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Minap jutottam csak hozzá, hogy
alaposabban átnézzem az Universe
Első félévd számait. Egész csomó
rövidebb közleményre akadtam,
amelyeknek témája feltehetően ér
dekelni fogja olvasóinkat. Egyik
másik - gondolom - a szakem
berek számára is 1Jartalmaz újdon
ságokat, s a nyári hangulatban ro
vatunknak sem árthat a változa
tosság.

Kezdem azzal, hogy House bir
minghami érsek megalakította és
júniu" 17-én munkába állította azt
az egyházmegyei bíróságot, amely
Newman boldoggáavatásának elő

készítéséül az előzetes vizsgálato
kat folytatja le. John Henry New
man bíboros nálunk sem szorul kü
lőnösebb bemutatásra. Mint tudjuk,
fl az újkor egy:fk legnagyobb kato
likus hétvédője és híttudományes
gondolkodója, akinek hatása mesz
sze túlterjedt szülőhazáján és rnű

ködési területén, Anglíán. Newman
1801~ben született, anglikán vallás
ban nevelkedett s anglikán lelkész
lett, főleg történelmi kutatásai
azonban egyre közelebb vitték a
katolicizmushoz, úgyannyira, hogy
1845-ben áttért a katolikus hitre s
belépett az oratoriánusok rendjébe.
A rákövetkező évben pappá szen
telték Rómában. Utána egyideig a
dublini katolikus egyetemet vezet
te, mint annak rektora, majd tel
jesen a tudományos munkának,
irásnak és igehirdetésnek szentelte
magát. Érdemei elismeréséül XIII.
Leó pápa bíborossá nevezte ki. A
birminghami oratoriánus rendház
ban halt meg 1890~ben.

Nézzük azonban, mi is a me
netük az ilyen előzetes vizsgála
toknak. A boldoggáavatási eljárás
megindítására vonatkozó hivatalos
kérést az oratortánusok terjesztet
ték az érsek elé. Ennek megfelelő

en ők is küldbék ki a bírósághoz a
boldoggáavatás szorgalmazóját, a
.,posztulátort", Henry Francis Davis

prelátusnak, az oscotti Szűz Mária
kollégium helyettes rektorának sze
mélyében. A bíróságnak a lehető

legkimerítőbben kell tájékozódnia
Newman 1. életéről és erényeiről,

2. írásaíról, továbbá 3. arról, hogy
hívatalosan semmiféle nyilvános
tiszteletben sem részesült halála
óta. (Ennek az utolsó pontnak ér
telméről egyik hittudósunktól a kö
vetkező eligazítást kaptam: Ha va
laki már beigazoltan hivatalos egy
házi kultuszban részesül, akkor
nincs szükség semmiféle eljárásra,
mert enélkül is boldognak nyilvá
nítják, és pedig azon az alapon,
hogy az egyház tévedhetetlen. Ilyen
esetek azonban a középkor óta nem
fordulnak elő.)

Egyik teendője a bíróságnak, hogy
tanúkat hallgasson ki és megvizs
gáljaazokat a korábbi tanúskodá
sokat is, amelyek az üggyel kap
csolatba hozhatók. Mint Davis el
mondta az Universe munkatársá
nak, olyan tanút, aki még szemé
lyesen ismerte a bíborost, minden
valószínűség szerínt csak nagyon
keveset idézhetnek meg. Mínden
esetre köztük lesz Denis Sheil ora
toriánus testvér. Sheil, aki most 93
éves, gyermekkorában a birming
hami oratoriánus iskolába járt s jól
emlékszik a bíborosra. Két évvel
ezelőtt halt meg az iskola egy má
sik növendéke, Ignátius Chinn, aki
10 éves volt, amikor a bíboros meg
halt, s ő mínístrált neki utolsó
szentmiséín. Előrelátható, hogy a
bíróság most majd sajtó útján is
jelentkezésre kéri fel míndazokat,
akik úgy érzik, hogy az ügyben ta
núvallomást tehetnek.

Hangsúlyosan kiemelte Daves,
hogy bármilyen eredményre jusson
az egyházmegyei bíróság, ez még
semmi biztosítékot sem nyujthat a
boldoggáavatásra. Az iratok alap
ján a Ritus Kongregáció önállóan
és szabadon dönt aIl"T'61, vajon meg
indítda-e vagy sem .a boldoggáava-
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tási pert. Davís egyébként úgy szá
mítja, hogy két esztendőbe is bele
telik, amig az egyházmegyei bíró
ság végez munkájával. Nagy köny
nyebbség ugyan, hogy Newman írá
sai kivétel nélkül rendelkezésre áll
nak, de hosszú időt vesz igénybe
azoknak az adatoknak megvizsgá
lása és értékelése, amelyek az eré
nyek gyakorlására, külőnösen az
alázatosságéra. vonatkoznak.

"Egyik legfigyelemreméltóbb moz
zanat jelentette ki Davis -,
hogya napjainkban világszerte
megállapítható érdeklődés New
man iránt az írásairól magára a
személyére is átmegy, Jóllehet, írá
sai semmit sem vesztettek súlyuk
ból és [elentőségükből, Newman
egyénisége és magatartása egyre
jobban vonzza a híveket. Mutatja
az is, hogy mínd több országban
alakulnak Newman-társaságok,
amelyek az ő szellemében kiván
ják munkálrií nemcsak' a hittudo
mányt, hanem a vallási türelmessé
gert és az igazi keresztény jámbor
ságot is. S így ha természetesen
egyedül az egyház dönthet is az
ügyben, amely oly sokunknak szív
ügye, úgy érzem, kötelességünk
imádkozni és dolgozni azért, hogy
- ha Isten is úgy akarja - törek
véseinket siker koronázza.'

*
Kinek a műve a "Krisztus kö

vetése" ? Századok óta vitatkoznak
róla. Köztudatba az ment, hogy
Kempis Tamás a szerzője. Most az
után egy belga' tudós, J. Delaisse,
a brüsszeli kírályí könyvtár szak
tisztviselője, határozottan .állítja,
hogy Kempis Tamás csak kiadta,
de nem ő írta a könyvet. S hivat
kozik arra a három éven át tartó
vízsgálódására, amelyet a könyv
tárban őrzött és szerínte eredeti
kéziraton végzett.

Mint ismeretes, a' "Krisztus kö
vetése" a XV. század közepetáján
került a nyilvánosság elé. Szerzője

nem volt megnevezve s a tudomá
nyos közvélemény több írónak tu-

lajdonította a szerzőséget, A XIX.
század vége felé azután felfedezték
a könyvnek egy korai kéziratát,
amelyen Kempis Tamás neve sze
repelt. Akik erre föl tanulmányozás
alá vették Kempis stflusát, általá
ban odakövetkeztettek, hogy őt kell
a "Krisztus követése" szerzőjének

is tekinteni. A legutóbbi évek uj
felfedezései azonban megint felele
venítették a kérdést.
Előtérbe nyomult az a nézet, hogy

a könyvet Geert Groote írta, a
.Jcözös élet testvéreinek" alapítója.
Ez a szervezet papokból és vilá
giakból állt, akik a lelki élet re
formálásán kívántak dolgozni, A ku
tatöle kimutatták, hogy Groote sok
gondolatát és kedvelt szóképét tar
talmazza a "Krisztus követése" .
Azok a szakemberek azonban, akik
továbbra is kitartottak Kempis
szerzősége mellett, azzal magyaráz
ták ezt, hogy Kempis a tanítványa
volt Grootenak s meg is írta a je
les mester életét.

Delaísse most megjelent tanul
mányában azon az állásponton van,
hogy Kempis Tamás csupán "adap
tálta", vagyis kiadásra alkalmas
farmába öntötte a művet. A De
laísse által eredetinek mondott kéz
irat ugyanis kétséget kizáróan nem
Kempistől való, a sok javítás és be
toldás, valamint az egésznek átren
dezése viszont kétségkívül tője szár
mazik. A szövegben észlelhető na
gyobb változtatások azonban min
dig csak a kifejezésekre és azok
kapcsolásaira vonatkoznak és so
hasem másítják meg az alapvető

eszméket.
A belga tudós ennek ellenére

sem kívánja eldönteni magának a
szerzőségnek kérdését. Beéri azzal
a konkluzióval, hogy Kempist nem
nevezhetjük szerzőnek a szó mai
értelmében. Ű, már mint Delaisse,
hajlik arra a feltevésre, hogy a
"Krisztus követése" egy csomó rö
vid értekezésből alakult ki, ame
lyeket a .Jcözös élet testvérei" szer
vezetének különböző tagjai írtak,
Az egybefoglalás és simítás azután



Kempis Tamásnak jutott feladatul.
Elmondja Delaísse azt is, hogy a
kézírat tanulmányozásában a leg
modernebb' tudományos módszere
ket alkalmazta. Elemezte a papi
rost és a tintát s ibolyántúli suga
rakkal vizsgálta meg a törléseket
és beírásokat.

Az Universe, amely ismerteti
Delaisse értekezését, helyesen jegy
zi meg, hogy tudományos szem
pontból bármennyire érdekes prob
léma is a szerzőség, semmiképpen
sem változtat a lényegen, azon ne
vezetesen, hogy a "Krisztus köve
tése" ma is "best-seller" kiadvány
az egész világon. S idézi Ikon Dau
det szavait, aki rnínden politikus
nak és mínden, ujságírónak éjjeli
szekrényéri ott szerette volna látni
ezt a könyvet.

*
Theas püspök, akinek egyházme

gyéjébe Lourdes tartozik, nyilvános
közleményben felszólította a lour
desi boltosokat és árusokat. hogy
ne kövessenek el, sőt a maguk ré
széről is akadályozzák meg a visz
szaéléseket a grotta vizével, a kegy
tárgyakkal és a Szerit Szűz kéPei
vel. Nem szabad 1. lourdesi vizet
eladni, 2. olyan kegyeleti vagy
egyéb cikkeket forgalomba hozni,
amelyek vízcseppeket tartalmaz
nak, 3. emlélktárgyakra rányomni
a lourdesi Szűz !képét, 4. azzal a
hozzáfűzessel árúsitani vallási hasz
nálatra szánt készítményeket, hogy
azokat az egyház már megáldotta.

Közleményében emlékezetbe idé
zi a püspök, hogy maga a Szűz

anya adta meg az utasítást a grot
ta vizének miként való használa
sára. amikor ezt mondta: "Menj,
Igyál a forrásból és mosd meg ma
gadat". A grotta vize tehát arra va
ló, hogy igyunk belőle és mosakod
junk benne. Akár a helyszínen,
akár másutt az otthonunkban, de
mindig a megkívánt vallásos tisz
telettel. Soha és semmi körülmé
nyek között sem engedhető meg
azonban, hogy a víz kereskedelmi

forgalomba kerüljön. Ellenkeznék
ez a Szűzanya kifejezett kívánsá
gával és Lourdes immár százéves
hagyományával. A grotta vize aján
dék számunkra, Nem szabad tehát
árúsítani sem közvetlenül, sem
közvetve, vagyis belefoglaltan más
árucíkkbe, akkor sem, ha utóbbi
nak vallási célzata van. Éppen e
zért nem szabad eladni és a zarán
dokoknak sem szabad megvennlök
rózsafüzéreket, feszületeket vagy
érmeket, amelyekbe kis cseppeket
dolgoztak bele a grotta vizéből.

Mdnden ilyen esetben ugyanis a víz
már üzleteskedés tárgya. Ürügyül
szolgál a vonatkozó készítmény
árának felemelésére s ugyanakkor
reklámul is az ilyen cikkek kelen
dőségéhez. S ha már az ilyen eljá
rás is feltétlen <tilalom alá esik, ak
kor egészen nyilvánvaló, hogy sem
mi körűlmények között sem szabad
megvásárolni még emlékül sem az
olyan nem vallásos jellegű készít
ményeket - töltőtellakat. szeleneé
ket, gyűrűket, láncokat, ékszereket
-, amelyelk a grotta vizét tartal
mazzák.

MegeIlJgedihetetlen visszaélés az
folytatja a püspök -, ha a lour
desi Szent Szűz képével díszíze
nek olyan emléktárgyakat. mlnt
szappantartó, Illatszeres üveg, ön
gyújtó, cigarettatárca, zsebkönyv
vagy bármi más személyes haszná
lati tárgy, háztartási vagy tealet
cikk. El kell ítélni egyes árusoknak
azt az eljárását is, amikor eladás
'ra kínált kegyeleti cikkeikről azt
állítják, hogy azokat az ezvház már
megáldotta. Ez az eladási módszer
két okból kárhozatos, nevezetesen:
1. nem felel meg az igazságnak,
mert az egyház sohasem áld meg
eladásra szánt tárgyakat, 2. nye
részkedés sugallja, mert a kereske
dő az áJllMlagos megáldás fejében
a szokásosnál mindjárt magasabb
árat is szab.

Befejezésül kijelenti. a püspök,
több okból is kötelességének tar
totta, hogy óvja a Lourdes'ba za
rándokló híveket azoktól az üzel-
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mektől, amelyeikkel a városban ta
Iálkozhatnak, Annál is inkább,
rnert a centenáriummal kapcsolat
ban igen megtévesztő. újfajta visz
szaélések jelentkeztek. Ugyanakkor
figyelmeztetni kívánta a boltoso
kat és árusokat is, hogy a keresz
tény lelkiismeretességnek és a jó
ízlésnek megfelelőerr járjanak el s
ne akarják meg Inem engedhető

módon is növeini bevételeiket.
..

Francoise Sagan írásai, amelyek
közül a "Jónapot, búbánat", leg
utóbb magyar fordításban is meg
jelent, nem olyan természetűek,

hogy rninden vonatkozásban kiáll
nák az erkölcsi bírálatot. Én talán
más szemmel nézem őket, mint so
kan az olvasók közül, s komoly
értékeket is látok bennük, azon
azonban nem csodálkozom, hogy
egyházi hatóságok világszerte óv
ják tőlük az ifjúságot.

Elutasítóan nyilatkozott róla a
minap az Osservatore della Dome
nica vatikáni hetilapban Mario
Crovini prelátus is, akit egyházi
szempontból mindenképpen illeté
kes személviségnek kell elismer
nünk O vezeti ugyanis a Szent Of
ficiumnak azt a hivatalát, amely
az Index-ügyekkel foglalkozik.
"Nem tápiálok túlzott fogalmakat
a mai nemzedék erényei felől 
jelentette ki a preáltus -, de bo
rúlátásom nem megy annak felté
telezéséíg, hogy a mai fiatalok zö
me hasonló Sagan alakjaihoz. Ezen
felül pedig erosen hiszek a szel
lemben, mindenekfölött Krísztus
könyörületes és megszentelő jelen
valóságában napjainkban is."

Mindezt azonban inkább csak az
összefüggés kedvéért, a most kö
vetkezők világos megértése okából
bocsátottam előre. Miként ugyan
is az Universe közl], megkérdezték
Crovinit, hogy ha neki is ez a vé,
leménye Sagan könyveiről, akkor
miért nem sorolták be azokat a ti
lalmazott rnűvek közé. S a válasz,
amelyet adott, számunkra is eliga-
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zítá az egyházd Index annyit vita
tott kérdésében. "Sagan elbeszélé
seit' - mondta a prelát\lS - azért
nem tettük Indexre, mert a Szent
Officium hivatala ma már csak
azokat a kiadványokat bírálja el,
amelyek valami különleges okból
veszélyeztetik a hitletétemény ép
ségét, Mindazok a művek, amelyek
egyszeruen erkölcstelenek, az egyé
ni lelkiismeret ügyét képezik."

..
Ha a pápa és a bíborosok egy

szer selyem, máskor gyapjú ruhát
viselnek, ezt nem egyéni választá
suk szerínt, hanem pontos előírá

sok alapján cselekszik. Annak
megállapítása, hogy a Szeritatya
és a bíborosok az év egyes napjain
és 'a különböző alkalmakkor mi
lyen minőségű és színű öltözékben
jelenjenek meg, a "pápai szertar
tások prefektusának" teendói közé
tartozik, Hogy ilyen tisztség léte
zik, még az egyházi személyek kö
zül is kevesen tudják, azért foglal
kozik vele érdekesség okából az
Universe római munkatársa.

A prefektus évről-évre összeál
lit egy naptárszerű könyvecskét,
amely a ruhaviselésí utasításokat
tartalmazza. A könyvecske rend
szerint 10 lapot foglal magában.
Kétféle könyvecske készül : az egyik
olasz, a másik latin nyelven. Kivi
telezésükről a vatikáni nyomda
gondoskodik, Egy olasz nyelvű

könyvecskét fehér kötésben a
Szeritatyának adnak át a megelőző

év végén. Az olasz bí-borosok is
olasz nyelvű könyvecskét kapnak
sárga kötésben. A többi bíborosnak
latin nyeívű könyvecskét küldenek
vörös kötésben.

Bizonyos meghatározott napokon
a pápának a fehér selyem helyett
fehér gyapjú ruhát kell öltenie. A
mínőségváltás oka többnyire Iítur
gikus. Altalános szabály, hogy a
Szentatya gyapjú ruhác visel a
nagyböjti és az adventi időszak

ban, valarrant a nagy ünnepek vi
giliáján. ünnepnapokon és a lítur-



gía ünnepi időszakiliiban a pápa se
lyembe öltözik, ugyanígy megvá
lasztásának és koronázásának év
fordulóín, még aikkor is, ha ezek
a napok a liturgia bűnbánati idő

szakába esnek. A selyem ugyanis
ünneplő ruhának számít.

Ami a ruha mínöségét illeti, a bí
borosokra ugyanezek a szabályok
vonatkoznak. Náluk az ünnepi szín
a karmazsin, a nem ünnepi a viola.
Az év ikét napjára rózsaszín az elő

írás. Egyik a nagyböjt negyedik
vasárnapja, a Laetare-vasárnap, a
mási!k az advent harmadík vasár
napja, a Gaudete-vasárnap.

Évenként kétszer a prefektus
úgynevezett "intimatio"-t bocsát ki,
amelyet az Osservatore Romano is
közread. Az "intimatio" felszólítja
a bíborosckat, hogy tegyék fel vagy
vegyék le a hermelint a "cappa
magnav-ról, az uszályos köpenyről.

Rendszerint Áldozócsütörtök az a
nap, amikor le kell venni a váll
ról a hermelint, és Szerit Katalin
ünnepe, november 25-e az a nap,
amikor vissza kell helyezni.

A "pápai szertartások prefektu
sa" mindezekben az utasításaiban
a' hagyományokhoz igazodik. Ere-

-detfleg csak a római bíborosokat
érintették az utasítások, később

azonban kiterjesztették azoknak ér
vényét az európai, majd legutóbb
az összes bíborosokra.

..
Egyszer már foglalkeztam rova

tomban azokkal a törekvésekkel,
amelyek a közhasználatból kiment
régi nyelvek mesterséges felélesz
tésére irányulnak. Ha jól emlék
szem, három konkrét példára utal
tam. Mistral és a "felibreik" kísér
letére, amely nagy irodJa!lmi dicső

séget hozott a romantikus lelkű

mozgatóknak, de a provencal nyel
vet még sem tudta feltámasztani; a
héber nyelv uralmának hivatalos
visszaáldítására az új Izraelben, ami
az eddigi jelek szerint teljes ered
ménnyel bíztat; végül a független
ségét visszanyert Irországnak ar-

ra a lépésére. hogy az angol nyelv
teljes kíszorításávaí nemzeti nyelv
vé nyilvánította az ősi gael nyel
vet, ennek sikerét azonban kétsé
gesnek mondtam.

Ezt a gael nyelvre vonatkozó két
ségemet látom most megerősítve

abban a feltűnést keltő beszédben,
amelyben Lucey corki katolíkus
püspök arra hívta fel az összes t,é
nyezőket, hogy fogjanak össze az
ir nép megmentésére. A beszéd
nyilválllvaló politikai célzattal hang
zott el, mert felveti a felelősség

kérdését is azért, hogy évenként
még rníndíg kereken 50.000 személy
kénytelen elhagyni szülőhazáiát.

Amiért azonban egyáltalán szólok
a beszédről, a nyelvet érintő S2Ja
kasza, "Tagadhaibatlan tény - je
lentette ki a püspök -, hogy ma
kevesebben beszélik a gael nyelvet
Írországban, mínt 30 évvel ezelőtt.

Az ősi Í'r nyelv ujjáélesztését célzó
polítbka tragikus kudarcba fulladt,
amiért drágán fizet a nemzet. Akik
a nép megmentése helyett a nyélv
megmentésének adták az elsőbbsé

get, már eredendően megsértették
a nemzeti értékek helyes rendjét.
Ami azonban még súlyosabbá teszi
a helyzetet, az a körülmény, hogy
nemcsak a nép rnegy veszendőbe,

de a nyelvet sem lehet megmente
nL"

Hogy egyébként Irországban va
lóban komoly nehézségek lehetnelk,
arra következtethetünk D'Alton bí
boros. armaghi érsek beszédéből is,
aki felszóHtotta minap a nevelő

ket: szálljanaik szembe a pesszímiz
musnak azzal a szellemével, arnelv
lépten-nyomon tapasztalható az ir
nép körében. ..

A milanóí székesegyház hat "kle
ríkusánakv nincs párjuk az egész
világon. Ok az egyetlen egyházi
személyek, akik felvehették a ki
sebb rendeket anélkül, hogy szán
dékukban álílna valaha is pappá
szenteltetni magukat. A kánoojog
tudvalevően megtiltja a kisebb
rendeik kiszo1gáltatását olyanok ré-
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szére, akik nem kivánnak papok
lenni. A pápa azonban időről-időre

felmentést ad a milanóí egyházme
gyének e jogszabály alól.

Hogy míért ? Mert a rnílanóí egy
házmegye az ambrozíán rítust kö
veti s ez a rítus helyet és külön
feladatdkat j,elöl ki olyan szemé
lyek részére, akdlk csupán a kisebb
egyházi rendeket birják. Ezek. a ki
sebb rendek tudvalevően: az aj
tónálló, felolvasó, az ördögűző és
az oltárszolga rendje. Mindezek a
rendék a korai egyházban is meg
felelő ailkalrnazással voltak össze
kötve, később azonban megszünt ez
a gyakorlat s a XII. század óta már
csak a papnövendékeket szentelík
fel a kisebb rendekre, előkészíté

sül a nagyobb rendekre, vagyis az
alszerpapí, szerpapí és áildozópapi
fokozatokra, míg magukról a ki
sebb rendekhez fűződő teendőkről

általában világi alkalmazottak út
ján gondoskodnak. Mint mondottuk
azonban, más a helyzet a milamóí
egyházmegyében, amelynek ambró
zián liturgiája több vonatkozásiban
eltér a rómaitól.

A mílanói székesegyház hat kle
rikusának kötelezettségei hasonló
ak a papokéhoz. Hajkoronát és re
verendát keN viselniök, naponként
küűönböző jámborsági gyakorűato

kat végezniök és nőtlenségben kell
élniök. Bártrnikor lemondhatnak
azonban tisztségükről s akikor már
mínt a laikusok közé visszahelye
zettek meg is házasodhatnak. Kö
zépiskolaí érettségivel kell rendel
kezniök s értenlök kell a latin szö
vegeket. Fő feLadatuk, hogy segéd
kezzenek a székesegyház kanonok
jainak a székesegyházzal kapcsola
tos ü:gyek intézésében. Vannak
azonban egyéb feladataik is. Az
ambrozián rítust i,L1etŐ€n gyakorla
ti oktatásban részesítik a papnö
vendékeket s ügyelnek arra, hogy
semmi csorba se essék az örökölr

. formákori. Ellenőrzilk a sekrestyé
seket, .a templomi kincstár öreít, a
takarító szeméilyzetet és a temető

szolgákat. S természetesen közre-
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működnek míndazokban a szertar
tásokban,amelyeken a lJiturgia elő

írja.
Hátuk közül az egyik - prefek

tusi címmel - a testület közvet
len főnöke. Ennek van egy külö
nös és napjainkban már teljesen
fölösleges kötelessége is. Az ünne
pélyes érseki szentmíséken meg
keLl izlelnie a bort és a vázet, ame
lyet az érsek át fog változtatní.
Eredetileg azért iktatták be ezt a
mozzanatot a szentartásba, mert a
hajdani olasz viszonyok között
mérgezéstől féltek. Ma persze csak
a hagyománytísztelet őrzi ezt a tör
téneti érdekességet. A prefektus
felajánlás előtt a főoltár legfelső

lépcsőjén áííva, arccal a hívek felé
fordulva iszilk egy kortyot a bor
ból és a vízből.

Mind a hat klerikusnak külön
lakása van a székesegyházzal ösz
szekötött érseki székházban. Ren
des havi fizetJést kapnak és része
sedés jár nekik azoknak a gyer
tyáknak a [övedelméből is, amelye
ket a hívek a Szűzanya tiszteletére
gyujtanak meg. Megjegyzi még az
Universe, hogy noha a klerikusok
bármikor visszatérhetnek a világi
életbe, ilyen eset csa:k a legritkáb
ban fordul elő.

..
Végü~ három apróság.
Június 13-án a londoni Albert

Haűlban zsoltár-fesztivált rendez
tek, amelven zene, ének, pantomim
és tánc vitte a fő szerepet. Bemu
tattak a többi között két dramatr
záJ1t játékot. Az egyik gyertya- és
barka-tánccal elevenítette fel az
ószövetségi jlrigysze'kreny dicsőíté

sét, a másik egy örvendező felvo
nulást je:J.enített meg, útban Jeru
zsállem felé. A st. mlchíelsgesteli '
holland süketnéma intézet leány
növendékei "Az Úr az én pászto
rom" címmel pantomimet adtak elő

színes ruhákban és fényhatások
mellett, kórussal és zenekari kísé-
rettel. .

EWször fordult elő az egyház tör-



ténetében, hogy szentmíse alatt
egy csomo harmonika szolgáltatta
a kisérő zenét, Az esemény színhe
lye a párisi Notre Dame volt, ahol
nászmise keretében kötött házas
ságot Nicole Rioufrey kisasszony,
a párisi vásárcsarnokok mult évi
"királynője". A zenészek hivatásos
harmonika-művészek vobtak, köz
tük egy világhírű hármas, amely
"F,renda harmonika-klubnak" ne
vezi magát. Szereplésükhöz külön
egyházi engedélyt kellett kérni, azt
azonban nem mondja meg az Uni
verse, hogy ki adta meg az enge
délyt.

Brigid de Vine írja, hogy a hí
vek részéről megkeresték az angol
püspöki kart: tegye megfontolás
tárgyává. nem leheíme-e bevezetni
a rosszul hallók vagy egyáltaltán
nem hallók érdekében a templo
mokba is azt a legujabb technikai

A KIS ÚT

berendezést, amelyet egyes színhá
zakban és gyűléstermetkben már si
kerrel kipróbáltak. A találmány
lényege az, hogy a fulakra körben
antennát húznak, amelyet egy
szabványos rádióerősítőből táplál
nak. Ennek az antennának a kisu
gárzása elég erős ahhoz, hogy olyan
mágneses > teret Iétesítsen, amely
működésbe tud hozni egy töltőtoll

nagyságú, zsebben tartható vevő

készüléket. Ez a készülék a fülben
elhelyezett parányi hallgatóhoz
kapcsolódik. A vevőkészüléket szá
rázeleme 60 órán át folyamatosan
működésben tudja tartani. A belső

berendezés költségei mínímáűísak,

az üzemeltetés pedig alig jelent kü
lön kiadást. A találmány megbe
csülhetetlen értéke, hogy a rosszul
hallók is teljesen szabadon mozog
hatnak és helyezkedhetnelk el a
templomban.

Istent szeretni kell minden képességünkkel, embertársunkat pedig
úgy, mint önmagunkat. Ez az Isten parancsa. De mi a szeretet? Eddig
azt hittem, hogy a szeretet az, ami hozzánk lelkileg közelállókkal össze
kapcsol. Jó vele együttlenni, érdekel minden, ami vele történik, szere
tünk vele beszélni. De hogyan parancsolhatja ezt Jézus az ellenségeink
kel szemben kötelezánek ? Érzéseinket nem lehet szabályozni, Lehetet
len bebeszélni magamnak, hogy jó volt ellenségeimmel együtt lenni. Mi
hát a szeretet?

Elsőnek egy meldékrnondatra vá
laszolunk: "ÉrZJéseinket nem lehet
szabályozní". De igenis lehet. Min
denkí tudja, hogy lehet magunkat
valamibe "belelovalni", vagyis le
het valamit a lelkünkben forgatni,
felmelegíteni, mínden oldalról kö
rüljárni, gondosan becsomagolnd,
"hogy Iki ne hűljőn bennünk". Le
het magunkban rneghányrií-vetni,
másoknak elmondani. És lehet egy
dolgot szándékosan elutasítani ma
gunktól: mással foglaíkozni, gon
-dolanainkból loívetní, mint ahogyan
egy bűnös gondolattal tesseük, és
rájövünk, hogy "másnap már nem

is fáj olyan nagyon". És lehet az
is, hogy a bennünket ért ellenséges
magatartást felajánljuk elégtételül
azokért a sértésekért, meg nem ér
téselkért, amelyeket mi követünk el
másoldcal szemben, és amiket talán
észre sem vettünk. Próbálja csak
meg, és Iátni fogja, hogy igenis le
het érzéseinket szabályozni.

De. hogya lényegre térjünk: "Mi
tehát a szerétet ?" Sokszor volt már
erről szó a Vigilia hasábiaín, de
talán elkerülte fígyelmét, vagy ta
lán mint újabb előfizető, nem is
meri a régebbi számok taetalmát,

A magver "szeretet" szó külön-
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