
tanulságok katedráról való "kinyilat
koztatása", és igy tovább. A gyermek
mást vár, mást igényel. Most ne men
jünk vissza a valóban színvonalas iro
dalmilag is értékes gyerme7drodalom
olyan klasszikus példáihoz mint a
Grimm testvérek, Andersen' a Pinok
kió vagy az Úz, hanem -' körülnézve
a magunk házatáján - idézzük Mórw
Ferenc nevét és életművét. Mi a titka
hát a jó mesének és a jó mesejáték
'?C',k? Az: ??gy mondanivalójában, meg:'
trast modJaban, alakjaiban. s.zerevlői.

ben nincs semmi mesterkélt.~ég, eről
tetettség. Természetes, emberi (embe,'i
még akkor is, ha állatokról, virágokról
tündérekről és boszorkányokról, ma~
nókról és óriásokról szóll). a ta:núlsá
got pedig úgy mondja el, hogy ki sem
mondja - és mégis érti mindenki. Fé
süs l!:va ilyen iró: ala7dai épp annyira
rokonok a népmesék világával, meseiro
dalmunk közismert alakjaival, mint a
valóságos élettel. Csupa eredetiség,
csuva ötlet. még a szereplők ne1lpnek
meG1)ála.~"tlisliban is. Tovortyán Tódor,
OTdas Borbtúa, Alamuszi Nyuszi.. Tifi
rö~;. a kismalac, Szürkeanyu - és CStv
vafül. a kisnuuszi, "aki" ugyamlgy le
hetne Peri, Miska, Jancsi is, tehát ,.em
berone-ek" - a auermekete v;dámságá
val. 1átékszeretetével. pajkosságával és
,jó<zÍ1,é"e7" Csuoniil; - immár rnese
kö"y"nen is meqielent - alakjával Fé
süs -p,,,a ú1 me.<efigurát teremtett meg,
gyermekimdalmunk eouik úJ, ieUeqze
tes mesefiourrl1lÍt. Csupafült rádióhall
gatók, tévénézők és könyvolvasók - ki-

A KIS ÚT
Minden kornak megvannak a maga

sajátos ájtatossági formái. A korszel
lem rányomja a bélyegét a keresztény
jámborságra is. Individualista társada
lom az egyéni ájtatosságot törekszik elő
mozdítani és azokat a formákat karolja
fel, amelyek ezt a célt szolgálják. A
kollektív szemlélet térhódításával sziik
ségszerűen együtt JIir, hogy az áitatos
sági formák is inkább lcözösségie7c le
gyenek. Természetesen ebben az eset
ben sem szoritkozhatumk: csupán a li
turgiára, szükség van egyéni- és nép
ájtatossá.gokra is. Ilyennek manapság
csak az az ájtatosság oiknlrna«, amely
nek szerk.ezete világos és átte!cinthető,
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csinyek és nagyok - éppúgy a szívük
be zárták, mint Csilicsali Csalavári
Csala.vé,·t, Nagyapó állatait, Dióbél ki
rálykisasszonyt vagy a Csicseri-történet
alakjait. "Ha nekem csodabocskorom
volna, a gyermekszívekbe röpülnék
most bele... Szőke fejeket, barna feje
ket megsimogatnék, nevető szemekbe
belenevetnék, síró szemek könnyét le
törölgetném . .. Ha mesebeli bocskorom
volna . . . De tán jobb is, hogy nincsen...
Hát így csak a tollamra bízom magam.
mint valami szárnyas paripára. Régi
jószág már ez, tudja a jámtot sok gye
rekszívbe. Hiszem, hogy megtalálja a
tietekbe is, akiket én látatlanban is
ismerek" - írta Móra Ferenc meséinek
"Beköszöntő"-jében. Fésüs Eua tolla is
ilyen szárnyas paripa: tudja és megta
lálja a járatot gyermekek és felnőttek

szívébe egyaránt. Bizonyság rá a kis
Csupafül, bizonyság rá a sikeres mese
iáiékok. sorozata "A palacsintás király"
tól a legújabbakig.

És hadd említsük meg itt a szerkesz
tő-dramaturg nevét. Derera l!:váét, aki
Fésüs l!:vát nemcsak a Magyar Rádió,
hanem a gyermekirodalom számára is
felfedezte, és meséit, mesejátékait a
Gyermekrádió műsoraiban mikrofon elé
viszi. A "Toportyán Tódor a mezei
könyvnapon" kitűnő előadását Gál Ist
ván rendezte, a címszerepet Velen
czei István, Csupafült Váradi Hédi, Ti
firöfi kismalacot pedig Hacser Józsa
alakította nagyszerűen.

BALASSY LASZLÚ

JÉZUS sztvt: TISZTELETÜNK

tartaImát tekintve dogmatikailag meg
alapozott és az érzelmek felkeltésében
mértéktartó. Vagyis a bonyolult forma,
a bizonytalan dogmatikai érték és a
szentimentális beállítottság ma eleve
halálra ítélt egy ájtatosságot.

Voltak olyan ájtatosságok, amely'CT,
szinte csak évtizedekig éltek, mások
dacoltak az évszázadok folyásával és
utána múltak ki, de van olyan is, amely
úgy látszik vég;glcíséri az egyház életét.
Ezek közé tartozik a szenvedő Jézus
iránti tisztelet egyik-másik módja, a
Mária-tisztelet néhány fOl'mája és a Jé
zus Szive tisztelet is.



Bár pillanatnyilag hazánkban a Jé
zus Szíve kultusz jelentősen vísszaesett,
mégis úgy tűnik, hogya jövő ájtatos
sága.

Miért?
Először is azért, mert a mai ember

a lényeget keresi, és ezt az igényét a
Jézus Szíve kultuszban találhatja meg.
KüZönősen az Oltáriszentség titkával
egybekapcsolva mintegy koncentrátuma
az egész kereszténységnek. A katolikus
vallás lényegét nehéz lenne tömörebben
összefoglalni, és ugyanakkor világosab
ban megfogalmazni, mint ahogyan az az
igqzi Jézus Szíve tiszteletben történik.

De azért is a jövő ájtatossága ez az
ájtatosság, mert bár korunk embere
szinte undorral fordul el az érzelgős

ségtől, szeretetre talán még éhesebb,
mint elődei bármikor voltak. S amikor
ateista kortársaink nem kís része ép
pen azért tagadja az Istent. mert l<:év
telen észre1,enni szeretetét, döntő jelen
tősége van annak, hogy mi magunk
meglássuk és másokkal is megláttassuk
hoou a mi Istenünknek ..,... mivel éret
tünk emberré lett ..,... szíve van, éS'Pedip
mindenkit befogadó. az 'Qsszemberiséaet
maaába záró, szerető szíve. Amikor nem
ke1,esen kimondják a szentenciát: ha
volna Isten. nem tűrhetné azt a ren
oeteo s'w'rl,1ledést, amit a háború, a ke
guetlenkedése/c. a járvánvok és az éh
ség jelent az embel'iségnek - ha pedig
mégis van Isten, akkor bár ne lenne,
mert az ilyen Isten az ember ellensége,
aki ellen harcolni kell -: döntően fon
tos, hogy bennünk az emberszerető Is
ten képe éljen. (Milyen kár, hogy az
Istennek ezt a tulajdonságát, ti., hogy
emberszerető, nem emlegetjük gyakrab
ban; Szesvt Pál Tituszhoz írt levele
nyomán a görög liturgiában Isten ne
vének egyik kedvenc jelzője ez a szó!)
Anélkül, hogy tagadnánk az Isten ere
jét és hatalmát, korlátlan felségjogait
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és végtelen igazságosságát, amellyel ha
kell, büntet is, inkább a hozzánk le
hajló, velünk sorsközösséget vállaló Is
ten fogalmát kell lelkünkbe vésni, azét
az Istenét, akinek ..,... mivel emberi ter
mészetét tekintve egy közülünk - ér
tünk dobogó, szerető szíve van.

Nehezebb kérdés: hogyan lesz a Jé
zus Szíve tisztelet a ma emberének
ájtatossága és főként hogyan lesz a
jöpő á,itatossága?
Elsősorban azáltal, hogy a János

evangéliumnak sokkal nagyobb' súlua
lesz lelkiéletünkben, mint eddia volt.
Kü!őnösen pedig ha Jézus búcsúbeszé
dét és fŐ'lJapi imáját, mint szerető szí
vének legbensőségesebb meqnyilatkozli~át
sokkal komolyabban ves,~zük, mint eddig.
Vallási életünkben túlontúl sok vnlt a
farizeusi voná.~: a rítusok. szabli.71/Ok,
előírások és törvények sokszor qúzsbn,
kötÖtték bennünk a szellemet. A betű

megölte a lelket. A mai lelkivezetés éJJ
ven azzal, hogy naa11korú ke"'''.szténlle
ket feltételez, nagyobb szabailoánot en
a"d a híveknek és szíve,sen citá17a Szetit
Aaostont: Ama, et fac anod vis ~ ('sa.k
szeres.~ és ha ezereteted Í(:/azi, akkor
tenetsz, amit csak akarsz, ez a .szere
tet úavis meamondia, mi a teendŐIt

S főként akkor. ha az iraalma,s sza
ma.I'Úánus példá,1án meginnul1,a kö.,,,t
,-jük a iézusi intelmet:,.Menj és téou
hasonlóképpen." Azaz seqit« saiát kr5
nvelmetlenséaed árán i.~ méa a veled
szemben ellenséges beállítottsáaú, más
nemzetiségű, más 1Jallású, számodra va.d
idegen embertársadon is. Talán circulus
vitiosusnak, logikátlan körforaásnak tű

ni1c, de valóság, hogy a Jézus Szíve
kultuszból irgalmas emberszeretet kö
vetkezik, a cselekvő felebaráti szerétet
'Pedig elvezet a Szent Szi» tiszteleté
hez. Ez a jövő kereszténysége.

KATONA NANDOR

A MAGYAR KATOLIKUS PAPSÁG ÉLETKORI MEGOSZLÁSA

A magyar egyházi élet belső problémáiról azzal a jóleső érzéssel hallgatunk,
mínt akiknek minden jól magy, mint akiknél minden rendben van. A hozzánk ér
kező külföldi könyvek, folyóiratok, újságole tele vannak saját egyházi problémáik
felmérésével, analizálásával, tárgyalásával és a nyilvánosság előtt való megvitatásá
val. Mi idehaza szerényen vagy tapintatosan hallgatunk és várjuk azt, amíg saját hi
báink vagy mulasztásaink objektív tényezökké nem lesznek és akkor majd kijelent
jük: sajnos nem tehetünk semmit: ha az Isten így engedte meg, akkor mí mit csi
náljunk stb., stb,

425




