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Idegen szavak. - Rónay Lászlónak "A harminc éves Vigilia első évtizede"
című tanulmányában: messianisztikus - a messíás (megváltó, szabadító) szó
továbbképzése; az értelme: szabadulást, megváltást hirdető, igérő. Ugyanebben
a cikkben: introvertált - a lélektanban használt kifejezé& az öntnagába néző,

befelé fordult lélek, egyéniség megjelölésére. Mihelics Vid "Eszmék és tények"
című rovatában: elit - a francia "elite" szónak a magyarban meghonosodott
változata; azt jelenti: kiválasztott, válogatott; általában valamilyen emberi
csoportosulás felső, kiemelkedő, legnemesebb rétegét nevezik így. Ugyanebben
a cikkben: terminológia - a latin terminus (kifejezés) és a görög logos (beszéd)

szavakból alkotott szó; az egy szakmában vagy tudományágban használt és
arra jellemző szakkifejezések összességét értjük <rajta. Ugyanebben a cíkkoen:
fázis - görög eredetű szó egy változássorozat egyes szakaszainak megjelölé
sére. Doromby KáToly "Színházi krónika" című rovatában: persziflázs - francia
eredetű szó; az értelme: valaminek a szavak, helyzetek, tények eltoraításával
történő kigunyolása. Ugyanebben a cíkkben: [arce - ugyancsak francia szó;
a Illem túl igényes humorú, míndenkí számára érthetően erőteljes vonásokkal
dolgozó tréfás! játékot, bohózatot hívják így.

Beethoven halála. - Beethoven halálának körülményeiről érdeklődik ol
vasónk. Egy könyvben ugyanis olyasmit olvasott, hogy a Missa solemnis szer
zője "öklét az ég felé rázva" halt volna meg. Nos, a nagy zeneköltő utolsó nap
jairól valóban többféle változat terjedt el. A leghitelesebbnek azonban mín
denképpen Anselm Hüttenbrenner visszaemlékezése tekintendő, hiszen ő egyike
volt annak a néhány leghűségesebb jóbarátnak ,akik az utolsó percig Beethoven
halálos ágya mellett maradtak. 1860-ban közzétett írásában Hüttenbrenner így
írja le az olvasónk által említett jelenetet: "Beethoven 3 óra óta hörögve, esz
méletlenül vívta haláltusáját. Egyszerre vakító villámfény világította be a szo
bát (odakint hó fehérlett), s hatalmas mennydörgés követte. A váratlan tüne
ményre, mely engem is megrendített, Beethoven felnyitotta szemét, felemelte
jobbját, s ökölbeszorított kézzel pillanatokig mereven nézett a magasba, ko
moly, fenyegető kifejezéssel, mintha azt mondaná: Dacolok veletek ellenséges
hatalmak! Távozzatok tőlem! Isten velem van! ..." A jelenet értelmezése,
amint látjuk, a jelenet leírójától származik. Elvileg tehát elképzelhető egy
másfajta, ha úgy tetszik ellenkező előjelű értelmezés is. Ennek azonban, túl
Beethoven egész egyéníségén, ellene mond az a tény, amelyről ugyancsak
Hüttenbrenner tudósít, hogy a nagy zeneköltő a betegek szentségeivel meg
erősítve fejezte be életét. Beethoven haldokolva is megköszönte a vigasztalást
a szentségeket kiszolgáltató lelkésznek. A halál 1827. március 26-án követke
zett be. Március 29-én temették el Beethovent; az utcákat beláthatatlan soka
ság torlaszolta el, s Mozart Liberaja búcsúztatta a nagy meatert. :Érdekes, hogy
a koporsó mellett többek között Schubert is ott haladt, jelképesen is átvéve
ezzel Beethoven zenei örökét.
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Hűséges olvasó. - Lapunk májusi számának "A kis út" című rovatára
reflektál olvasónk. Ez a cikk - mint írja -, olyan problémákat feszeget,
amelynek egy némileg más vonatkozása már többször elgondolkoztatta. "Gya
korló családapa lévén - írja olvasónk - rendszeresen a diákmiséken veszek
részt, amelyek az átlagosnál látogatottabbak. Megfigyelésem alapjául az itt
szerzett tapasztalatok szolgálnak., Hivatkozásul Radó Polikárp említett kis írá
sára, hangsúlyozni szeretném, egyet értek azzal, hogy "kár árgus szemekkel
figyelni", s így megfigyeléseim sem tudatosan erre irányuló tevékenységet je
lentenek, hanem, sajnos, kénytelen tudomásulvételt. Tudomásulvételét annak
a jelenségnek, amit talán a "templomi kellemetlenkedők" kifejezéssel lehetne
összefoglalni. Aligha kell kimerítő felsorolást adni, mindannyian ismerjük eze
ket a testvéreinket. A mise felénél érkezőt, aki azután kihívó, helyátadást ki
provokáló tekintettel sétál végig a padsorok között; azt, aki a padsor szélén
ülve tűri, hogy a később érkezők átevickéljenek rajta, de a világért sem ülne
beljebb; azokat, akik a gyóntatószék előtt fittyet hánynak a sortartás elemi
követelményeinek, a gyóntatószékbe bejutva viszont hosszú tízpercekig be
szélik meg azokat a problémákat, amelyek nyilván fontosak, de megtárgya
lásukra alkalmasabb időpont is választható, mint amikor többen akarnak még
gyónni, és nyilván áldozni is szeretnének. Nem ismeretlen az áldoztatórácsnál
elénk surranó, az áldozás idejére üresen hagyott helyünket elfoglalo, stb. sem.
Kevéssé épületes dolog, hogy a felsoroltak sajnos gyakran kerülnek ki idősebb

testvéreink köréből. Ne értsék félre esetleg csípősnek tűnő megjegyzéseimet.
Végtére emberi gyengeségek ezek, s a szerétet nyilván túl is teszi magát rajtuk.
De talán mégis hasznosabb az a szentmise, amit zavartalanul imádkozva, el
mélkedve töltünk el, mint az, amelyen a felebarátaink apró bosszantásai által
kiváltott érzelmeinken úrrálevés emészti fel szellemi energiánk nagy részét.
Úgy gondolom hasznos lenne, rendszeresen, visszatérően, a szentbeszédek ke
reteit" kihasználva a "templomi etikett" szabályainak ismertetése, szorgalma
zása."

Olvasónk észrevételeivel mindenben egyetértünk. Sajnos valóban előfor

dulnak az általa leírt jelenségek, amelyek rníndegyike megannyi vétség a ke
reszténység legalapvetőbb parancsolata, a szeretet ellen, s amelyek ilymódon
kétségessé teszik az összes többi vallásos gyakorlat értékét is. Ami pedig a
diákmíséket illeti, a papság rendszerint felkéri a híveket, hogy azok a felnőttek,

akik nem tudnak hosszabb ideig állni és csak ülve tudják a mísét végighall
gatní, ne ezeket a miséket látogassák, hogy a padok a gyermekek számára
üresen maradhassanak. Nem kényelmi, hanem lelkipásztori igény ez, mert a
templomban szétszóródott és a felnőttek között botladozó gyermekekkel nem
lehet rendesen foglalkozni.

"Erdő-mező". - Megértjük, hogy olvasónk szeretettel dédelgeti ezt a ked
ves emlékei, amelyet - némi túlzással - "élete legnagyobb élményének" ne
vez. Sajnos azonban feltevésében mi sem tudjuk megerősíteni. Hitünk tanítása
szerint "visszajáró lelkek" semmilyen formában nincsenek. Ha a szóbanforgő

"búcsú", a halál időpontjában történt volna, akkor még elképzelhető lenne,
hogy valamiféle "telepatikus megérzésről" és annak a hallott hangok formájá
ban történt kivetítéséről van szó. Igy azonban bele kell nyugodni, hogy bi
zony - mint ön is írja - hallucináció volt.


