is csat
lakoztak a washingtoni egyezmény
hez. Csak jóval később, 1911 elején
vezették be ők is a greenwichi
időt.

Herstmonceux manapság már
sokkal alkalmasabb mind a csilla
gászati, mind a meteorológiai vízs
gálódásokra. mint Greenwich - ál
lapítja meg Croome, Nemcsak
azért, mert az ott rendelkezésre
bocsátott kastély helyiségei jóval
tágasabbak és könnyebben építhe
tők tovább, hanem mert a légkör
is hasonlíthatatlanul tisztább.
Amellett a greenwichi obszervató
rium egy domb tetején magasodik,
ahol az állandó széljárás zavarja a
modern megfigyelések pontosságát,
mert mint kitünt, a csillagok állá
sa, ha rendkívül csekély mérték
ben is, de a szél erősségétől füg
gően változik.

Még 1675-ben történt, hogy II.
Károly angol király első udvari
cstllagásszá nevezte ki John
Flamsteed-et, aki bebizonyította ne
ki, hogy a hajósok a nyilt tenge
ren is könnyen megállapíthatják a
földrajzi hosszúságot, ha tábláza
taik vannak a hold és az állócsil
lagok helyzetéről. A'Zr- uralkodó
mindiárt utasítást is adott Flam
steednek, hogy új megffnyelések
alapján készítsen ilyen táblázato
kat. Ugyanakkor megbízta Sir
Christopher Wren-t, hogy énítsen
Flamsteed számára obszervatórt
umot a greenwichi királyi park
ban. A költségeket abból az 500
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fontból kellett fedezni, amit a
kincstár vett be akkoriban a meg
romlott lőpor-készletek értékesíté
séből, Wren tervezte meg és húzta
fel a ma is meglévő hatszögű vő

rüstéglaépületet. Földszintjén lakás
volt a csillagász részére, emelete
pedig egyetlen teremből állt, amely
nek magas és keskeny ablakai az
égbolt megfigyelésére szelgáltak.
Bár Wren úgy nyilatkozott, hogy
"kissé a pompára is' gondolt, vég
eredményben az egész építkezés
520 fontba került.

Ez az épület maradt mindmáig
a "királyi csillagász" rezidenciája,
egészen a Herstrnonceux-be való
átköltözésig. A felső termet azon
ban már régóta nem használták tu
dományos megfigyeJésekre, hanem
az országos tengerészeti múzeum
egyik részlegének rendezték be.
Történelmi érdekű és értékű csilla
gászati műszereket helyeztek el
benne, egyben emJéktárgyait azok
nak a nagy csülagászoknak, akik
a multban e falak közt dolgoztak.
Magának a tengerészeti múzeum
nak főépülete, az egykori "Qeen's
House", a domb lábáhan fekszik.
Egyik legszebb alkotása ez a XVII.
századi angol építészetnek.

Nemcsak a Wren rendelkezésére
bocsátott összeg csekélysége vall
arra, hogv a szűkrnarkúság [elle
mezte a híres intézmény első idő

szakát. FJamsteed évi fizetése, mint
első udvari esíüaaászé, míndössze
100 font volt. Nem részesült sem
miféle kiutalásban az obszervató
rium karbantartása céljából, és se
gédet sem állítottak melléje. Hogy
új műszereket scerezhcssen be.
kénytelen volt matematikaórákat
adni. Nem ütközhetünk meg tehát,
hogy amikor Flamsteed 13 évi meg
feszített munka után, kereken
20.000 megfigyelés alapján, meg
szcrkesztcttc csill aaászatí tábláza
tait, amelyeknél pontcsabbak addíg
soha sem készültek, ezeket a táblá
zatokat a maga kizárólanos tulaido
nának tekintette s nem volt hajlan-



dó nyilvánosságra hozni őket, amíg
rnéltányosan ki nem elégítették.
Halála után özvegye színtén igényt
emelt a múszerekre s a bíróság vé
gül is kénytelen volt elismerni tu
lajdonjogát. Persze csak sajnálhat
juk - jegyzi meg Croome -, hogy
az egyezkedés sem sikerült, mert
a műszerek, amelyeket az özvegy
elvitt az obszervatóriumból és ame
lyek az ő számára nyilván nem
sokat jelenthettek, utána egytől

egyig elvesztek.
Sok műszert hagytak hátra ví

szont Flamsteed hivatali utódai,
köztük Halley, aki a róla elneve
zett híres üstököst felfedezte, Brad
ley, aki rájött, hogya Földnek fer
de a tengelye, s már az újabb idők

ből Aíry, aki a fotográfiai megfi
gyelési módszert kidolgozta. Több
nyire ők maguk szerkesztették és
készítették ezeket a tudományos
eszközöket, amelyeknek szarény
külseje és gyakran kezdetlegesnek
ható kivitele csak fokozza csodála
tunkat e tudósok teljesítménye
iránt.

Nemrégiben ujból működésbehe
lyézték a Wren-féle obszervatórium
tetején felszerelt időjelző vörös
gömböt, amelyet az alatta folyó
Themzén elhaladó vagy ott hor
gonyzó hajókról kitűnőert látni. A
rádió feltalálása előtt ilyen szer
kezetet alkalmaztak a világ csak
nem valamennyi nagy kikötőjében

abból a célból, hogya hajók ellen
őrizhessék őrájuk pontosságát, mi
előtt kifutnak a tengerre. A gömb
minden nap délután 1 óra előtt 5
perckor tartórúdjának kőzepéig

emelkedik fel, 2 és fél perc rnul
tán eléri a csúcsot s innen ponto
san 1 órakor aj áesik.

A világidő megadása és a térbe
osztás mellett Greenwich az irány
adó az angol hosszmértékek tekin
tetében is. Az obszervatórium belső

oldalfalába helyezve láthatók a
yard, az egy és a két "láb" és a
három és hat "hüvelyk" eredeti
példányai.

Az ószövetségi zsidóság, mint
tudjuk, legalább 150-200 eszten
dőt töltött Egyiptomban, minden
esetre elég hosszú, időt ahhoz, hogy
az ottani népek vallási nézeteinek
és vallásgyakorlati külsőségeinek

hatása alá kerüljön. Ez is egyik
oka annak, hogy az Egyiptomból
való elköltözés után annyi nehéz
ségbe ütközött az eredeti tanok
tisztaságának helyreállítésa. Felte
hető, hogy a zsidók Egyiptomban
ismerték meg és sajátitották el a
vallásos jellegű táncot is. Mint
azonban Gianfranco d' Aronco mu
tat rá az Osservatore Romanoban,
a zsidóknál ez a tánc soha nem
tapadt hozzá meghatározott szer
tartásokhoz. Az is különbség ma
radt, hogy amíg az egyiptomiaknál
a tánc pontosan szabályozott és ki
zárólag időszaki volt, addig a zsi
dóknál szabadon alakított és telje
sen alkalomszerű.

A Biblia sok helyen szól a tánc
ról. Amikor az Egyiptomból mene
külő zsidók sikeresen átkeltek a
Vörös-tengeren, túljutottak az ül
dözéseken és visszanyerték szabad
ságukat, akkor Mária prófétaasz
szony, Áron nővére "kezébe ragad
ta a dobot és kimentek utána az
összes asszonyok, verve a dobokat
és táncba fonódva össze". Táncol
tak azonban később az aranyborjú
körül is, amelyet Aron készített a
türelmetlen zsidóknak, mialatt Mó
zes fent volt a Sínai hegyen, hogy
feljegyezze Isten parancsait. "Mi
kor azután Mózes a tábor közelébe
ért és meglátta a borjút és a tán
cokat, igen haragra gerjedt, elve
tette kezéből a táblákat s összetörte
azokat a hegy tövében."

Amikor Jefte megszabadította
Izraelt Ammon fiaitól és győzelme

sen hazatért Mászfába. leánya tán
colva futott elébe, hogy ekként tisz
telje meg atyját, aki Aroertől Min
nitig húsz várost hódított meg.
"Eléje jött egyetlen leánya, dobok
kal és táncoló karokkal." A tábo-

. rokban főleg a nöktáncoltak, míg



a férfiak nézökként szerepeltek.
Erre' kell következtetnünk abból a
szövegből is, amely elmondja, mí
ként rabolták el Benjámin törzsé
nek fiai, az idősebbek tanácsát kö
vetve, Silo város leányait, amikor
azok "a szokás szerint" kivonultak
a körtáncra.

Emlékezetes a párviadal a hatal
mas Góliát és a kistermetű Dávid
között. Utóbbinak győzelmét ének
kel és tánccal köszöntötték. "Ami
kor Dávid a filiszteus leverése után
visszafelé tartott - olvassuk a
Szeritírásban -, kivonultak az asz
szonyok Izrael valamennyi városá
ból Saul király elé, énekelve, kör
táncot lejtve, ujjongó dobokkal és
csörgőkkel s egyre zengedezték a
játszó asszonyok, mondván: Meg
vert Saul ezret, Dávid pedig tízez
ret." Maga Dávid, míután Izrael ki
rályának ismerték el s rníután le
győzte a filiszteusokat Baal-F'ará
szimban, Gabaában és Gezerben,
átvitte a frigyládát Abinádáb házá
bólObededom házába. A szekér
körül, amelyen a frigyládát elhe
lyezték, "Dávid és egész Izrael ját
szott az Úr előtt mindenféle fa
hangszereken. lanton, kobzon, do
bon, csörgőn és cíntányéron". Majd
amikor Obededom házából tovább
szállították a frigyládát Sion várá
ba, "Dávid teljes erejéből táncolt
az Úr előtt, s közben Dávidot gyolcs
efód övezte." Nagyon is szerényerr
volt tehát öltözve, úgyannyira, hogy
Mikol, Saul leánya meg is rótta
gúnyosan Dávidot, amiért ilyen
módon táncolt. "Mily dicső volt ma
- úgymond - Izrael királya, ami
kor feltakarta magát szelgálnak
szolgálói előtt s oly mezítelenül je
lent meg, mint amily mezítelenül
jelenik meg valami bohóc !" Dávid
azonban azt 'felelte, hogy a meg
alázkodásnak ezt a gesztusát Isten
dicsőítésére cselekedte: "Igenis, az
Úr színe előtt, aki inkább engem
választott, mint atyádat és egész
házát, s aki engem rendelt az Úr
népének. Izraelnek királyává, igen-
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is játszom, s akár még alábbvaló
leszek, mínt voltam, s akár még
inkább megalázom magamat önma
gam előtt, s mégis tisztelni fognál;
a szolgáló nők, akikről beszéltél:'
Jellemző, hogy Dante is egyetértett
ezzel az érveléssel, és Dávid tán
cát az alázatosság jelképeként örij
kítette meg Színjátékában :

s lám, a Zsoltáros föltürközve táncol
il szent Szekrény előtt atázatossan
s több volt l<irálynál. s kevf'""bb. c

tánccat.

Mindezekben az esetekben
folytatja a szerző - olyan vallásos
jellegű táncokkal állunk szemben.
amelyeket szabadon és önként Ie i
tettek. Nem irta azokat elő semn~'j
féle szertartás, formáikat sem szab
ta meg semmiféle hagyomány, "
nyilván ezért is botránkozhattak
meg rajtuk némelyek, még olyan
kor is, amikor nem kapcsolódtak
hozzá semmiféle bálványimádáshoz.
A bibliai adatokból viszont arról is
meggyőződhetünk, hogy mennvire
fontosnak érezték a zsidók a tán
cot, mint az imádság, a hódolat, n
hála és az öröm kifejezését. Egé
szen bizonyos, hogy ezek a láncok
jóval egyszerűbbek voltak, mint az
egyiptomi táncok, amelyeknek ide
jét, helyét és formáit a papok sz i
gorúan előírták. Az egyiptomi tán
cok ünnepélyességére és kötöttsé
gére a hieroglifekből is következ
tethetünk. Annak ellenére azonban.
hogy egyszerűbbek voltak, mégsem
foghatjuk fel visszafejlődésnek "
zsidó táncokat - emeli ki a szel
ző -, mert inkább haladást kell
látnunk bennük a nagyobb válto
zatosság és az egyénibb müall.o
tás felé. Az egyiptomi oltárok, igy
a Napisten oltára körül csak meg
határozott táncokat mutathattak
be: olyanokat, amelyeket a szertar
tás rendelt el. Ezek a táncok ma
guk is a kultuszhoz tartoztak, az
istentisztelet aktusai voltak: nem l!

lélek érzelmeinek szabad kifeje<:ó-



sei, A táncrnuvészet az egyiptomi
aknál mechanikus ismétlésben te
ü.·;-:ött, ami egyértelmű azzal, hogy
j,jánvzoUak belőle a lírai elemek.
')Jlft'hatjuk tehát, hogy a zsidók
nál a tánc magasabb fokra emel
kedett, mert tisztábbá és őszintéb

bé vált,
Egyéb ismereteink nincsenek a

zsidó táncok felől, mint amelyeket
a Bibliából meríthetünk. Csak az
".31 egészíthetjük ki az eddig mon
rlottakat, hogy a leviták, akik a
k ultusz szertartásaiban segédkez
tek, énekeiket hangszerekkel és
táncokkal kísértek. "A .kórus- szó
náluk énekesek és táncosok együt-

A KIS ÚT

tesét jelentette, akik azonos módon
voltak öltözve - irja Fleury, a ne-
ves francia vallástörténész.
Mindannyian énekeltek és táncol
tak. Ezek a kórusok kor és nem
szerint ifjakból, leányokból. asszo
nyokból és felnőtt férfiakból tevőd

tek össze s mindegyik csoport a
maga jellegének megfelelően vé
gezte a szent táncokat."

Olyan gyakorlatias és minden
érzelnősségtől távolálló nép, mint
a zsidó, nem hagyhatott ennél mé
lyebb nyomot a tánc történeti fej
lődésében - állapítja meg végül
Gianfranco d'Aranco.

"Megfigyelésem szerint a háza.~ságról szóló katolikus tanitás körill
ellentmondások vannak. Van könyv, mely csak azt a házasságot ismeri
el jogosultnak, amelynek a cél.ia a gyermek. Vannak, akik a pápával
együtt megengedhetőnekmondják a peri6dikus házaséletet, de csak igen
indokolt nehézségek esetén, Vannak végül, akik ezt egyszeruen, minden
különösebb magyarázat nélkül szabadnak nyilvánítják. Hogyan keH eb
ben a kérdésben vélekednünk?"

Mindenekelőtt lássuk a házasság
Szent Agoston által megfogalma
zott hármas áldását, s e hármas
áldás kölcsönös viszonyát, Schütz
Antal (Dogm. II. 1937, 610.) telje
sen világos előadásában:

"A házasság rendeltetését kife
jezi a házasság hármas áldása: 1.
A keresztény szülők feladata
újjá-nemzendőket nemzení, hogy
akik tőlük a világ fiaiként szület
nek, Isten fiaiként újjászülessenek
(Sz. Agoston). 2. A hűség áldása. A
hitvestársak Isten adta nemi kü
lönbözőségükkel kiegészítik és tá
mogatják egymást sokféle társas,
erkölcsi és lelki vonatkozásban, a
jelen és a másvilági életföladatok

megoldásában. 3. Az "orvosság" ál
dása: azaz az érzékiség szabályo
zása. A házasság hármas áldásának
kölcsönös viszonya: A házasság
alapértelme a hűség áldása. Isten
azért teremtette az embert férfivá
és nővé, hogy polárisan kiegészít
sék egymást és legbensőbb szere
tetközösségben ábrázolása legye
nek a lélek és Isten közösségének.
A házasság főcélja, mely kőzvetle

nül alapértelméből sarjad, a gyer
mekáldás. Végül az orvosság áldá
sa az eredeti bűn után jelentkező

esetleges cél. - A gyermeknem
zést egyenest ki nem záró házas
ságon belüli érintkezés nem lehet
bún a hatodik parancs ellen",
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