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Mikor a nagy parázna "asszonynak", a római birodalomnak
hatalmas testén hullafoltok jelentkeztek. mikor Alberiák barbár
hadai kiméletlenül perzselték a régi világ kultúráját, mikor a két
ségbeesés pásztázta CI megriadt keresztény lelkeket: - akkor írta
meg Szent Agoston remekművét, a "Civítas Dei"-t, I s t e n v á r o
s át.

Ez a hatalmas korjelenség hármas jelleget szántott műoébe.

Erélyesen cálolja azokat, akik abban a kába hitben, hogya biro
dalom azért roskadozik, TTWrt hűtlen lett az avatag isteneihez, régi
pogány uirtusához, - v i s s z a s í r t á k a r é g i p o g á n y
életet.

A b a r b á r o k SI z á m á r a gazdag, vonzó szinekkel vázolja
Isten országának, az örök igazságoknak, a mennyország1Klk löldi
megtestesülését, aTTWlynek erős ezerelme évezredre pezsdítette a
barbárokkal lellríssülő európaí vért.

A k é t s é g b e e s e t t e k n e k vagy inkább az esetlenehnek.
habozóknak, zavarba jutotiaknak késő utódai mi vagyunk. Nem
sírjuk ugyan vissza a multai, de minthogy bő"ünkön érezzük a ke
reszténység időleges uereségeii, megremegünk a rossz győzelmétől,

béna reményvesztettség, világvégét sejtő szoruliság, avagy épp
ellenkezőleg boldog löldi-égi paradicsom közeli reménye vakítja
el látásunkat.

Ezek számára vázolja Szeni Agoston Isten városát: nem lesz
itt a löldön paradicsom, a jóság teljes győzelme, viszont nem vár
ránk teljes enyészet. A löldi élet Isten városának és az evilág vá
rosának szakadatlan kiizdelme. A két szereiei két várost épített:
Isten s z e r e t e i e önmagunk megvetéséig - Isten
v á r'-o' s á t; ö n m a g u n k s z e r e t e t e I s t e n m e g lJ e t é
s é i g - az e v il á g v á r o s á t.

*Korunk jele az isteni Szio. A 20. század minlegy az "új meg-
váltásnak" korszakába esik bele. A kereszténység bármelyik moz
galmában magán hordja a Jézus Szíve-mozgalom anyajegyét. Egy
lelől az isteni szerétet "utolsó erőleszítésének" vagyunk boldog
részesei, amellyel új embereket, választott á l d o z a t i l e l k e k e t
akar képezni, másIelöl csendes, de szívós szabadságharcot inclított
meg a sátán és az önző evilágiság városa ellen, hogy ezáltal minél
inkább eljöjjön hozzánk Krisztus Szívéből "a z i g a z s á g é s
é l e t k i r á l y s á ga, a s z e n t s é g é s k e g y e l e m k i
r á l y s á g a, a z i g CI Z s á g o s s á g, s z e r e t e t é s b é k e
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k i r á I Y s á g a" [Krisztus király-prefáció). Bármelyik nagy lor
radalommal jelentőségben és méreiben versenyez az e n g e s z t e
I é s n a g y n é p m o z g a I m a, nem ugyan borzalmas, merész,
véres itéleteioel, hanem az őskeresztények dacos ellenimonddséual
az evilági országgal szemben, és a mindent jóvátenni, helyreállítani
akaró szereiet elszántságával: minél inkább elszakad a világ városa
Krisztustól, mi annál jobban akarjuk építeni Krisztus városát.

Krisztus szeretete önmagunk megvetéséig nemcsak a papi rend
ben, a szerzetesközösségekben, hanem künn a világban is épiti
városát a családokban, iizemekben, egyházközségekben. Ennek a
csodás, modern mozgalomnak, szellemiségnek szócsöve akar lenni
kiadványsorozatunk; ezeknek az igényesebb, I ő I e g v i I á g i é s
v i I á g i a k k a l log l a l k o z ó l e I k e k n e k szántuk ezeket a
sorokat.

*A Jézus Szioe-mozgalom szemben a gazdasági és anyagi be-
hatásokra építő materializmussal, belülről, a szívből épiti a társar
dalmai. nem gyúlöletből, hanem szeretetből. - Ezért első rovatunk
Krisztus és a Boldogsó.gos Szűz Szíve szerini alakított ember
LELKISÉGÉT tárgyalja.

A Jézus Szioe-mozgalom visszahódító hereszteshadjárai, a lélek
totális mozgésitása Krisztus királyságának megvalósitására, érde
keinek szolgálatára. - Ezért második rovatunk az APOSTOLKO
DAST öleli lel, éspedig először általánosan. majd különböző terü
leteit, ,úgymint az imaapostolságot, a családi, hivatásbeli, egyház
községi apostolkodást.

A Jézus Sziue-mozgalom a pogányság durva bűneivel és rom
bolásaival szemben mindent helyre akar állítaní vagy legalább is
kárpótolni akarja a megsértett isteni igazságosságot és visszauta
sított szeretetet. - Ezért harmadik rovatunk az ENGESZTELÉST
tartalmazza.

*
A két szerétet két várost épített. Ennek a két :városnak kiizdel-

me halja át jelenünket is. Csak az esik kétségbe, aki a multon tépe
lődik; aki azonban a jövőt keresi és az igazságot hirdeti, annak
gazdag lehetőségek nyílnak meg.

Ezt a tisztultabb jövőt akarja szolgálni kiadványsorozatunk.
Ha egyetlen ezeretetlángot sikerül iellobbantanunk, már érde

mes volt megirni és szerheszieni "Isten városát". Mert egy igaz
ezer búnösért nyujthat elégtételt, a szereiei egyetlen megnyilvánu
lása leledtetni tud az Úr Szioében ezernyi hálátlanságot.

Ezekkel a gondolatokkal helyezzük be szerény téglánkai a
Krisztusra epült Isten városának őrtornyába.

1947. március 19. Szent Józseinek, Krisztus nevelőatyjának
ünnepén.

KOLLAR FERENC S. J.
a Jézus Szioe Szövetség orsz, igazgatója.
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Jézus Szíve megújítja a világot
Ha elfogulatlan lélekkel olvassuk azoknak a nagy kinyilat

koztatásoknak történetet, melyek a 17. század második felének
közepén megindították a Jézus Szíve-tiszteletnek világhódító útját,
akkor lehetetlen, hogy annak a benyomásnak hatása alá ne kerül
jünk, mely nemcsak Bougaud Emilt indította Alacoque Szerit Mar
git életének megírására, hanem magát a paray-i látnokot is ezekre
a szavakra kényszerítették, hogy itt mintegy "új ezeretetteljes meg
lJáltásról" van szó az emberiség számára. S a benyomás, melynek
hatása alá kerülünk, nem más, mint hogy itt legkevésbbé van szó
csak kis áhítatgyakorlatnak m:eghonosításáról az Egyházban, hanem
olyan lelki rnozgalom megindításáról. mely hivatott egész új, soha
nem ismert bőségben áradó forrásait megnyitni a kegyelmi életnek
egyének s az egész emberi társadalom, az Egyház és a világ számára,

Sugárzó lelenések •..

Az első kinyilatkoztatásban megjelenik előttünkKrísztus dicső
séges alakja szeretettől sugárzó Szívével, mely csak úgy lövell ki
magából a kegyelem sugarait, és halljuk Krísztus szájából az
egyúttal fenséges, de csodálatos leereszkedésről és irgalomról is
tanúskodó szavakat, melyek "szeretetének csodáiról" és "Szívének
megmagyarázhatatlan titkairól" szólnak, kinyilatkoztatják, hogy ez
az isteni Szív oly szenvedélyesen szereti az embereket, hogy szere
tetének lángjait már nem képes többé magába. fojtani, hanem kell,
hogy azokat kiárassza az egész világra, s az embereket a kárhozat
örvényéből kiragadva, kincseivel meggazdagítsa. Mintegy az Ezekiel
próféta által leírt a szentélyből fakadó patakot véljük magunk elött
látni, mely hatalmasan áradó folyammá nő meg, s ezen mJár át
gázolni sem lehet, folyásai mentén pedig mindenféle gyümölcsfa nő
az emberek eledeléül és orvosságául. (Ez. 47, 1-12.)

A második kinyilatkoztatás már fájdalmasabb hangokat pendít
meg, de nem kevésbbé nagyszeru világperspektívába állítja belé az
engesztelés motívumát, mely nem egyéb, mint hogy nem szeretik
a Szeretetet az emberek. Ezt a motívurnot viszi fel csúcspontjára
az utolsó, úgynevezett "nagy kinyilatkoztatás", mely az isteni Szív
ből fakadó nagy szeretetáradatot egy külön ünnep bevezetésével
aikarja megindítani, s ennek megülése egyúttal nagy engesztelés is
legyen a félreismert és megvetett isteni Szerétetért. -

Ha ezekhez az első nagy kinyilatkoztatásokhoz hozzávesszük
még a későbbi utasításokat, melyek arról szólnak, hogya Szent
Szív képét házakba, családokba, sőt a királyok palotáiba. kell viDIÚ
s azokkal ékesíteni a nemzeti zászlókat; s ha arról hallunk, hogy
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ez a tisztelet az az eszköz, melyet Isten az Ö irgalmában ezeknek
az utolsó századoknak nyujt, hogy a világot és az emberi társadal
mat a végveszélytől megDrenItse, mely azt a földön s méginkább a
túlvilágon fenyegeti, akikor a kinyilatkoztatások isteni voltában
vagy hitelességében esetleg kél:elkedhetik valaki, aki azoknak igaz
voltáról még nem győződött meg, de egy dolgot nem gondolhat,
hacsak .szemét nem zárja le akarattal, s egy dolgot nem hirdethet,
hacsak nem végtelen tudatla!IlJsággal vagy elfogultsággal, azt t. i.,
hogy itt csak valami kis dologról, figyelenrre se méltó áhítatgyakor
latocskáról vagy egy szerzetnek kedvenc ájtatosságáról van szó.
A Jézus Szíve-tisztelet mindjdrt keletkezése hajnalán mint valami
nagy, világot mozgató eszme és mozgalom áll szemünk elött.

Az Egyház: hitelesíti

Csak egy dologról lehet szó: megérdemlik-e a Jézus Szíve
kinyilatkoztatások beléjük vetett hitünket? Isteniek-e? Hítelesek-e?
Erre a kérdésre azt kell válaszolnunk, hogya Jézus Szíve-kinyilat
ikoztatások is, mint lIDIinden magánkinyilatkoztatás, sohasem dogma
s még az Egyház maga sem nyilváníthat ja azokat dogmáknak.mert
nem tartoznak a hit letél:eményéhez (depositum fidei), melyet az
Egyháznak megőriznie s hirdetnie kell, hanem csak emberi hitet
érdemelnek s csak emberi bizonyosságunk lehet azoknak isteni ere
detéről. De ez nem jelenti azt, hogy valamely magánkinyilatkozta.
tásról éppúgy, mint valamely most történő csodáról (pl. Lourdes
ban) ne lehessen teljes, minden okos kétséget kizáró emberi bizo
nyosságunk.

Erről az oldalról tekintve pedig a Jézus Szíve-kinyilatkoztatások
mínden emberi hitet megérdemelnek s soha az Egyház magánkinyilatkoz
tatásrói úgy nem nyilatkozott, mint azt az Alacoque Szent Margit-nak
jutott kínyilatkoztatásokra nézve meg tette. Erről tanúskodik a Jézus Szíve
tiszteletnek egész története; erről küLönösen XV. Benedek pápának bullája,
melyet a paray-i szűz szenttéavatásával kapcsolatban kladott: erről a
pápák és főleg XIII. Leó és Xl. Pius egyéb nyilatkozatai.

XV. Benedek a paray-í szeritnek jutott kinyilatkoztatások történetét
egyenesen felveszi a szenttéavatásí bullába s ezt nem tehetné, ha azok
minden emberi hitet meg nem érdemelnének s isteni eredetükről emberí
bizonyosságunk nem volna. XIll. Leó pápa a Szent Szív képét, amint azt
Alacoque Szent Margít szemlélte, üdvöt hozó jelnek nevezi, mely korunk
ban az Egyház egén feltűnik, s nem kételkedik azt a szent kereszt jelével
jelentőségben összehasonlítani, amikor a Szent Szív képét a Konstantin
császárnak megjelenő kereszt mellé állítja, s azt mondja, hogy ..tőle kell
kérniini: s várnunk az emberek üdvösségé t" . Xl. Pius pedig egyenesen
kímondja, hogya Jézus Szíve-tisztelet ..a vallásnak egész lényegét magába
loglalja" s kifejezést ad annak a biztos reménynek, hogy ebből a tisztelet
ből ..sok és kíváló jó származik majd nemcsak az egyes emberekre, hanem
az Egyházra, a társadalomra és a családokra nézve is". (Miserentissimus.)
Mindezekben a már IX. Pius által vallott megismerés jut kifejezésre,
hogya Jézus Szíve-tiszteletet lsten különös gondviselése adta korunknak,
hogy abban minden bajának orvosságát s gyógyszerét megtalálja.

Ezekből a pápai nyilatkozatokból azonban még más fontos
következtetést is vonhatunk le. Nemcsak hogy egész tekintélyük
kel állnak a paray-i kinyilatkoztatások mellé, hanenn egyúttal meg
mutatják, hogy ezek a kinyilatkoztatások csak a külső lökést adták
meg a Jézus Szíve-tiszteletnek világhódító s világot mentö útnak-
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indulására; a világot hóditó erő azonban magában a tiszteletnek
természetében rejlik, s ez egészen a katolíkus dogma mélységeiből
él és táplálkozik.

K6I veszély
Hogya Szent Szív-tisztelet igazán korunk lelki és szellemi

megújhodására kiválóan alkalmas eszköz és orvosság, azt maga a
pápai tekintély önmagában is alátámasztja az imént idézett nyilat
kozatok és sok egyéb nyilatkozat alapján. Most azonban a tisztelet
természetébőlkiindulóan is szerétnők ezt az. igazságot megvilágítaní.
Ez azért is nagyon tontos és szükséges, mert eltekintve attól a táma
dástól, mely a Jézus Sztve-tiszteletet szeretné holmi kis ájtatos
kodássá lealacsonyítani, különösen két más oldalról fenyegcli ve
szély s éri támadás.

Az első veszély és támadás azok részéről fenyegeti, akik el
szeretnék hitetni a katolikus közvéleménnyel, hogya Jézus Szíve
lelkiség ellentétben van és veszélyezteti az őskeresztényáhítat/ormát
és lelkiséget, mely a Krisztus titokzatos teste tanából s az ezt
visszatükröző, sőt megelevenítő, továbbélő liturgiából szívja életét.
Amint mondják, a Jézus Szíve-tisztelet csak az egyéni áhitatot
táplálja, de nem szolgálja a közősségí Istenbe-kapcsolódást.

A másik veszély azok oldaláról fenyegeti, akik nem helyezked
nek ugyan szembe a tisztelettel, de azt elsekélyesítik s nem hatol
nak annak mélyére. "Megtesszük, mert kell, s van is valami haszna"
- mondják, de oly távol állanak a Szent Szív-tisztelet óriási táv
latainak áttekintésétől. mint az. ember, aki a völgy mélyében valami
erdőben áll. Mennyivel nagyobb a távlata annak, aki a hegycsúcs
ról szeraléli az egész vidéket. Ezekkel majd még tárgyalásunk során
gyakorlati vonatkozásban találkozunk.

úgy állunk a Jézus Szíve-tisztelettel, mínt magával az Egyházzal.
Az elfogulatlan szemlélö, mégha más táborból jön is, ámulattal áll az
Egyház erkölcsi és történeti nagysága előtt; s mégis hányan vannak, a·kik
az Egyházat mint maradi intézményt, kultúraellenes berendezést vagy
legalábbis mint elavult valamit lenézik. Ilyen a Szent Szlv-tísztelet is.
Grandiózus, nagyszerű a megindulásában és 'kifejlődésében, s mégis ellen
szenvvel viseltetnek vele szemben vagy lekicsinylik sokan, még a kato
likus táborban is. Csak egy dolog a vigasztaló: ezek rendszerint olyanok,
akik más dologban sem fedik nézeteikkel vagy életükkel egészen a kato
likus álláspontot. Nem találni bizonyíthatólag újabbkori szeniet, aki ellen
szenvvel viseltetett volna vagy lekicsinyelte volna a Jézus Szíve-tiszteletet;
de találni eleget a "modern" katolikusok, a külsö akciózá sban elmerülök,
a tanitásukban nem egészen megbízhatók, az életükben nem a tökéletesség
elvei szerint élök soraiban.

Ol lélek. új világ

Jézus Szívét tisztelni voltakép nem egyéb, mint megtalálni
Krisztust az Ö legbensőbb mivoltában, élete, tanítása, példája, meg·
váltó műkődése legmélyebb rúgójában s magyarázatában: Szioében.
Jól nevezte valaki a Szent Szív-tiszteletet .a .Krisztus-ismeret lilo
zóliájának". Mert valóban a Jézus Szíve-tísztelő mindent, amit
Krisztusban lát és tapasztal, annak legmélyebb okaira, gyökerére
vezet vissza. Igazában nem is lehet keresztény életet élni Jézus
Szíve nélkül. Annál kevésbbé lehet a társadalmat keresztény szel
lemben megújítani Jézus Szíve nélkül. Nem túlzás ez?
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Ha megfontoljuk, hogy mi voltakép a keresztény élet. és mi a
társadalom megújhodása keresztényszellemben, akkor lábú fogjuk,
hogy nem túlzás.

Miben áll a keresztény élet?
Krisztus ismeretében és szeretetében. Krisztust kell magunkba

felvennünk, amilyen tökéletesen csak tehetjük: tanításában, példá
jában, megváltói kegyelmeiben, szentségeiben egyházában.

De honnét fakad tanítása? Miben gyökeredzik egészen isteni
példája, erényei és szentsége? Miből sarjad ki megváltói műve?
Hol a forrása a szenvedést és kínhalált magára vállaló szeretetnek?
Honnét vette Isten a második tvának. az Egyháznak testét? 
Minden csak Jézus bense jére. Szioére utal; mert hiszen a ,,-szív"
elsősorban és leglényegesebben. a Szent Szív-tiszteletben is, az ember
bensejét, erkölcsi és kegyelmí mivoltát jelenti, Igy tehát nem ís lehet
keresztény életet élni a nélkül, hogy esetleg megnevezés nélkül is
ugyan, de mégis valóságban azt ne tiszteljük, abba bele ne kapcso
lódjunk, amit ez a sző, "szív" jelent: Krisztus bensejébe, isten
emberi benső életébe.

Miért ..sziv"?

De miért kell szűkségkép ezt a szót használnunk, hogy ..sziv"?
- Mert nincs semmi sem, ami jabban, kézzelfoghatóbban szemünk
elé áHílaná azt, amit Jézus, az Udvözítö bensejé alatt értünk.

Ezt megérti a művelt, de megérti az egyszerű ember is, jobban,
mint bármi egyebet, amit neki Krisztus titokzatos testéről tudósan mond
hatunk. Nem lépünk ezzel ellentétbe semmiképen sem a kereszténység
nek ezzel a központi dogmájával. mely főleg napjainkban mindíg jobban
kezd előrenyomulniaz igazán lelki életet élő emberek tudatában és bele
hatolni a kereszténység köztudatába is. Ugyanis Krisztus titokzatos testé
nek tanát is csak úgy tudjuk igazán felfogni, ha tudatában vagyUlDk
annak, hogy minden éltető kegyelem, minden erő és életadás a forrásból
és gyökérből, az Ö istenemberi bensejéből, vagyis Szívéböl fakad és szár
mazik. Jézus Szíve nemcsak a személyes, hanem a titokzatos Krisztusnak
is szíve, az egész -kegyelmi vérkeringés központja. a test egységének
összetartója. Ebben rej lik legmélyebb alapja a Szent Szív-tisztelet szociális
jelentőségének is, melyről még szólmi fogunk. Egyébként is Krisztus titok
zatos testének tanát a néppel csa-kis az emberi test hasonlatával vagyunk
képesek valamikép megértetni s ezen az alapoe világos lesz a szlv-szim
bolum jelentősége is.

A Szeni Szív-tisztelet és a tan Krisztus titokzatos testéról
nemcsak hogy nincsenek egymással ellentétben, hanem egymást
szükségkép feltételezik és kiegészítik. Feltételezik. mert a Szent
Szív-tisztelet nem tudná hatásait kifejteni a lelkekre, ha azok
Krisztussal és egymás közt nEmll volnának összekötve a legbensőbb
lelki kapcsokkal. amint azt a tan Krisztus titokzatos testéről elénk
állítja. S viszont ez a tan nélkülözné a mélységet, ha nem tekin
tenők a forrást, melyböl az éltető erő származik, ha nem néznák
ennek a testnek életet forrásozó szívét. Ki is egészítik egymást, mert
az egyik inkább az egységet s a kegyelem által adott lelki szervezet
összefüggését, a másik a szeretetet állítja elénk, mely ennek az
egységnek egyrészt forrása, másrészt folyománya, megerősítője és
betetőzője. A Szent Szív szeretete ugyanis szükségkép a felebaráti
ezeretetet is magába foglalja.

Nagyon alaptalan tehát a vád, mellyel némelyek a Jézus Szíve
I
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tiszteletet illetik, hogy az csak az egyéni léleknek Krisztusnoz való
kapcsolódása, de nem a közösség áhítata. Az említett felfogásban
semmi sem tévesebb, mint ez az állítás. Egyébként pedig a közösség
is csak az egyesek lelki csatlakozása által kapcsolódbatik Krisz
tushoz.

Jézus Szíve az a nagy főpapi szio, mely az egész titokzatos
test nevében áldozza fel magát mindennap a szentmisében és dobog
az emberiség üdvözítése érdekében az Oltáriszentségben. A keresz
télny közösség, az egész vílág ezer és millió érdekét csak egy sze
retettől lángoló isteni Szív képes magába zárni, felfogni, érdeklődés
sel kísérni és Isten előtt képviselni. A Jézus Szíve-tisztelet így a
legliturgikusabb és a legszociálisabb tisztelet, igazán a közösség
áhitata lesz. Ebben az értelemben mondhatta Aranyszájú Szent
János is Szen.t Pálról: "Pál sziue Krisztus sziuel"

Gyermekek, családok, községek •••

Érthetetlen azért, hogy miért nem aknázzuk ki jobban a Szent
Szív-tiszteletben rejlő erőket a világ szellemének megújításában,
hogy miért oly sekelyes gyakran a mi felfogásunk erről a tisztelet
ről.

A gyermekvilágot nekik megfelelő egyesületbe akarjuk tömöríteni,
de megfeledkezünk arról, hogy már a gyermeknek is lelki mélységet kell
adnunk a neki megfelelő formában. Mi alkalmasabb erre, mint a Jézus
Szíve-tisztelet? Ezt szcrgalmazta kezdettől fogva, s a történet tanúsága
szerint nem eredmélnytelenül a Sziv~gárda. Ne térjünk el tőle, hamem
,fejlesszük és mélyítsükl Különben csak sekélyes mesecsoportok lesznek
a mi gyermek-egyesületeink, hasonlök a filantrópok és más gyermek
barátok egyesületeihez, csak keresztény mázban. Amit ezek tudnak adni
a gyermeknek, azt a Szív-gérda is meg tudja adni s hozzá még valamit,
amit azok semmiképen sem tudnak megadni: a gyermeknek megfelelő
lelkiséget.

Itt van a család. Iparkodunk is beléje vinni a Jézus Szive-tiszteletet
a családfelajánlások révén. De olykor Iéiünk ezzel kapcsolatban igazán
a lelkiséget is meghonosítani a családokban. MegelégszÜDk talán azzal,
hogy a család/elajánlás jó alkalom a családok látogatására. Amilyen jó
és szükséges is a lelkipásztorra nézve a családok látogatása, ha az igazán
lelkipásztori céllal történik, s nemcsak egy uzsonna elfogyasztására ad
alkalmat, éppolyan kevés is, ha a látogatás mellett nem iparkodunk a
családfelajánlással az igazi mély vallásosságot beleárasztani a keresztény
kőzősségnek ebbe a legkisebb, de legalapvetőbb sejtj ébe. Ez pedig ismét
csak a mélységre nevelő Jézus Szíve-tisztelet által válik lehetővé.

Itt van az egy1u:ízközség, a nagy katolikus egységnek egyik alapvető
sejtje, az egyházi élet egyik gÓcpOllltja. Mily nagy jelentőségű ez a sejt
s mennyi jó fűződik már eddig is nevéhez, tevékenységéhez J De egy
veszély fenyegeti: elkülsölegesedhetik a sok munkában, tisztán adminisz
tratív szervezetté fajulhat, melybem nincs kellő lélek és szellem. Honnét
vegye ezt, ha nem a Szent Szív-tiszteletből? Minden egyházközségnek a
Szent Szív-tisztelet egy-egy gócponljának kellene lennie, mint minden
keresztény családnak is. Itt tartunk-e ma? Legjobban az imaapostolság
viszi bele az egyház.községbe is ezt az éltető szellemet. Szervezzük meg
egyházközségenkintI Ezzel az egyházközség függetlenségében semmit sem
veszít, lelkiségében pedig sokat nyer.

A társadalom kovásza

Amit az egyházközségről kicsiben mondtunk, azt nagyban az
egész katolikus akcióról is kell mondanunk. Ehhez a névhez is
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világszerte milyen nagy dolgok s m.eklkora érdemek fűződnekI
Mégis megvan a veszély itt is, hogy puszta akciózásban merül ki,
inkább hatalmi szerv lesz és puszta szervezet, ha saját magát is
nem élteti a lelkiségnek és bensőségnek az a szelleme, melyet hiva
tott belevinni a társadalomba, hogy azt krisztusi szellemben meg
újítsa. Honnét veszi ezt a lelkiséget, ha nem a Jézus Szíve-tiszte
letből? A katolikus akciónak a Szent Szív-tisztelet igazi centrumá
nak kellene lennie mindenütt. Mert ha a Szent Szív-tisztelet, amint
láttuk, hivatott a társadalom megújítására, akkor ezt az eszközt
elsősorban magának a katolikus akciónak kell felkarolnia mínden
erővel. Ha ezt teszi, akkor főgondja tevékenységében nem is annyira
a külső ünnepélyek, mozgalmak megrendezése s meg szervezése lese,
mint inkább ezek által is a lellei élet, a hitélet minél elevenebb
fej lesztése.

Miért nem állít juk be a Szent Szív-tiszteletet szociális munkánkba?
Mozgalmainkna.k minden egyéb nevet, jelvényt adunk, de nem gondolunk
arra, mily kegyelmeket igért s fűzött hozzá szent Szivének tiszteletéhez
az üdvözítő. S vajjon nem épp a Szent Szív-tísztelet alkalmas-e arra,
hogy Krisztus titokzatos testének tanával kapcsolatban megvesse igazán
szilárd és természetfölötti alapját a keresztény szolidaritásnak és szociális
munkaközősségnek?Mi viszi jobban bele a társadalomba Krisztus szelle
mét, mint szent Szívének tisztelete? Hogy ez megvalösíthatö, arról bizony
ságot tesz a tény, hogy az első katolíkus szociális megmozdulások 'a mult
században Paray-le-Monial-Ial és az onnét kiinduló eucharisztikus kon
gresszusokkal állottak kapcsolatban. A Krisztus Király-eszme is, mely
a legszociálisabb gondolat a kereszténységben, ugyancsak Paray-Ie
Monial-hoz fűződik. A Jézus Szive-tisztelet Lelki és társadalmi lehetősé
geinek kiaknázásában sokkal céltudatosabbaknak s bizonyos értelemben
radikálisabbaknak kellene lennünk.

A Jézus Szíve-tiszteletnek a mi korunkban jobban, mint más
kor az egységmozgalmakkal kell 'kapcsolatba lépnie. Ma a közös
ség gondolata áll előtérben Egyházban és Egyházon kívül a világ
ban. Mint láttuk, a kettő egymást feltételezi és kiegészíti. A kettő
egyesítése biztos győzelmet jelent a társadalom megújításában. A
világ áhítozza az egységet, mely a tartós béke feltétele és biztosí
tója. Minden az egység felé törekszik. Ilyenek az egyes mozgalzna,k
hazánkban is katolikus részről. Papi egységről hallunk, kispapegy
ségről, egységmozgalomról az elszakadtak visszavezetésére az Egy
ház aklába, Unum-mozgalomról, mely az egységet, a hit- és szerétet
beli egységet a legáltalánosabban fogja fel: a nemzetek és társadalmi
osztályok közt, a családban Ésegyesületekben, a papság körében és a
szerzetestársulatok összetartásában és együttes munkájában Krisz
tus országának érdekében, a katolikus mozgalmak összedolgozásá
ban s a lelkek egységében. Mindennek a Szent Szív-tiszteletbőlkell
táplálkoznia. A nagyegységmozgalomnak Jézus Szíve jegyében kell
lefolynia. hogy eredményt érjen el. Viszont a Jézus Szíve-tisztelet
nek épp az egységmozgalmakat kell felkarolnia. mert ez egyrészt
természetéből folyik, másrészt a kor legégetőbb követelménye.

*Igy valósul meg Jézus Szíve birodalma, "az igazság és élet,
a szeniség és kegyelem, az igazságosság, szerétei és béke országa",
melyröl a Krisztus Király-prefáció énekel.

Csávossy Elemér S. J.
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A mi Istenünk emberszeretete
1 Jöve egy Jairus nevü JérHú,ki a zsinagógának volt a feje, és

Jézus lábaihoz borulva kéré öt, hogy jöjjön házába; mert egyet
len leánya, mintegy tizenkét esztendős, halálán van... Ö pedig
megfogvárn annak kezét, felkiálta, mondván: Leányzó I kelj fel.
Erre visszatére annak leLke és rögtön felkele. (Lk. 8. ej.]

2. Egy századosnak szolgája, ki Neki nagyon kedves volt, beteg
lévén, halófélben vala... Mikor pedig már nem messze vala
a háztól, hozzája küldé barátait a százados, mondván: Uram!
ne fáradj; mert nem vagyok érdemes, hogy hajlékomba jöjj; ép
pen ezért nem is tartottam magamat méltönak, hogy hozzád
menjek; hanem csak egy szőval mondjad és meggyógyul az én
szolgásn , .. Mondá Jézus az ötkövetö seregnek: Bizony mon
dom nektek, még Izraelben sem találtam ekkora hitet. És haza
térvén a küldöttek, egészségben találták a szolgát, ki beteg volt.
(Lk. 7. fej.)

3. Vala egy Lázár nevü beteg Bethániából, Mária és nővére, Márta
falujából. " Szereti vala pedig Jézus Mártát és nővérét, Máriát
és Lázárt... Jézus nyiltan megmondá: Lázár meghalt, meniünk
hozzája ... Odamenvén Jézus úgy találá, hogy már négy napja
a sírban vala ... Jézus amint látta Máriát sírni, és a vele jött
zsidókat is, hogy sírnak, lelke mélyéig megindula és megren
düle. És könnyezék Jézus. Mondák tehát a zsidók: Ime, meny
nyire szerette őt! ... És nagy szóval kiáltá: Lázár, jöjj kit

A három esemény különbözik egymástól. Egyszer vándorlása
közben temetési menettel találkozik, a másik esetben érte jön a
leányka atyja. Lázár esetében meg az Úr megy a halotthoz.

A tónál egy gyennekröl van szó, aki éppenhogy elszenderült.
Naimban egy ifjúról, Bethániában Lázárról, aki már férfikorban
van, - mintha a halál mindíg erőteljesebben, gazdagabb életta
pasztalattal lépne az Úr elé. És mintha a halál míndíg mélyebbre
is hatolna. Mert a gyermek aIig néhány órája húnyta álomra cso
dákat váró szemét, az ifjút épp viszik a temetőbe, Lázár pedig már
négy napja fekszik a sírban ...

De a lényeg mindegyikben azonos. Krisztus visszahívja a ha
zatért lelket a földi létbe. Megújítja a fölbomlolt életet és a meg
szakadt lét újra folytatódik. A kisleány szülei még föl se fogták
a maga tragikus teljességében, hogy nem él többé gyermekük, az
ifjú édesanyja szinte kétségbeesik a veszteség miatt, Lázár házát
pedig már napok óta a halál üressége lak] a. De mindegyik eset
ben megtörtént az a titokzatos dolog, hogya végére jutott élet újra
kezdődött.

Jézus naimi cselekedete a Iáradságnélkülí, szeretetböl végzett
tett benyomását teszi reánk, melyet látszólagosan minden előzetes
terv nélkül vitt véghez. Jairusnál olyan az Úr, mintha a meghitt
bizalomnak csendes légkörébe lépne a gyöngéd közelség megnyi
latkozásaként: Lázár házából kimegy a sírhoz, a nyilvánosság elé
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lép és valami fönséges pátosszal műveli ott a nagy csodát. Jézus
,1,TTW~rendü1t lelkében" - kétszer is megjegyzi ezt róla Szent
János. Barátja halálában saját halálát látja. Barátja halálában ön
IDliagát veti a halál ellenébe. Az a kiáltás, mellyel Lázárt az életbe
visszahívja, "na~y hangon" történt. És önkéntelenül is arra a másik
esetre gondolunk, amikor színtén azt mondják róla, hogy "hatal
mas hangon" kiáltott a keresztfán. (Mt. 27, 46.) Itt a barátja
visszahívásáért folytatott harcban, magával a halállal vív Krisztus
csatát, és elővételezi tulaj don feltámadásának győzelmét.

Miért teszi mindezt? Legelsősorban az az óhaja, hogy mind
ezzel hitünket megerősítse. Sehol se kívánja hitünktől azt a "vi
lágot meggyőző" erőt oly nyomatékkal, mint itt.

Ha a kinyilatkoztatás szellemét vizsgálgatjuk, mélységre nyíló
perspektívákat látunk. A világ másik oldaláról tárul elénk és ez
nem az az oldal, amit általában látunk, itt már a szív oldaláról
kell szemlélődnünk. Jézus me~hatódik az emberi sorson, emberek
szenvedésével találkozik, az édesapa, az anya, az elhagyott nővér
szenvedéseivel. Életsorsokat látj és a kifürkészhetetlen halál titka
előtt áll. A Szentírás szerint Krisztus rmélyén megrendül ennek az
élménynek a hatása alatt.

Vállalta emberi sorsközösségünket és innen intézi a világ ese
ményeit. A megváltó Szeretet által az emberi sziu kerül néhány
pillanatra a világtörténelem középpontjába,

Mit látunk tehát?! Különös feleletet kell erre adnunk, ha kö
zelebbről vizsgáljuk az emberi életet: a világűr végtelenjén lebeg
a parányi porszem, Földnek nevezik. Az enyészet rozsdafolt jait
látjuk rajta: élet, kultúra, országok. Aprócska lények, emberek
nek nevezik magukat és állítólag sajátos életet élnek. És mindez
csak néhány pillanat, rögtön vége.

Nos, a fönti eseményekben ez a kép megváltozik. Hiszen gon
dolatunk során világosan kitűnik, hogy Isten szemében a mérhetet
len világűr homokszemein élő kis lényeknek a sorsa fontosabb,
mint világürők és tejutak futásai a földi élet rövidke ideje fonto
sabb, mint a fényévek végtelenje, a csillagászok mértéke. Az emberi
élet néhány esztendeje, a magánynak az a tíz éve, melyre az öz
vegy még számíthatott, Isten előtt súlyosabb, mint az az idő, mely
a csillagrendszerek születéséhez és pusztulásához szűkséges.
Egyetlen egy emberi szivet sem áldozna fel az Isten azért, hogy
ilyen áron mentse meg a Siriust vagy Andromedo ködöt.

Az Isten még a természettörvényt is magasabb szelgálatra hív
hatja. Amikor az emberek szenvedéseit látja, olyan szolgálatra,
melyre a természet a dolgok rendes menetén nem is volna képes.
És ha nem csinálunk a természettörvényből bálványt, akkor ez is
teni beavatkozás éppenséggel jó és helyes és a természet törvénye
fölött az örökkévaló tudás törvényét valósítja meg.

De az is megvilágosodik előttünk, hogy milyen az Isten. Meny
nyit jelent előtte egy ember történelme. Elsősorban nem világ
rendszerek és csillagvilágok Istene, - természetesen ezeknek is
Ura, de csak fönségének trónusát hordozzák. Nemcsak a történe
lem Istene, Kiben sors és történés istenien mélységes értelmet kap.
Az Isten: a szívek Istene.

Romano Guardini nyomán,
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Szűz Mária, a királynő

Mária anyakirálynő, mert hiszen Jézusnak, a mi Királyunk
nak édesanyja. Betlehem királyi városában Azt ajándékozta meg
élettel, Ki ,az örökkévalóság Ura és a dicsőség Királya, kinek
szeniséges emberségéi is királlyá kente a Szenilélek ereje. Nincs
emberi szó e királyi anyaság teljes szépségének leiestésére. Hiszen
már földi vonatkozásban is milyen nagyszerű hivatás: igaz király
lyal megajándékoznia népet! De mi ez a Szűzanya hivatásához
képest! kicsi csillag pislogása a nap ragyogásához.

Minden földi anyakirálynő csak embernek anyja. Mária az
idők örök Királyának édesanyja! Igaz, hogyaBoldogságos Szűz
nem szerzője Fia királyi méltóságának, de szeni hitünk tanítása,
hogy Mária "legyen"-jével Istennek szent Anyja lett, vagyis Annak
adott életet, Ki már a teremlés és idő előtt is uralkodott.

Az Úr felséges emberségének királyi méltésága sem a Bol
dogságos Szűztől származik. Hiszen ezt az emberi természetet a
Szentlélek magasztalta föl elsősorban Királlvá. De bármilyen
alárendelt legyen is a Szűzanya szerepe itt - mégis végtelenül
nagy minden földi királynői méltósághoz képest.

Ha a mi emberi életünkben egy asszony királyi gyermek édes
anyja lesz, a férfi akarata előtt hajol meg, ki rendesen maga is
király. Szűz Máriát a magasságbeli Király Lelke árnyékozta be.
Öröktől fogva rajta pihent a fönséges lsten tekintete, kiválasz
totta őt Krisztus Anyjává és ezért testét-lelkét elhalmozta a ke
gyelem b5ségével. Akadtak asszonyok, kik olyan gyermeknek ad
tak életet, kik harci szerencséjükkel trónokat hóditottak meg, vi
szont mások meg oly gyermeket adtak IQ világnak, ki életével
együtt királyi jogot is hozott maéáoal. Szent Bellarmin szerini:
Szűz Mária Királyt fogant és Királyt sziilt, Nemcsak olyan érte
lemben, hogy igazi Királynak adott életet, hanem úgy, hogy maga
a királyság is - legalább is részben - függött a názáreti Szűz
"legyen" szavától.

A második isteni Személy szeniséges emberségének királlyá
kenetését a Szentlélek Úristen a Szűzanya tisztcságos méhében
vitte véghez. Krisztus szeni embersége szerini is Király, mioel
lsten öröktől fogva kiválasztotta és felkente szeni Fiát, a szemé
lyi egység és főségi kegyelem révén lesz az ember Krisztus Ki
rály, Főpap és Próféta. lsten azonban nem akar Királyt adni az
embereknek akaratuk ellenére. Mária - Szent Tamás tanítása
szerini, melyet aztán XIII. Leó is magáévá tesz (Octobri mense
1891.) - az egész emberiség nevében adta hozzájárulását a meg
tesiesiiléshez,

Istennek emberszeretete csodálatosan nagy. Azt akarta, hogy
ember semmisiise meg a sátán uralmát a földön és építse lel Ist/ln
országát. Sőt többet akart: úgy rendezte, hogy annak az emberi-
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ségnek egy tagja vigye végbe a megváltást, amelynek sorát a bű
nös Adám nyitja meg. És ezt a csodát az új Éván, Márián keresz
tül műoelie.

Mi a magatartása ennek az egyedülálló Királyné-Asszonynak
velünk emberekkel szemben? Mi háramlik reánk ebből a szeni anya
ságból?

Először is mint királyi Édesanya teljes joggal számithat Krisz
tus Királynak a ezeretetére. De ez a Krisztus Király szeni ember
ségénél fogva Feje a titokzatos Testnek, és velünk, tagjaival együtt
titokzatos Személyiségei alkot. Szerelete a miénk is. Azért joggal
számíthat a Szűzanya a mi szeretetiinkre is, és éppen ezért meg
illeti (jt az Ú r n ó n k kifejezés.

Ezzel kapcsolatos az is, hogy jogosan megilleti (jt "az irgal
magasságnak'szent Anyja" elnevezés. Mária, a "könyörülő minden
hatóság". Az ég Királya ugyan mit tagadhat meg Édesanyjától?!
Az Édesanya pedig határtalan részvétet és irgalmasságot érez irán
tunk, hiszen csont a mi csontunkból és vér a mi vérünkből.

Szent anyasága révén a Boldogságos Szűz a legszentebb Há
romség menyasszonya lesz és egészen különös értelemben a Szent
léleknek, az Atya és Fiú közös ezeretetének lesz tisztaságos
Jegyese, hiszen a Lélek ereje árnyékozta be (jt szeni Fia meg
testesülésének pillanatában.

De ez a szeni anyaság Krisztus Jegyesévé is" teszi Máriát,
mert hiszen a második Adám, Krisztus mellett a Szűzanya állott
második Évaként egy új királyi nemzetség megalkotására. Krisztus
gyermekei királyi gyermekek, akiknek édesanyja Mária!

Az új Adámtól származó új nemzetség valóban királyi nemzet
ség, meri részesedik az isteni természetben. Ez nem egyéb, mini
Krisztus királyi méltóságának reánksugárzó fényessége. Ez vala
mennyiünket olyan nagyszeru helyzetbe juttatja, amelyhez képest a
nemesi, a paraszti vagy proletéri származás semmivé zsugorodik.

De ez a nemesség a Szűz tiszta méhében leli forrását. Mária
nekünk is Anyánk. Neki is köszönhetjük, hogy Krisztus leszállt
közénk, mini elsőszülött a testvérek között, és mint legidősebb
Bátyánk, hogy dicsőségében részesitsen bennünket.

Mint Krisztus testvérei: Mária gyermekei leszünk! - Amikor
Krisztust méli ébe fogadta és a világra sziilte, minhet is a termé
szetfölötti életre fogant és sziilt, hisz Krisztusban ott volt az egész
megtuiltásra áhító emberi nem, mint télen ott vannak elrejtve a
szőllőtőben a tavasz érkeztével kisarjadó vesszők.

A Szűzanyának jegyesi kapcsolata nemcsak a n y a i, hanem
u r a l k o d ó i jogokat is szerzett neki. Itt a földön, a családban
nemcsak az édesapa parancsolhat a gyermekeknek, hanem az édes
anya is. Igaz, hogy nem uralkodói jogkörrel, meri a család nem
"tökéletes közösseg" a szó jogi értelmében. De a természetfölötti
család igen, meri az nem más, mint Krisztus országa - "lsten
államo", Igy a Szűzanya valóban Úrnőnk és mi alattvalói vagyunk.

Bárcsak megértené ezt a szegény világ és szenvedő fiai, hogy
királyi gyermekként jáJszadozhatunk a mi királyi Édesanyánk,
Mária lábainál. Mint királyfiak járhatunk-kelhetünk lsten udvará
ban! Seb. Tromp S. J. nyomán.
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Az őskeresztények élete
Milyen a világ színpada, mikor a kereszténység fellép dicső

szerepében? Milyen az a háttér, melyböl - mint fény az árny
mellett - diadallal emelkedik ki Krisztus múve?

Ez a háttér a következő: gyökereiben romlott hultúra. erköl
cseiben szétzüllött pogányság, gazdaságilaj! ezétdarabolt társadalom,
részeire szétbomlott Birodalom. A kor legjobbjai érzik, hogy új
világra van szűkség! Az alighogy megszűletett Egyház vállalkozik
erre a feladatra. Kell is, hogy vállalkozzék, mert ez: örök hivatása.
A küzdelem nehéz. A tömeg, a helyzet urai (beati possidentes)
gyúlölettel telnek el az újítókkal szemben. De hiába, az új keresz
tények nagyobb bátorsággal, kitartással, lelkesedéssel küzdenek a
kitűzött eszmény megvalósításáért, mint a pogány versenyzőkvilági
díjaikért. Természetes, hogy ez a küzdelem sajátos életstílust kö
vetelt Krisztus első híveitől.

Tekintsünk be kissé ebbe az életmódba. Hiszen minket is ér
dekel, a mai világ embereit, meri a mai világ - szinte már szálló
igévé lett - nagyban hasonlít az őskeresztények idejéhez ...

I. ÖSKEBESZTDfY SZELLEM.

A keresztény élet e hőskorának jellemzői: a komoly életfelfogás,
erkölcsi szigorúság, finom lelkiismeretesség.

Milyen körülmények teszik ezt megokolttá7
Az Egyház a züllött pogánysággal vette fel a harcot. A leg

nagyobb erőfeszítésre volt szükség, hogy legyőzze. Ez lebegett annak
az "ismeretfen szónOIknak." a szeme előtt, aki így figyelmeztette
hallgatóit: "A keresztény a legmagasabb szeatségre törekedjék,
hogy Isten nevét ne káromolják miattunk (ne nomen per nos
blasphemetur}. Mert az Úr mondja: Mindenhol gyalázni fogják
nevemet, és máshelyütt: Jaj azoknak, akik miatt nevemet gyalázni
fogják. De azért gyalázzák, mert nem tesszük azt, amit mondunh:"

"Szánkkal hirdetjük Isten igéjét a pogányoknak és megcso
dálják szépségét és szentségét, de midön látják,hogy tetteink nem
méltók e tanításhoz, gúnyolódásba kezdenek és mondják: Ezek a
szép szavak csak mesék és ábrándok. Amikor ugyanis hirdetjük az
ellenségszeretet parancsát, megcsodálják ezt az erkölcsi tökéletessé
get; de ha látják, hogy még testvéreinket se szeretjük, csúfolódnak
és így gyalázat éri lsten szent nevét."

Karperec vagy bUiDcsek?
Szigorú erkölcsi magatartást követel aza tény is, hogy a ke

resztényeknek állandóan készen kellett lenniök a vértanúi halálra.
Voltak ugyan békés időszakok is. De mindennap, minden éjjel meg
jelenhetett a császári parancs: kezdjék meg a keresztények üldö
zését. Tertullián szavai mélyén ez él gondolat izzik, mikor a heresz-
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tény nőket az egyszerűségre buzdítja: "Minden fényűzés szűnjék
meg, mert általa a hit ereje meggyöngüL Nem tudom, hogy azok a
karok, amelyeket most karkötők díszítenek, hogy fognak kitartani
a bilincsek súlya alatt. Nem tudom, hogy azok a lábak, melye1ren
csatak díszelegnek, hogy fognak beleférni a börtön lábkarikáiba.
Attól félek, hogya hóhér bárdja nem fog helyet találni azon a
nyakon, mely gyöngyöket és smaragdfüzért hord. Épp ezért, Isten
választottai, legyetek készen minden iildiizésre és ne ragaszkodjatok
semmihez, ami teljesen eltölthetné seiveteket. Mindezek a dolgok
csak hátráltatják reményünket. Vessük el magunktól a földi ékes
ségeket, ha a mennyei után vágyakozunk."

Nagy hatással volt a keresztények életfelfogására a parusia
gondolata is. Az ősegyház - Szent Páltól kezdve - komolyan
hitte, hogy a világ vége közel van. Legyetek készen, mert közel az
Úr - harsogott végig a figyelmeztetés.

Krisztus eljövetelének a várása megsokszorozta az erőfeszítése
ket. Megvetették a földieket, hogy elnyerhessélc az égieket. És bár
lassan belátták, hogy a világítélet nem fog egyhamar bekövetkezni,
sokáig felhangzott még az ima az eljövetel siettetésére: "Jöjjön a
kegyelem és távozzék a világ! Hozsanna Dávid Fiának! Jöjj, ó
U

'"
ram.

Ragaszkodás az 'arhoz

A keresztény élet lendületét nem utolsó sorban biztosította
Szent Pál öröksége: ragaszkodás és szeretet Krisztus személye iránt.
"Csak Krisztust ismerem, a keresztre feszítettet." Krísztus a kőzép
pont. A pogány erkölcsiség, ha volt is benne valami egység, most
már szétbomlott. Krisztus személye a keresztényerkölcsöknek és
a keresztény életnek egységet és gazdagságában is egyszerűséget
nyujtott.

Az őskeresztények mindent Krisztusra vonatkoztattak. Antiochiai
Szent Ignác így ír az eretnekekrök "Az eretnekek nem a mennyei Atya
ültetvényei, mert ha azok volnámak, akkor az ő fáj ukon is ki kellett
volna már hajtani a kereszt ágának; gyümölcsei pedig romolhatatIanok
lennének." Ezzel jeLzi egyúttal azt is, hogy mit ·kíván a keresztény kőzős
ségtől.

A lyoni vértarWk esetében is az őskeresztények felfogása tükröződik
ki. Az arénába vitték őket, hogy hitükért kivégezzék. Szent Blamdinát, egy
rabszolganőt azonban elözölegkeresztre feszítettek, hogya szenvedés
látása hittagadásra birja a keresztényeket. De az ellenkezője történt. A
szenvedö Blan·dinában a felfeszített Krisztusra emlékeztek és még nagyobb
elszántsággal ontották vérüket hitükért.

Alexandriai Kelemen pedig akövetkezö összképben foglalja eggyé
a kereszténység lényegét: Tanítónk: Krisztus, aki a keresztény életre
oktat bennünket. Tankönyvünk: az Ige példája és tanítása.

Eucharisztia
Ismerjük az őskeresztények mély eucharisztikus hitét. Nem

csoda tehát, hogy erkölcsi életük erőforrása, központja elsősorban
az Oltáriszentségben élő Krisztus volt. "Isten gabonája vagyok, 
írja Antiochiai Szent Ignác - a vadállatok fogai őröljenek meg,
hogy Krisztus tiszta kenyere lehessek:' Figyelmeztetés volt ez min
den keresztény számára, felhívás az Eucharisztiában élő Krisztus
viszontszeretetére.
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Tertullián is az Oltáriszentség iránti tisztelettel tartja vissza a
híveket a pogány istentiszteletektől: "Hogyan merészelitek azokkal
a kezekkel, melyekkel a bálványokat készítitek, Krisztus testét
felfogni. ó kezek, inkább vágjátok le azokat, mint hogy általuk
Krisztus testét gyalázzátok meg!"

Az őskeresztény egyházat túlzott szigorúsággal vádolják néha.
De a szigorra és komoly életfelíogásra szükség volt. SziíJkségessé
tette a pogánysággal vivott kemény harc. Más módon nem lehetett
volna kiemelni a lelkeket a romlottságból. Haladást és felemelke
dést mindenkor csak az összes erkölcsi erők megíeseítésével lehet
elérni.

11. A KATAKOMBAK EGYHAzA.

Mi jellemzi közelebbről a katakombák Egyházát?
Belülről nagy, lelki és kőzősségi elmélyülés: kifelé pedig tar

tózkodás és védekezés.
Mindenegyes keresztényben lassan tudatossá vált a nagy él

mény: tagja lett egy közösségnek, az egyházközségen keresztül a
katolikus világegyháznak. Érezték, hogy ezt az Egyházat szervezete
élő testté alkotja.

Ez a szervezet az Istentől adott hierarchián épül fel. Szent
Ignác, a közösségí élet nagy apostola erről is kioktatta övéit:
"Mindannyian egyetértésben Istennel dolgozzatok: Isten helyét a
püspök tölti be, a presbiterekben lássátok az apostolok testületét;
a számomra oly kedves alszerpapokban Jézus Krisztus szelgálatát
lássátok."

A világegyház egységét pedig a Rómával való kapcsolat adja
meg. Azzal a Rómával, mely Szent Ignác szerint az egész szeretet
közösség élén áll, Szeni Irén szerint az igaz tanítás fokmérője,
Szent Ciprián szerínt a keresztény közösség középpontja. A többi
egyházközségek ebből a középpontból erednek, mint a patak a for
rásból vagy mint a napsugarak a napból. Igy válik az Egyház,
minden kereszténynek anyja, hatalmas élő szervezetté.

Ennek a közösségí életnek kialakításában nagy szerep jutott
az Oltáriszentségnek. Mint lelki táplálék az egység köteléke, a
szeretet és a közös hit erősítője, mint áldozat pedig a közősségi
élet legfőbb feladata. A "Tizenkét apostol tanításában" olvassuk
e szép liturgikus imát: "Miként ez a kenyérdarab szét volt hintve
a hegyeken és halmokon és egybegyüjtve egy kenyérré vált, úgy
gyüljön össze a Te Egyházad a föld határairól a Te országodba!"

Szent Ignác meg így ír az efezusiakhoz: "Osztatlan lélekkel
vessétek alá magatokat a püspöknek és a presbiteriumnak. egyazon
kenyérszegéssel: ez a kenyér a halhatatlanság orvosszerej gyógy
szer, hogy meg ne haljunk, hanem mindíg éljünk Jézus Krisztus
banl"

A hierarchikus egység és az eucharisztikus élet legértékesebb
gyümölcse az őskeresztények egymás iránti szereieie. A vértanúság
mellett ez a szerétet volt az ősegyház jellemző vonása.

Erről a szeretetről zeng dícséretet Tertullián a következő
sorokban: "Olyan pénztárunk van, mely nem kényszeradományok
ból gyarapszik. Mindenki a hónap meghatározott napján ad önként,
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amennyit tud. Ez a keresztény segélyalap. Nem lakomákra fordítjuk
az így összegyült összegeket, hanem a szegények élelmezésére és
temetésére. Gyermekek és leányok részesülnek belőle, akik elvesz
tették szüleiket; emberek, akik nem. hagyhatják el házaikat; hajó
töröltek, bányamunkára ítéltek vagy olyanok, akik száműzetésben
vagy börtönökben élnek. Maguk a pogányok is mondogatják: Néz
zétek, hogy szeretik egymást. Egymásért készek még meghalni is.
Testvéreknek szólítj uk egymást, mert egy ami Atyá.nk, az Isten,
mert valamennyien ugyanannak a tudatlanságnak a sötétségéből
egyazon igazságnak csodálatos fényességére jutottunk. Mindenünk
közös, kivéve a nőket, mert bennünket a szív és a léleik köt
össze ..."

Sövények a kert kiSrfll

A keresztény közösséget - mint valami gyii.mölcsós kertet 
sűrű sövény védte. Bizonyos elóírások voltak ezek, melyeknek az
volt a céljuk, hogy minden bomlasztó elemet távoltartsanak.

1. Az első ilyen intézkedés: szigorú elszigetelődés az eretnekekke'l
szemben. Senki se adhatott szállást nekik, még az utcán is kerülni kellett
a velük való találkozást. Tilos volt abban a fürdőben tartózkodni, mely
ben egy tévhitü időzött. Mégsem sza·kították meg teljesen az összekötte
tést,mert az imában róluk is megemlékezhettek: "ImádkoznotokkeH
értük, - mondja Szent Ignác - hogy bűnbánatot tartsanak. Ez persze
igen nehéz, de Jézus Krisztusnak, a mi Életünknek ehhez is megvan a
hatalma,"

2. A másik óvintézkedés volt a bűnbdnaii legyelern. Ez igen szigorú
volt. Biztos, hogy minden bünös számára megvolt a lehetőség az Isten
hez és az Egyházba való visszatéréshez, ha bünbánatot tartott. Az ős
egyház szerette Krisztust mint jó Pásztort ábrázolni. Ez is Krisztusnak a
bűnösök iránti szeretetére figyelmeztette őket. De aki súlyos véts~et
követett el és így kiszakította magát az Egyház kötelékéböl, csak hosszú
bűnbánat után, esetleg csak élete végén térhetett vissza.

3. A harmadik védőbástya volt a titoktartás. Ezzel különöseD az
Oltáriszentséget védték. A kívülállók, de még a hitújoncok előtt se volt
szabad beszélni e legszentebb Szentségröl. A Diogeneshez írt levél szerzője
is részletesen tárgyalja Krisztusnak erényekben gazdag életét, de hozzá
füzi: "Tégy le azonban arról a reményről, hogy megtudod a keresztény
istentiszteletek titkait." Ez a titoktartás tette szükségessé bizonyos ke
resztény szimbolika kifejlődését. Ezt persze csak a beavatottak értették
meg. Igy húzódott meg pL. a horgony és hal szimboluma mögött az Oltári
szentségről szóló tanítás.

Amint ezekből a sorokból látjuk. az Osegyházat egyfelől jel
lemezte az elmélyülés, Krisztus titokzatos Testében való elmerülés,
bensőség és szigor; másfelől határozott védekezésre szorult a pogá
nyokkal s eretnekekkel szemben. Az Ösegyház mindkettőben na
gyot alkotott!

Az idők változtak; más igények, más szempontok kerültek az
érdeklődés homlokterébe, mihelyt a kereszténységnek szabad volt
feljönni a katakombák sírfolyosóiból. Am az Osegvház mondani
valója - ma és míndenkor - a világkereszlénység! A lényeg:
bensőség a Megváltó személye iránt, testvéri szerétet és engesztelés:
öröik kincsek minden kor számára. A mi korunknak - úgy hisszük
'- egészen kűlönlegesen!
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A szenvedés misztériuma
Az alábbi fejtegetés részlet Szent Agos
tonnak a 93. zsoltárról mondott hatalmas
beszédéből. Másfélezer év távlatából, egy
összeomló hatalmas római birodalom
romjai felett üzen a nagy egyházatya
- minden időknek.

A 93. ZSOLTARBOL:

Uram, bosszúállás Istene,
Bosszúállás Istene, jelenj meg!
Kelj Jöl, bírája a Jöldnek,
Fizess meg a kevélyeknek!
Meddig Jognak, Uram, a bűnösök,
Meddig Jognak még a bűnösök dicsekedni?
Meddig Jognak még Jecsegni, gonoszságot beszélni,
Kérkedtit a gonosztevők mind?
Népedet Uram, elnyomják,
Orökségedet sanyargatják,
Az özvegyet s a jövevényt meggyilkolják,
Az árvákat lemészárolják.
S azt mondják: Nem látja ezt az Úr,
Nem veszi észre Jákob Istene!
Eszméljetek, ti oktalanjai a népnek,
Esztelenek, térjetek valahára észhez!
Az Úr megtorolja (a bünösökön) hamisságukat,
Saját gonoszságukkal semmisíti meg őket;
Megsemmisíti őket az Or, a mi Istenünk.

A gonoszság uralma

Figyelmesen hallgattunk, míg e zsoltárt felolvasták: feszülten
figyeljünk arra is, mikor az Úr feltárni kegyeskedik a misztériumo
kat, melyeket itt elrejtett. Az Irások titkai u. i. nem azért vannak
zárva, hogyazörgetőknek csukva maradjanak, hanem hogy meg
nyíljanak. Ha tehát kegyes érzéssel és a szív őszinte szeretetével
zörgettek. Ő nyit ki (Mt. 7, 7.), aki látja, honnan jön a zörgetés.

Ismeretes mindannyiunk előtt [s bárcsak ne lennénkközülükl) ,
hogy sokan morognah az Isten béketűrése ellen, Sajnálják. hogya
gonosz és kegyetlen emberek élnek e földön, sőt nagyonis hatal
masak. Mi több: a legtöbbször sokat tehetnek a rosszak a jók ellen
és gyakran a rosszak elnyomják a jókat. A rosszak ujjonganak, a
jók küszködnek. A gonoszok dölyfösködnek, a jók megaláztatnak.

Az ilyesmikre gondolva az emberi nemzetségben (hiszen sok
szor előfordul!), megbotránkoznak a türelmetlen és gyenge lelkek,
mintha a jóságuk kárba veszne. Az Isten meg elfordítja - legalább
is látszólag - szemeit a jámbor hívek jótetteitől, és segíti a rosz
szakat kedvteléseikben. A gyenge lelkek hát azt híve, hogy hiába
élnek istenesen, vagy kedvet kapnak azok gonoszságára, akiket
mintegy virágjukban látnak; vagy ha személyük és szellemük gyen-

2 17



gesége miatt félnek! rosszat tenni, hogy a világi törvények miatt
bajba ne keveredjenek; nem mintha szeretnék az iga.z;ságot, hanem
- megmondom nyiltan! - félik a kárhoztatást az emberek részé
ről az emberek között, ezek tartózkodnak ugyan a gonosz tettektől,
de nem tartózkodnak a gonosz gondolatoktól.

Aki ilyeneket gondol, ne tegyen bársenJkinek semmi rosszat,
önmaga ellen vét nagyon s önmagával szemben kegyetlen; gonosz
ságával nem az Istent sérti, hanem megöli önmagát. Az embereknek
sem ártanak, mert gyávák az ilyen gondolatúak; mégis az ő ember
ölésüket, paráznaságukat, cseleiket és rablásaikat látja az Isten és
megbünteti öket gondolataikban. Mert hogy mit szándékoznak,
.számba veszi Az, kinek szemét nem födi be a hús, hogy ne látná
az akaratokat.

A római impérium példája

Kevés évvel ezelőtt, s majdnem csak tegnap láthattak ilyesmit
az emberek, és bólogattak azok is, akik nehézkesen értenek. Volt
itt u. i. egy igen hatalmas ház egyideig, ostorrá tette azt az Isten
az emberi nemzetség számára s megfenyíttetett véle az emberi
nemzetség! Hátha felismerné az Édesatya ostorát és félné Bírójá
nak ítéletét. Midőn tehát állt ez a nagy ház, sokan nyögtek alatta,
morogtak, zúgolödtak, keseregtek, káromkodtak. Hogy elfajultak az
emberek .s amaz isteni ítélet (Róm. l, 24.) sokakat szívük vágyaira
engedett!

Hirtelen azonban felforgatták magát a házat azok (a barbárok,
Iord.], akik zúgtak a ház ellen; és tőlük épp olyasmiket szenvedtek
el az emberek, amilyeneket nemrég éppen azok tűrtek keservesen
emezektől.

Jónak csak az mondható, aki nem tesz rosszat, mikor tehetne;
erről van írva: "Véthetett volna, de nem vétett: gonoszt tehetett
volna, de nem tett! Ki az, hogy magasztalhassuk, meri csodát tett
életében." [Jéz. Sir. 31, 9-10.) Az ártatlan hatalmasokról szől
az Irás. A farkas is u. i. annyit szeretne ártani, mint az oroszlán:
különbözően ártanak, de nem különbözöen akarnak! Az oroszlán
nemcsak: megveti az ügető kutyát, hanem meg is szalaszt ja, és az
akolhoz jön és a kushadó kutyák mellett elviszi, amit akar; a farkas
meg nem mer semmit tenni a kutyaugatástól, Vajjon, mert nem
tudta a kutyákba belefojtani a félszet, már ártatlanabbul evezett
vissza?

Tanítja hát az Isten az ártatlanságot, hogy mindenki ártatlan
legyen, nem a büntetés félelmétől, hanem az igazság szeretetétöl l
Aki csak félelemből lesz ártatianná, nem ártatlan, bár nem árt
annak, akinek szeretne. Nem árt u. i. a másiknak a gonosz tettel,
hanem önmagá,nak - igen sokat! - a gonosz kívánsággal. Halld
az Irást, hogyan árt az ilyen önmagának: "Aki gonoszságot szeret,
önlelkét gyűlöli." (Zsolt. 10, 6.)

Ne száDj le az égb611
A Törvény, me ly írva van számunkra, mennybolt: ha ott van

a szívűnk, nem tépi meg az emberek gonoszsága.
Mikor pedig elmúlnak a azorongatás időj, arról mi van írva:

"Mint a könyv, lelgöngyölődnek az egek." (Iz. 34, 4.) Akinek hát
fent van a szíve, az ő szive világító: az égen fényeskedik és a
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sötétség nem győzi le. Alul van a sötétség: a gonoszság a sötétség;
de nem megdönthetetlen a sötétség!

Akik ma még sötétség, - ha akarják - holnap ők lesznek a
fényl Nyiltan megmondja az Apostol, hogy valaki azt ne gyanítsa.
hogya gonoszságot nem lehet a természete miatt megváltoztatni:
"Mert valamikor sötétség voltatok ugyan, mosi azonban világosság
vagytok az Úrban. úgy éljetek, mint a világosság gyermekei." .
(Ef. 5, 8.)

Világosság, úgymond, az Úrban! s nem bennetek! A szív tehát
a könyvben. a szív az ég boltozat ján! Ha ott a szíved, onnan fényes
kedjék és ne mozduljon az alatta fekvő gonoszságra! Nem mintha
ott volna az égben test szerini, hanem ott van társalgása szerini.
Ezért mondatott: A mi társalgásunk az egekben van! .

Nem bírod elgondolni azt a várost, mert még nem lát~d. El
akarnád gondolni az eget? Gondold el az Isten kiínyvét! Halld a
Zsoltárost: "Boldog ember, ki el nem indul a gonoszok tanácsán,
meg nem áll a bűnösöknek útján és le nem ül a pestis széhére;
hanem az Úr törvényében leli kedvét." (Zsolt. l, 1-2.) És lásd
a világítót is az égen: "És éjjel-nappal eszében forgatja törvényét:'

Szeretnél mindent türelmesen elviselni? Ne szállj le az égből,
és az ő törvényén elmélkedjél éjjel és nappal! Tehát az égben a
szíved: s ha az égben a szíved, mínden időleges földi gonoszság,
a gonosz emberek minden szerencséje, az igazaknak éjjel-nappal
elmélkedett minden szenvedése: semmi! Türelmesen viselj mindent,
és az Isten oktat boldogságra.

Az Islen bosszúla

"Uram, bosszúállás Istene, bosszúállás Istene, jelenj meg!"
Azt hiszed, nem áll bosszút? Bosszút áll a bosszúállás Istene!
Mi az: bosszúállás Istene? A meglorIás Istene! Zúgolódsz ellene,
mert nem torol meg. Ne zúgolódjál, hogy azok között ne légy.
akiket megtoroll

Amaz jár-kel és él! Te meg morogsz az Isten ellen, mert nem
pusztul el, aki meglopott. Ha már nem lop sz, ha már nem teszel
ilyesmit. lásd, nem tettél-e valamikor? Ha már nap vagy, emlé
kezzél éjtszakádról: ha már égre vagy szegezve, emlékezzél meg
Iöld-ségedröll Azt találod talán, hogy valaha tolvaj voltál; s valaki
nek tán forgott a gyomra, mert te is tolvajkodva éltél és nem
pusztultál el! Te is loptál, de azért maradtál életben, hogy később
ne lopj; ne borítsd fel az Isten irgalmának hídját azért, mert te
már átmentél rajta! Nem tudod-e, hogy sokan átkelnek azon,
amelyen te is átkeltél?

Morognál-e, ha meghallgatásra talált volna az, aki ellened
morgott? S most mégis kívánod az Isten megtorlását a gonoszok
ellen, hogy haljon meg a tolvaj; és rnorogsz az Isten ellen, mert
a tolvaj nem hal meg! Tedd a méltányosság serpenyőjébe a tolvajt
és a káromiót: azt mondod, nem vagy már tolvaj; de morogva aa
Isten ellen káromló vagy!

Azt rnondod, hogy alszik az Isten' s nem látja az embert. Azt
akarod, hogy kinyujtsa 'kezét: előbb te ne nyujtsd ki a nyelvedet
ellene. Akarod, hogy szívét emelje az ember ellen? Te ne emeld
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szívedet az Isten ellen! Hogy - míg kívánod Isten bosszúját
ha eljön, téged ne bosszuljon meg előbb!

Mert Ö el fog jönni, eljön és megítéli a bűnűkben megátalko
dottakat, kiváltságos irgalmának hálátlanjait és türelmének hálát
lanjait, akik a haragnak és isteni ítéletmondásnak napjára haragot
gyüjtenek fej ükre. Ő visszafizet tkinek~kinek a tettei ezerini (Róm.

. 2, 4, 6.), mert: Isten, a bosszúállás Istene meg fog jelenni!

A megaláZott Krisztus

Az Ige hűségesen jelent meg, s ők nem viselték el hűségét!
S mert alázatosan jött s halandó testbe öltözött és meghalni jött,
s nem tette, amit a bűnösök, hanem szenvedte, amit a bűnösök:
s mert ezért jött és hűségesen járt el: ök nem viselhették el az
Ö hűségét, - és mi történt? Elfogták, megostorozték. meggúnyol
ták, arcul csapkodták, köpésekkel kenték, tövissel koronázták, a
keresztre húzták, végűl meggyilkolták.

"Kelj föl, birája a földnek!" Azt hiszed, mert elfogták az Alá
zatost, elfogják majd a Fölségest? Azt hiszed, mert elitélték ha
landóként, a Halhatatlan nem ítéli el őket? "Kelj föl", aki hűséges
voltál, és hűséged igéjét nem tűrték meg a gonoszok, s azt hitték,
tettek valamit, mert Téged - nem értve - megfeszítettek. Akik
nek Téged meg kellett volna ragadniok a hittel: megragadtak erő
szakkal. Tehát, aki hűségesen jártál el a gonoszok között és senki
től sem féltél és szenvedtél: "kelj föl", azaz támadj fel, s szállj
az égbe.

Viselje hát az Egyház is türelmesen, amit szenvedett az Egyház
feje türelmesen!

A napszámos ravaszsága

A szőllőskertben dolgozol, tedd dolgodat, és megkapod bére
det. A gazdától nem követelnéd azt előre, mielött dolgozol: az
Istentől követelnéd, mielőtt fáradozol? És ez a türelem is a dol
godhoz tartozik, a dolog meg a bérhez tartozik. Kevesebbet akarsz
végezni a szöllöben, ha nem akarsz tűrni j mert maga a türelem
is a munkálkodáshoz tartozik, hogy megkapjad béredet.

De ha ravasz vagy, lásd, hátha nemcsak béredtöl esel el, ha
nem még büntetést is kapsz; rnert ravasz napszámos akartál lenni.
A ravasz napszámos is, hogyelkezdje a lazsálást, lesi a gazda
szemeit; reá les, ki felvette a szöllöbe, hogy mikor elfordítja tekin
tetét, abbahagyja és rosszul dolgozzék; mikor pedig megfordul,
megint jól dolgozzék. Isten azonban, aki téged felfogadott. nem
fordítja el tekintetét. nem szabad hát neked ravaszul dolgozni:
mindíg rajtad Gazdádnak szemei! Keresd, hol csaphatnád Öt be,
és lazsál] - ha tudsz!

Az atya és ostora

Hogy szól más helyen az Irás? "S kit az Úr szeret, azt meg
fenyíti, és megostoroz minden Fiút, akit magához fogad." (Zsid. 12,
6.) Ő a megostorozottat magához engedi, te azt mondanád, elűzi?

Látjuk, hogy az emberek néha így tesznek fiaikkal: néha le
züllött Iiaíkat szabadjukra engedik, éljenek, ahogy akarnak. Aki
ben reményük van, azt megverik: azokat, kik reménytelenek és
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javíthatatlanok, út jukra engedik, tegyenek kedvük szerínt, Már
most, akit kedvére elengedett az atya, azt nem akarja örökségébe
beengedni; azt a fiát meg megfenyíti, akinek az örökséget tartogatja.
Midőn az lsten fenyíti a fiát, szaladjon ez ostoros Atyjának kezébe!
Mert az ostorozó az örökségre nevel: nem zárja !ki örökségéből meg
fenyített fiát; hanem azért ver, hogy befogadja. Ne legyen annyira
gyerekes és üresfejű a fiú, hogy mondja: jobban szereti atyám a
testvéremet, akit kényére enged; én ellenben. ha megmozdulok atyám
parancsa ellen, ütlegekre találok.

Örülj a csapásokért; rnert neked őrzik az örökséget, "Mert az
Úr nem taszítja el népét". (Zsolt. 93, 14.) Ideig-óráig javítgat, nem
kárhoztat örökre. Válassz: ideigtartó szenvedést akarsz vagy örök
bűnhődést? Ideigtartó boldogságot vagy örök életet? Mivel fenye
get Isten? Végnélkűli büntetéssel! Mit ígér Isten? Végnélkűli eny
hűlést! Ideigvaló az is, hogy sujtja a jókat; ideigvaló az is, hogy
kíméli a gonoszakat. "Mert nem taszítja el népét és nem hagyja
el örökségét."

Az Isten kegyelmez a bűnösöknek, te meg el akarnád már ve
szíttetni a bűnösöket. Zsugori szívű és rossz akaratú vagy, mikor
mást akarsz te, mint az Isten. S aztán irgalmazni akar a rosszakon
- te nem akarsz irgalmazni; türelmes az Isten a bűnösökkel, te
nem akarod eltűrni őket. De ahogy mondtarn, mást akarsz te s
mást az Isten: térítsd vissza szíved s vezéreld az Istenhez! Hiszen
az Úr a gyengékkel is együtt szenvedett. Látta az ő testében, azaz
Egyházában a gyöngéket, akik először megkísérelték követni saját
akaratukat; de rnikor látták, hogy az Isten akarata más, megfordul
tak és szívűket az Isten akaratának követésére irányították. Ne
akard Isten akaratát a magadéra erőltetni, hanem a tiedet illeszd
az Isten akaratára!

Eladó a mennyországi

Figyeljetek, testvérek: eladnivaló van! Eladó, amim van, 
mondja az Úr - vedd meg! Mije van eladó? Eladó a boldogság!
Vedd meg azt szenvedéssel. Azt mondod néki: mennyibe kerül?
Szenvedés annak az ára! Ha mondaná: "Arany annak az ára", ezt
nem volna elég kijelenteni, hanem kérdeznéd: mennyi arany? Mert
a tallér is arany, a féluncia is, a font is és más efféle. Azért mon
dott árat, hogy ne kűszkődj a kérdezgetéssel, míg megtudod. Ennek
a dolognak az ára szenvedés: mennyi szenoedés? Keresd csak azt,
mennyit kell szenvedni! Nem mondják meg neked, mennyi lesz még
ez a jövendő szenvedés vagy mennyi fáradságot követelnek tőled.
Ezt mondja az Isten: Én megmutatom, mekkora az a boldogság,
te ítéld meg. mekkora szenvedéssel kell megvenned. Mondja hát
meg az Isten, mekkora az a jövendő boldogság! "Mily boldogok
Uram. kik házadban lakhatnak. Téged örökkön-örökké magasztal
nak!" (Zsolt. 83, 5.)

Örülsz egyideig, de ne bízz benne; szomoní vagyegyideig,
de ne csüggedj miatta. Ne zavarjon meg a szerencse és ne törjön
le a balszerencse!

Jó az Isten: ha megszűnnék és nem vegyítene keserűségeket a
világ örömeibe - elfelednénJk öt.

Fordította: Dr. Hajdók János
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,
APOSTOlKODAS

A világiak apostolkodása
A katolicizmus Isten erejének viaskódása az emberi gyenge

séggel és a bünnel. Épp azért ez a küzdelem igen sokoldalú, vál
tozó stílusú, hullámzó, ahogy éppen az emberi gyengeség meg
mutatkozik, avagy a bün Isten ellen lázad.

I. Tömegek visszahódítása
Ennek a küzdelemnek irányát az ellenség állásfoglalása, a

támadó fél mozdulatai szabják meg. Az arianuseretnekség meg
gondolkoztatta a zsinatokat Krisztus istenségéről; a janzenizmus
ismét felszínre vetette a melegebb szeretettől és bizalomtól áthatott
kereszténységet; a materialista életszemlélet kikényszeríti a vá
gyat a személy méltóságáról szóló keresztény tanítás után, s az
utolsó két évszázad nagy botránya, a keresztény tömegek aposziá
ziája, ismét felélesztette a világiak apostolkodásának ősi gondolatát.

A jelen nemzedék keserü sorsa, hogy évszázados mult geny
nyes-sebének teljes kiérését megér]e, s az a felelősség jutott neki
osztályrészül, hogy döntsön: a vérmérgezés elhatalmasodik-e az
egész szarvezeten avagy az egészséges erők kerekednek felül?
Roppant arányú leplezett viaskodás folyik a mindennapi életben,
a leLkek kettéválnak: egyfelől hősök szűletnek, másfelől az ember
telen tévedés oly gazosan tetszik fel, hogy ilyet alig tapasztalhat
tunk a multban.

Az európai kereszténységnek ez a válságos helyzete azonban
megrajzolja az erők felsorakozásának a rendjét: a tömeget vissza
kell hódítani, erre tehát a papság rendjén túl a világiakból is ha
talmas és rendezett apostoli hadsereget kell toborozni, az ember
telen, amorális avagy állatias embertípussal szemben még erőseb
ben kell kialakítani a Krisztus Szíve szerínti magasabbrendű isteni
embertípust, a bűnök következtében fellépő isteni és történelmi
igazságszolgáltatás serpenyőjébeaz engesztelés hősi áldozatait kell
bel edobnunk.

Pápók a vUáglakért

Kevés kérdésről nyilatkoztak olyan nyomatékosan a legutóbbi
idők pápáí, mint az A. C. gyüjtőfogalma alatt a világi apostolleo
dásról.

..MinM súl;yosabb idők nehezedtek az Egyházra és az emberi társa
dalomra, - írja XI. Pius 1928-ban, Bertrand bíboroshoz, Quae nobis kez
detú levelében - annál sürgetőbben, mintegy riadót fújva buzdítottak
a pápák minden hivőt, hogy püspökeik vezetése alatt harcolják a jó har
cot és felebarátjuk örök iiduét képességeik szerini munká/ják." XI. Pius
pápa legfőbb gondja az A. C. voll, amelyet "Laetus sane nuntius" kez-
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detü, Segura y Saena toledói bíboros érsekhez intézett levelében így
jelLemez: "A katolikus Akció, amint már nem egy alkalommal kijelenJ
tettük, nem más, mint a világi hívek részesedése a hierarchikus apostol
ságban."

A multban az apostolkodást legtöbbnyire a papságra hagyták a
világiak; ezzel ellentétben áLl az Egyház legősíbb gondolata, amelyet
Szent Péter apostol így fejez ki: "Ti pedig választott nemzetség, királyi
papság, szent nemzet, szerzeti nép vagytok, hogy hirdessétek annak eré
nyeit, aki sötétségbő! hivott titeket az ő csodálatos világosságára." (I Pét.
2, 9.) Ahogy Krisztus küldetett tehát, hogy "bizonyságot tegyen az
igazságról" (Ján. 28, 37.), éppúgy mi, akik "miDJdn'Yájan egy lélekkel egy
testté kereszteltettünk" (I Kor. 12, 12.) Krísztussal, nem térhetünk ki
a feladat elől, hogy az általános papság apostoli teendőit vállalj uk, bi
zonyságot tegyünk az igazságról és megdicsőittessék Krisztus a mi tes
tűnkben.

A világiak előretörése

Az Egyház benne él a történelemben, testének tagjait mai em
berekből, cselekedeteit a mai eseményekből veszi, épp azért nem
vonhatja ki magát a történelmi fejlődés alól, amelynek vezérszó
lamát ma a demokrácia nevével fejezzük ki. Épp ezért az Egyházban
is minél szélesebb tömegeket kell belekapcsolni valamikép mind
a papi, mind a kormányzó és tanító munkába. Ez a fejlődés azon
ban nem belső változást jelent Krisztus titokzatos testében, hiszen
a világiak apostoli belekapcsolódása már az őskeresztényeknél is
megvolt: továbbá a hívők széles serege továbbra is a próféták és
apostolok sziklatalapzatára, azaz a hierarchiára épül. A demokra
tikus szellem abban mutatkozik, hogy ma már a nép minden fia
vállalja a felelősséget a kőzösségért, és erősen belekapcsolódik
a közéletbe. azaz sorsának irányításába. Ugyanannak a szellemnek
a sugallatára az Egyház életében is férfias felelősséget kérnek a
világiak, képességük tudatában szerepet kívánnak az irányításban,
nem elégszenek meg a tétlen, terelhető nyáj sorsával, annál is In
kább, mert épp a modern élet meghasonlásában többet szenvedő
világiak élesebben látják: ennyire eltévedt tömeget visszavezetni,
ekkora botrányt megszüntetni ilyen kis létszámú papság képtelen.

Új színt és lendületet jelentett a világiak apostolkodásában a
Jézus Szioe-tisztelet, Egyfelől az összeomló régi keresztény nemesi
világ romjain Krisztus Szíve új nemességet. választott lelkeket,
lelki arisztokráciát keres és nevel, hogy ezek akiváltságosan áldoza
tos lelkek résztvegyenek szeretetének visszahódító hadjáratában. 
Másfelől a Jézus Szíve-tiszteletnek épp az a jellege, hogy Krísz
tus Szívének titkait feltárta, legbenső terveit, érzésvilágát, mély
ismeretét közölte széles tőmegekkel is, annyira, hogy sokszor ilo

legegyszerűbb lelkek is felvíllanyozódnak az isteni Szív kegyelmi
érintésétől. Ez a mély együttérzés Jézus és a lelkek között nem
maradhat apostoli válasz nélkül: én is azt akarom, amit Krisztus
akar, hogy a lelkek felszabaduljanak a sátán és az evilági káprá
zat rabságából és fogadják el Krisztus szelíd igáját és szabadságát.

A vUágbcm maradok •••

Az Egyház életében mindíg csodálatos párhuzamban futnak a
hivatalos tekintély megnyilatkozásai és a belső ,kegyelmi lélekjárás.
Ha pl. a pápa jóváhagy egy szerzetesközösséget, a Szentlélek
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ugyanakkor a lelkekben hivatásokat ébreszt abba a szerzetesrendbe.
Hasonlót tapasztalunk a világiak apostolságának terén is: XII. Pius
óta éjt nappalá téve az A. C. gondolata fényes tűzoszlopként vonul
a vándor Egyház előtt, qgyanakkor a világiak lelkében felvillant
a gondolat: a világban akarok maradni, de dolgozni akarok egész
tehetségemmel. szívem minden dobbanásával, egészen az önfelemész
tésig.

Csak az utóbbi két hét élményeit összegezem. fiatal testnevelési
tanár keres munkát a munkásnegyedek fiatalsága körében; tiszt
viselő leány A Szív egyik cikkére hivatkozva kérdi, hogy lehetne
szolgálatára "tanyasi népnek"; munkásliúk munkájuk 'befejeztével
a külváros kamaszainak szentelik szabad délutánjukat; fiatal sziné
szek a müvészet erejével akarják szétugrasztaní a keresztény gon
dolatot és a közgazdasághallgató abban az irányban érdeklődik,
hogy tudná egy életáldozattal a gazdasági élet és a kereszténység
közötti szakadékot ismét áthidalní. Charles de Foucauld nyomán
"Jézus kis testvérei" néven új apostolok szóródnak szét a legel
hagyatottabb munkásnegyedekben és a mohamedánok között, hogy
életük példájával, názáreti szent munkássággal hirdessék a keresz
ténységet. A "Mission de Paris" fiatal papjai mellé fiatalemberek
szegődnek, hogy résztvegyenek a munkásság lelki meghódításában;
az olasz Szent Pál Társaság tagjainak nagyrésze fogadalmas világi,
akik pl. a palermói missziő alkalmával, mig a páterek a templomok
ban prédikáltak, ők a piacokon, mozikban és színházakban a rnűvé
szet és a szó erejével igyekeztek új életre kelteni a sokat szenve
dett várost.

Szerény véleményünk szerint a világiak apostolkodása és elő
képzése olyan központi problémája lesz az Egyháznak, mint amilyen
volt a trienti zsinat idején a papság reformjának kérdése. Hisszük,
hogy amint a papképzés a tapasztalt pap melletti "inaskodástól"
egészen a Gregorián vagy Angelicum színvonaláig emelkedett, épp
úgy a világi munkástársak képzése is sok fejtörés, csalódás, félszeg
ség és fantasztikum után hasonló magas stratégiai kiképzést fog
elérni.

II. Mi az apostolkodás?

Az apostol szó "KüLDöTTET" jelent. lsten küldte Krisz
tust, Krisztus küldi a pápát, a pápa küldi a főpásztort, a főpásztor
küldi a plébánost, a plébános küldi az apostolt. Ennek következté
ben Krisztus követségében járunk, az lsten országának érdekét kell
képviselnünk az életnek ama pontján, amelyen vagyunk. - lsten
küld a belső hívás által, éspedig vagy kegyelmi hívás által, mint pl.
Szent Pált az apostolkodásra; vagy talentumai révén, mint pl.
Chesteriont, ragyogó meglátásai által, vagy a körülmények révén,
ahogy De Paul Szent Vince is mondotta szerényerr magáról, hogy
tulajdonképen semmit sem tett, csupán a hozzá forduló szegénye
ken segített és ehhez munkatársakat keresett.

Ennek megfelelőenkétfajta apostoltípus van: a "küldött" követ
típus (egyesület adminisztrálására, meglévő gárda vezetésének irá
nyítására] , aki a hivatalos hatóságtól küldetést kap legy meglévő
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feladat vállaláséra: a másik a "hívott" apostol, másnéven próféta
típus, aki belsö sugallat alapján, de Szent Pál mintájára az egyházi
hatóság útbaigazításával keres és vállal munkát az életnek széles
harcmezején.

Tekintettel arra, hogy - akárcsak a gazdasági életben - az
emberek javarésze inkább beleilleszkediki egy meglévő keretbe és
kevesebb az önálló kezdeményezésű keretet teremtö típus, éppúgy
a világi apostolok többségének is keretet és ötletet kell myujtani
az apostoli munkára. Pl. a belga és francia JOe ilyen kereteket
állít fel az apostolkodásra: tájékoztatás, munkaközvetítés, bérbiz
tosítási szolgálat, takarékossági és hivatásrendi szeruezkedés, ne
velő munka (ankét, film, előadás stb.], nevelő eszközök biztosítása
(könyvtár, sajtóterjesztés, hanglemez, filmezés), szórakozás (sport,
ünnepségek, estélyek, kirándulások, táborok szervezése stb.], kato
nák szolgálata, A lyoni Secretarlat Social csoportmunkákra nyuj
tott ötletet, pl. az 1925. évi munkáskertek létesítését, falusi taka
rékok szervezését, iskola-szövetkezet irányítását, tanulmányi körök
indítását, falusi hetek tartását stb.

Tanú és sáfár

Az apostol másodsorban TANú; ahogy Krisztus bizonyságot
tett az igazságról, éppúgy apostolairól mondja: "Ti tanúi vagytok
ennek" (Lk. 24, 48.), t. i. amit láttak. Az apostolnak tehát valamit
látnia kell, át kell élnie, hogy arról azok elött, akik nem látnak
vagy kevesebbet látnak, tanúságot tegyen. Épp azért nincs apostol
belső, gazdag megélés nélkül. Épp azért nincs akció (tevékenység)
contemplatio [szemlélődés] nélkül. Nincs apostolkodás eucharisz
tikus élet nélkül, nincs igehirdetés mély vallásosság nélkül. Külön
ben nem apostolkodás, hanem a túlfűtött ambícióból fakadó szél
verő akciózás lesz. Csak a gazdagon telített lélek tud ajándékozni:
gazdag az igazságban, gazdag az örömben, gazdag szeretetben,
gazdag tudásban és szakképzettségben. gazdag a házasságban testi
leg és gazdag a közéletben tennészetes képességgel.

Az apostol harmadszor "dispensator mysteriorum Dei", azaz
az ÉGI TITKOK SAFARA. Don Bosco Szent János mondotta az
adományok osztogatása közben: "Az isteni Gondviselés nekem adja,
én pedig nektek adom." Éppígy a világi apostol, amit kap az Egy
ház örök kincstárából sáíárkodásra, a fehér asztal mellett vagy a
szónoki emelvényről vagy a sajtó révén alakítja, ajándékozza,
szétszórj a.

Ez a sáfárkodás három körben valósul meg, ahogy Krisztus is három
féle mödon ajándékozta nekünk Isten titkait. 1. Krisztus a főpap, kegyel
met eszközölt ki számunkra, bűneinket kiengesztelte, Isten barátságát visz
sza szerezte, a sátán rabságábó! kiragadott és értünk áldozatát bemutatta.

A világi apostol is részesül Krisztus papi munkájában: az imaapos
tolság által kegyelmet eszközöl ki a lelkek megtérésére. áldozatos éle
tével vállalja a tíz igaznak engesztelő szerepét a Szodomákban és Go
morrákban, kibékíti Istennel az embereket (haldoklóhoz papot hív, a gyó
násra megnyeri az embereket, stb.] , életáldozatával mint a só, meg tart ja
és ízessé teszi az embereket Isten előtt.

2. Krisztus tanitott: feltárta előttünk örök isteni titkait, megtanitott
a helyes élet törvényére, megtisztítja életünket, jót tett, jó példájával
isteni életformát adott, csodáival ragyogott.
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A világi apostol is tanít: cikket ír, továbbítja a jó sajtót, neveli
gyermekét, beszélgetésben hangoztatja az örök igazság()kat, környezeté
ben bemutatja az igaziágosság és szeretet törvényét, példás életében meg
dicsőíti Krisztus kegyelmét, az erős, a sírig tartó szerétet. a türelem és
bizalom csodáját.

3. Krisztus a mi Pásztorkirályunk: A természet rendjében a vHág
kormányzását és meghódítását ránk bízta, helyesebben a teremtésben
adott szociális hatalmat és kötelességet nem vonta vissza, sőt példájáv-al,
tanításával és kegyelméve] megerősítette és megújította. azonfelül mint
bíró, törvényhozó, ha kell, jutalmazó, büntetö Úrként az örök életre
irányít minket.

A világi apostol szintén folytatja Isten teremtő gondolatainak meg
valósítását. Igyekszik olyan emberi életet biztosítanikörnyezetében, szo
ciális munkájában, amelyben be tud érni a kegyelem munkája: részese
dik a végrehajtásban az egyházközség keretében, a törvényhozást gyako
rolja a család parányi Isten-országában, neveléssel kormányozza a csa
ládot vagy esetleg az egyházközség külsö életét.

Mindezt összefoglalva Szent Bernát szavaival úgy mondhatjuk,
hogy az apostolnak, azaz Isten munkatársának három feladata
marad: "a szó, a példa és az ima; mindezek között azonban a leg
nagyobb az ima."

Hol van a helyem?

A világi apostolkodásnak alapfeltételei: Krisztus köteles gon
doskodni tulajdon testéről, az Egyházról, s ezt a gondoskodást úgy
valósítja meg, hogy titokzatos teste minden tagjának hivatást és
feladatot szabott ki. Mindenkinek tehát Krisztushoz kell nőnie,
egyházinak és világinak egyaránt, Krisztushoz, "aki a titokzatos
testnek a feje és akitől van az egész testnek az egybeerősítése és
egybekötése minden összekötő iz közreműködésével, mindenegyes
tagra kimért tevékenységben. Igy történik aztán a test növekedése
a maga épülésére a szereietben", (F. 4, 11-16.)

Legfontosabb apostoli feladatunk tehát meghatározni, hol van
a helyünk Krisztus titokzatos testében, hol találjuk meg a ránk
"kimért tevékenységet" a test növekedésére és az Egyház kiépü
lésére?

Mindezekböl már előre kitetszik, hogy nem lehet sablont meg
szabni, nem lehet mindenkit ugyanabba a munkakörbe kényszeríteni.
Ezért fulladnak el egyesületeínk, mert sokszor mindenkit ugyanabba
a sajtó- vagy propagandamunkába akarunk belehajtani, viszont azért
fullad el sok világi lelkesedése, mert hiába jelentkezik a lelki
pásztornál rnunkáért, nem tud néki való foglalkozást kapni. Beteges
tünet mutatkozik jelenleg életünkben: míg egyfelől tudjuk, hogy
sok a munka, mégsem tudunk munkát adni. A munkanélküliség min
díg a szervezet súlyos hibáját mutatja.

Ezzel ellentétben főleg a fiatalságnak hinnie kell abban, hogy
ö nagy szolgálatot tehet, van hivatása, van valahol a Gondviselés
től előre készített hely és körülmény vagy személy, aki Isten örök
terve szerint őreá vár. Ez lesz a férfivallásosság újjáteremtöje,
mert jól tapintott rá a pogány Nietzsche: "A hivatás az élet
gerince."

Az apostolkodás három köre

Három nagy kőrt határozott meg a Gondviselés, ahol Isten
országát meg kell valósítani. Mind a három kör a család formáira
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vezethető vissza, éppen azért bennük a családiasságot, a család
összekötő vonásait kell érvényre juttatni. Az első terület maga a
természetes és szentségí rangra emelt család; a második az átvitt
értelemben vett, a természetes érdek által "ös,szeházasított" család,
a 'hivatáskör (iskola, hivatal, orvosi rendelő, gyár, falu; egyesület
stb.] és-fvégül a természetfölötti istencsalád: az egyházközség, eset
leg annak egyik kisebb közóssége (egyesület, házcsoport, iskola
stb.].

1. A család. Nemrég jelent meg Franciaországban Michon
nueau abbé műve "Plébánia, missaióskőzősség" címmel (alcíme:
Népi közösségben eltöltött 5 kísérleti év következtetései), amelyben
- talán némi túlzással ezt írja: "Azért lehet nevezni az első
áldozást a "hitehagyás fényes ünnepének", mert utána három-négy
évre a gyermekek nyolcvan százaléka elhagyja a vallásos életet,
mivel nem a családon keresztül és a család szempontjából történt
az apostolkodás". Azért a legtöbb gyennekintézményt, patronázst,
óvodát, gyermeküdülőt,mozit, színházat feloszlatott, nehogy csak a
gyenneki "futóhomokra" építsen, hanem a helyett minden gondját
az egész család alakításának szentelte.

2. Ugyanakkor a katolikus integritás nevében és a közéleti
nehézségek ellenére is gondolnunk kell XI. Pius pápa szavaira:
"Hogy egész társadalmi osztályokat a Krisztustól elpártolás után
Krisztushoz visszavezessűnk, kiválasztott és jól képzett segítőkre
van szükség, azok soraiból, akik társaik gondolatvilágát és törek
véseit jól ismerik és a testvéri ezeretei erejével szívükhöz tudnak
férni. Az első és közvetlen apostolok a munkások között munkások
legyenek; az iparos és kereskedő világ apostolai is ebből a világ
ból nőjenek ki." (Quadragesimo Anno 1931.) - Ennélfogva az
egyházközségi kereten túl a hivatásbeli apostolkodásról sem feled
kezhetünk meg.

3. A természetfeletti család, az egyasztal, egyoltár. egykenyér
vendégei, Krisztus titokzatos testének és házanépének legkisebb

'csoportja az egyházközség. Az egyházközség azonban legtöbbnyire
akkora család, hogy abban bizony hiányzik a természetfeletti rokon
ságból fakadó benső ismeretség és közösség. Épp azért nemcsak
a szétszórt tanyavidéken, hanem még a városokban is igen fontos
feladat az egyházközség keretén belül közösségformáló gócok, kép
zett világi apostolok körűl kikristályosodott kisebb közösségek ki
építése. Valamikor a licenciátus intézménye, újabban a ház- (utca)
apostolok szervezése az első lépést képezik e kibontakozáshoz.

III. Mit mér rám az Úr?

Míg az előző pontban a helyet kerestük, ahol dolgozhatunk.
most inkább magunkban keressük azokat a gondviselésszerű adott
ságokat, amelyek Isten örök terve szerínt predestinálnak arra, hogy
a jelenben egy feladatkört betöltsii.Illk.

Az apostoli lélek mindmegannyi edénye az Úrnak, amelybe a
Szentlélek az igazság, szeretet, kegyelem édes-erős borát öntötte,
hogy abból, akikkel találkozunk, azoknak adjunk Ámde vannak
nagyobb és kisebb edények, vannak különbözö adományok. Ahqgy
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fűbe, fába, állatba kűlönbözö erőket és orvosságokat helyezett a
Teremtő jósága, éppúgy a lelkekben is különböző javakat "raktá
rozott el" a Szentlélek, hogy abból Krisztus testének tagjai gazda
godjanak, erősödjenek, vastagodjanak, életük legyen, éspedig bő
ségesebb életük legyen.

Az apostoll erök

Négy főcsoportját nevezhetjük meg ezeknek az apostoli erők
ná. Első a család alapitására, fenntartására és a gyennek nevelé
sére a nemi erő, a megélhetéshez szűkséges szaktudás, anyai gyen
gédség és a férfikeménység. Erről máshelyütt bővebben szólunk.

A második erő Krisztus titokzatos testébe való tartozásunkból
fakadó érdem. Ahogy Krísztus életáldozatával és imáj ával kiérde
melte a bűnbocsánatot és megújulásunkhoz a kegyelmet, éppúgy mi
is, Krisztus tagj ai részesedtünk Krisztus érdemeiben, Épp azért
imánk, munkánk, szenvedésünk szenthárornságos erejével kieszkö
zölhetjük a kegyelmet a lelkek javára. "Most örömest szenvedeik
értetek ~ mondhatjuk Szent Pállal - és kiegészítem testemben
azt, ami híja van Krisztus szenvedésének, azaz teste, az Egyház
javára," (Kol. 1, 24.)

Ez az a "munició", amelyet a szeritéletű ír katonalelkész.
P. Doyle Vilmos állandóan sürgetetté imát, munkát, szenvedést a
bűnösök megtéréséért. Isten országának erősödéséért.

A harmadik apostoli erő a talentum, amelyet kamatoztatnunik
kell Isten országának javára, nehogy a talentumokat elásva az Úr
örök börtönébe vessen bennünket. Talán az Úr Jézus eme példa
beszédének elhanyagolása okozta, hogy olyan gyér a világ! apos
tolaink száma, olyan kevesen néznek a lelkük mélyébe és fedezik
fel a nagy tehetségeiket Isten szolgálatára, ezért olyan valószínű
az egyik szeritnek a mondása: "Aki nem apostolkodik, elkárhozik:'

Talentumok
Sokfajta apostoli tehetség, talentum van. Az egyik lendítő.

nagyiramú. mozdonyszerű, agitátor egyéniség: mozgat, tüzel, kezde
ményez, éltet sokakat. A másik, és ez a gyakoribb típus, csendes,
meggyőző: nem egyhangú, hanem vonzó egyéniség, igazi jóbarát,
aki közvetlen modorával vagy gerinces keménységével vagy egyéni
kiválóságával (pl. sport, szaktudás, jókedv) bensőséges súlyt köl
csönöz szavainak.

A hanna.dik szocíális típus. Nem sokat beszél, de életét tudja
adni felebarátaiért; a szegények vigasztalója, a szegénykonyhán
főz, a betegeket látogatja. A negyedik típus inkább szeruez: fel
ismeri az emberekben a képességet, munkát tud nekik adni, me~
látja a lehetőségeket, behajtja a munkát. Hozzá hasonlít az ötödik,
az adminisztratív típus: főleg germán vérségűekbenmutatkozik; az
Egyház ügyvitelében, katolikus ügyek intézésében, gazdasági ügy
lelekben kellő beosztással nagyszerű szelgálatot tud nyujtani. De
idetartoznak mindazok, akik az anyagot akarj ák Isten szolgálatába
állítani: a katolikus filmszakember, hivatalában a katolikus ügye
ket előmozdító tisztviselő, pénztáros, szövetkezeti vezető stb.

A hatodik a pedagógus típus: lehet hivatásos pedagógus, aki
tanítását átszövi keresztény szellemmel, de lehet diák is, aki szív-
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gárdában, cserkészcsapatban foglalkozik kisebbekkel, segít a gárda
vezetésben, kirándulások, játékok, színdarabok, bábszínház rende
zésével vagy néhány gyermekkel úgy foglalkozik, mint kis testvéré
vel és szinté keresztszülők elhanyagolt hivatását pótolja. A hete
dik a műoésztipus, ha nem. is mindig a legmagaubb művészettel,
de hol színpadon, hol festményben, hol zenében vagy írásban tehet
sége mértéke szerint igyekszik vonzóvá tenni a katolikus világ
nézetet. Végül ide kell sorolni a közmunkásokat, akik önmagukról
megfeledkezve oltárdíszítéstől a kulisszatologatásíg, a meghivók
széthordásától a padlósúrolásig mindent vállalnak, csak fontos az,
hogy Isten ügyéről legyen szó.

Az élet ajándékai

A negyedik erő maga az élet. A híres francia lelkipásztor
kodástan tudós, Paul Doncoeur ajánlja az apostoloknak: "Az életen
kell elmélkedni, az élet miatt az életben élhető és átélt bölcselettel.
és akkor sokkal termékenyebb lesz a munkánk, mint ahogy azt el
tudjuk képzelni," Sokszor kűlönleges orvosságokra gondolunk, jói
lehet Isten az útszéli füvekben, napsugárban, levegőben is orvos
ságot rejtett el, hasonlóképen az apostolkodásban is igen sok lélek
rendkívüli erőfeszítésre gondol, holott az élet ezernyí változatban
elénk dobja lsten ajándékait; jobbnál jobb alkalmakat az apos
tolkodásra.

Idetartoznak elsősorban azok, akik a hivatalos apostolkodásból éi
nek: plébániai irodavezetők, írök, hitoktatók, katolikus iskolák tanítóí, stb.
Ezeknek nincs más feladatuk, mint becsületesen és leleményesen vége:mi
munkájukat.

A másik nagy lehetőség azok számára nyílik meg, akik ugyan pro
fán hivatáskörben élnek, de azt Isten ügyének szolgálatával hatják át.
Idetartoznak főleg a szülők, de ide ,sorolandó az orvos, akí betegeinek
nemcsak testét, hanem a lelkét is gyógyítja; a hivatalnok, aki igyekszik
mások ügyét előmozdítani; a földműves és a munkás, aki igyekszik má
sok életét boldogabbá tenni; a kereskedő, aki igyekszik minél jobban ki
szolgálni a hozzáfordulókat. Bár ezek közül legtöbb nem is a természet
fölötti apostolkodást valósítja meg, hanem a szociális jólétet mozdítja
elő, hogy ezáltal emberibb legyen az életünk, és az anyag ismét meg
szentelődjék annyiban, amennyiben Isten akarata szerint az emberek
becsületes szolgé latában áll.

Villámmunkák

Legtöbbünknek mégis az Ú. n. villámmunkák felelnek meg.
Sokan panaszkodnak: nem érek rá, nem kapok munkát, nincs nagy
tehetségem, és 'közben elszalaszt ják Isten országának apró villám
rnunkáit. Pedig ezekből az apró kis részletmunkákból bontakozik
ki Krísztus országában Krisztus békéje éppúgy, mint ahogy apró
bűnöktől züllik le a társadalmi élet.

Isten országa ugyanis nem más, mint Isten közelsége. Ahogy
a nap közelsege indítja meg az életet a földön, éppúgy Isten lel
kének kiáradása rajtunk keresztül valósítja meg részletében Isten
országát. Márpedig Szent Pál szavai szerint lsten országának szel
leme nem ételés ital, hanem igazság, béke és öröm a Szentlélekben.
Épp azért, "ahol az Igazság van, ott van Isten" (Miguel Cervantes).
Tehát úton-útfélen közölhet jük Isten természetes és természetfölötti
igazságait, szóval, sajtóval, magatartásunkkal.
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"Opus iustitiae pax" - a béke az igazságosságnak műue, tehát
az igazságosság és szeretet ezernyi apró Iínomságával, alamizsná
val, szívességgel, szolgálattal honosít juk meg a békét környezetünk
ben és tesszük a mi kis világunkat a mennyország boldog kicsiny
elöképévé: - öröm a Szentlélekben, tehát Isten szellemét árasztjuk
szét a mosolyban, a gyermekek vidámságában az egészséges jó
kedvben, a vigasztalásban.

A katolikus léleknek tehát állandóan őrségen kell állania: mi
kor jön a boldog óra, Krisztus érkezése a testvérekben, az esemé
nyekben, állandóan készen legyünk jelentkezésre, mécses legyen
!kezünkben, mint a boldog szűzeknek.

Az élet telje

Ezekután már az apostolkodást nem tartjuk afféle szabadidős
foglalkozásnak, amelyet hetenkint egyszer két órahosszat űzűnk,
hanem olyan természetesnek találjuk, mint amilyen természetes a
lobogó tűznek, hogy világítson és melegítsen, s ha elfojtják, elham
vadjon. Atölelünk minden imát, munkát és szenoedést, mert tud
jUlk azt, hogy ezzel gyarapít juk a lelkek megújulásához szűkséges
kegyelmi tőkét, megragadunk minden pillanatot, mint az Isten bol
dog ajándékát, hogy apostolkodhassunk.

. Nem látunk többé az apostolkodásban, a hierarchia szolgálatá
ban afféle megaiázó "papinaskodást", kifutófiú szerepét és kulizást
a plébánia lelki üzemében (bár Krisztusért semmitől sem szabad
visszariadnunk] , hanem büszkén és boldogan Krisztus munkatár
sainak valljuk magunkat, akik éppúgy hivatott apostolok, mint a
papok, csupán a rnűkődési körük más, hiszen "lsten különös ke
gyelme hivta meg és választotta ki a munkára, amely a papi tevé
kenységtől kevésbbé különbözik" (XI. Pius: Laetus sane nuncius).
Isten ügye mindannyiunknak ügye.

*
Patrnos saigetének látnoka tudná káprázatos színeikben vázolni

az új sereg felvonulását az isteni Bárány oltára köré. Még nem a
megdicsőültek fehér köntösében járnak, hanem olajos munkaruhá
ban, sáros csizmában, hétköznapi civil ruhában sereglenek föl az új
katonák. Fejük körül még nem ragyog az égiek glóriája, de annál
inkább sötétlik barázdás arcuk körül akenyérgond, a roppant fele
lősség nyomasztó árnya, gyárkémények szennyes füstje, a gúnyoló
dás sziporkája.

Életük véres és fáj dalmas, mint a Bárányé. Nyiltan, nyugodtan
leszámoltak azzal, hogy mégis szeretetből életüket kell adni fele
barátaikért. A gondtól és fájdalomtól végigszántott arcokon mégis
átver az örömnek tiszta mezei virága, amelyet a megdicsőűlt Bárány,
az égi Magvető szórt el a lelkük talajába. Mert jó nekik így élni,
értelmes dolog egy életet kamatoztatni, nagy boldogság megújult
lelkek örökségével meghalni, az isteni Gazdát éberen megvárni. a
talentumok kamatját busásan learatni. Olyan nagy öröm, hogy még
a vesszözések után is örömmel jönnek ki a gazemberek sátáni sin
hedríonjából: "Magasztalja lelkem az Urat ...", mert nagyot tett
vélem az Úr: Isten munkatársává fogadott.

Kollár Ferenc S. J.
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Védiűk meg Isten városát1
Ma széltében-hosszában búrjánzanak a minden rendű és rangú el

méletek, szekták, hóbortosságok. "Új babonák" születnek nap mint nap!
Csillagokból jósol az asztrológus, falragaszon hirdeti magát a fő

városban. Nyilván meg is él belóle! S aki őt felkeresi, bizonyára, hallgat
is rá valamit. -

Kézből, arcvonásból, mozgásból mondja meg a "karakterológus" a
jellemedet, s te - hiszel neki!

A spiritiszta szeánszok látogatottabbak, mint valaha! Dicsekszenek
ez őrültség megszállottai, hogy megint... és megint... és megint a
szellemek.

Telepátia, clairvoyance, kuruzslás, Jmn-Icvínésds hódítj a minden
felé a szegény, becsapott emberiséget. Amulettek, talizmánok fityegnek
(magasrangú) hölgyek nyakában; de a férfiak is szivesen zörgetik kis
/étesieket pénztárcáikban.

Ne is beszéljünk a kártyavetés, álom/ejtés, kristálynézés, hipnózis
eltévelyedett útjairól!

Egy tény: Aki ezeknek a modern babonáknak adja fejét, az hisz
is bennük! Sót: e hitét nem is szégyenli, megvallja! Mi több: hirdeti
és terjeszti!

Aki megvall engem . . .
Annál sajnálatosabb, hogy az igazi katolikus lelkiség emberei meg

véka alá rejtik a hitüket! Immel-ámmal beszélnek a hit valóságaíról,
lehetóleg kerülnek mindent, ami kényelmetlen helyzetbe hozná óket a
más-hitűek, más-elvűek elótt!

Evezzünk csak lassan, a part mentén, - gondolják; s igy is tesz
nek! Arra meg, hogy mélyebb vallásosságukat meg is védjék, egyáltalán
nincsenek felkészülve I Azt mégcsak megteszik. hogy egy-egy durvább
elszólást rendreutasitanak (Isten, Egyház, papság, akaratszabadság, lélek
halhatatlansága érdekében). De arra, hogy a saját bensőségesebb hitü
kért, hitéletükért kiálljanak, kevés példa van.

Pedig ide is, még csak igazán ide vág Jézus szava: "Aki megvall
engem az emberek előtt, én is megvallom őt mennyei Atyám előtt,"

Más sem teszi! Más is hallgat!
Miért éppen én legyek hitvalló?

Hogy más mit tesz, az nem a mi' dolgunk. Elég a napnak a maga
baja. embertérsunknak is! Ki-ki önmagáért ad számotl Meg aztán, ha
mindenki így gondolkoznék, soha nem haladna Isten szekere egy kerék
vágásnyit sem!

Miért éppen te? Mert Isten téged szemelt ki a névtelen milliók
közül! Isten pártjára állni s e pártot propagálni: nem alamuszi jámbor
kodás, hanem világhódító küldetés! Erre a felséges hivatásra vagy je
lölve, ne utasitsd vissza! Szinte mohón kellene megragadnod az alkal
mat, hogy van módod akár csak egy jottányit is tenni a szent hitért.
Miért éppen te? Kérdeznél-e ilyet, ha egy zacskó aranyat találnál az
úton? S itt többról van szó, mint zacskó aranyról! A drága kincsről,

melyért - az Evangélium szerínt - az ember mindenét eladja, csak
hogy megnyerhesse!
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Van nekem elég ügye9-bajos dolgom!
Söpörjön mindenki a maga portáján!

Csakhogy az ám a baj, hogy az ördögök nem szeretnek söpömi
a saját portájukon, hanem csak - nálunk. Nyilván az ő portájukon
szenny és ganaj van, nem szívesen szagolják! Mármost, akarod vagy
nem: eljönnek sepregetni hozzánk! A gúnyolódó csipkelődés, .a szemen
szedett rágalom, az otromba támadás elől ki nem térhetsz. Eléd top
pannak és számadásra kényszerítnek! Ne is ijedezz hát tőlük, mint a
gyermek a sötétben lengő lepedőktől. Nem szellemek azok! Nincs mi
től tartani a pokol egész fejedelemségétől és hatalmasságától sem! Fel
téve, hogy hű maradsz az ísteni kézhez, mely vezetI

Elhiszem, hogy van elég dolgod magadnak is! De ha így vesszük,
halálig nem. tehetünk semmit Isten országáért! Mindig lesz miért resz
ketni, miért búsulni, miért loholni! A hitvédelem nem egy teendő a sok
közül, hanem az egész életnek, az egész természetfölötti életnek vé
delme! Erre nem kell külön idő, hanem csak megragadni a felbukkanó
alkalmat I Jön az hivatlanul is, utolér keresetlenül is! Még senki sem
késett el az élet asztalától azért, mert közben megvédte Krisztusát!
Ellenben ha nem vagy kész követni Jézust s kiállni mellette, könnyen
későn érkezel ama másik, örök élet asztalához. Mint egy régi kö
vet, aki a király kegyelmét hozta lóháton, de az elítélt már éppen ki
lehelte lelkét - az akasztófán.

Nincs nekem abból hasznom, hogy másokkal is bíbelődöm!
Haszon? Hát dehogyis nincs! Azt mondja az Úr Jézus: "ragyogni

fognak, mint a csillagok, akik hirdetik az igét", válogatás nélkül, papi
és világi állapotra való tekintet nélkül! Ez már csak elég .Jieszon" De
látod, ha ennyire anyagias va.gy, már rajta is csiptelek! Vallásosnak
mondod magad, de vallásodért - Pázmány szavával - "kitámadni"
nem mersz. Veszedelmesen hasonlítasz ahhoz, akiről a Titkos Jelenések
könyve beszél. "Sem hideg nem vagy, sem meleg, kezdelek téged ki
köpni a számból, mondja az Or." Kiköpetni ha nem akarsz, csak egy
út van: légy talpig katolikus, még a hitvallás árán is!

Igy szerzünk "barátokat a mammonból", értéket hitünk megvallá
sából, örök és dicső emléket a ránk szórt ördögi mocskolódásból! Bi
zony, még az ördög is jó valamire és az ő evilági csatlósai. Hogy be
fogjuk őket - mint a legenda tartja Szent Kinga császárnéról - ternp
lomépitésre! Isten művének s az evangéliumi küldetésnek betetőzéséhez.
Az ördög ugyan kívül marad, mint a gótikus templomok párkányain
a kőördögök - de te a Templomon belül leszel, megmentett ember
testvéreddel együtt. S Jézussal meg a szeritekkel együtt'

Jézus Szívét nem is merem emlegetni mások elött.
Kinevetnének érte. Azt mondanák: hát ez meg
micsoda "új vallás"?

Csakhogy éppen a Megváltó Szive kívánja azt, hogy beszéljünk
róla! Be akar vonulni a palotákba, a családokba, szobák falára, pénzek
ércére, zászlók selymére. Nem szeretheti Jézus Szívét az, aki nem tel
jesíti - erőihez képest - az Ö legszentebb óhaját!

S az emberek véleménye? Sokszor olyan, amilyent megérdemlünk!
A gyáva, dib-dáb hitvallókat elhallgattatják, a kiálló - legalább ís 
kivívja a kívülállók tiszteletét. Meg kell magyarázni az embereknek,
hogy a Jézus Szíve-tisztelet nem merőben új, s főleg nem idegen a
katolicizmus körében. Sőt éppen ez a katolicizmus mai alakja! Nem
"új vallás", hanem az új vallásosság gyújtópontja! Tartozunk önmagunk
nak és Jézus Szívének azzal, hogy megvédjük az isteni Szív érdekeit!
Ez nem kevés, de nem is sok; míndenesetre a legkézenfekvőbb, amit
számonkér tőlünk egyszer az érettünk dobogó és ellentmondóinak szívét
is meghódítani akaró Szív! Gábor atya.
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A férfi apostoli küldetése
a családban

A családi élettel kapcsolatban még a jó katolikus körükben is
egészen furcsa és ferde felfogás kezd általánossá válni. A házas
ságot, a családalapítást hovatovább úgy tekintjük, mint egy isteni
engedményt és kisegitést ösztönös evilági életünkben. Emberek
vagyunk és a fajfenntartás hatalmas erejű ösztöneit nem mindnyájan
tudjuk lakat alá tenni, Isten országa kedvéért (v. ö. Mt. 19, 12.)
teljesen feláldozni. Az irgalmas Isten megérti emberi gyengeségein
ket, hiszen Ö a természet alkotója és nem akar bennünket lehetetlen
feladatokra kötelezni: ezért engedélyezi, szabályozza és segíti ke
gyelmével a családalapítást ... Ez a lelkek mélyén míndinkább el
bur] ánzó közfelfogás nagy mértékben vétkes abban, hogy a keresz
tény családalapítás kegyelmi kiildeiés, hivatás jellege szinte telje
sen elhomályosodott lelkünkben.

lsten gondolata a házasságról
Pedig Isten gyönyörü és fenséges elgondolásában a házasság

szentsége, a fölkenés az élet szolgálatára nem csupán engedmény
és orvosság az ember számára (a bün révén ezzel a jelleggel is bír,
de ez nem a lényeg!), hanem elsősorban is és lényegében szent élet
föladat, hivatás, kegyelmi kiildetés. Olyannyira, hogy kötelességmu
lasztással vádolható az, aki elegendő mentő ok nélkül meghátrál
ezen feladat teljesítése elől! Félreértések elkerülése végett azonnal
meg kell jegyeznem. hogy a kötelességmulasztást itten nem szabad
jogászi értelemben vennünk és rnulasztás bűnében elmarasztalnunk
mindazokat, akik családalapítási hivatásuknak eleget nem tesznek.
Itten alanyi, lelkiismereti kérdésről van szó. Ha elhanyagolom lsten
kegyelmi hívását, - tehát nem elrendelő és mégkevésbbé tiltó pa
rancsról van szó, hanem kegyelmi meghívásról, mely szabad és
önkéntes beleegyezésre appellál - még nem követtem el bűnt,
csupán semleges álláspontot foglalok el Isten és a világ közőtt,
Ismétlem, ez még nem bűn és mégis az Úr Jézus megítélése szerint
ez a se hideg se rneleg állapot legveszélyesebb helyzet az ember
számára (v. ö. Titk. jel. 2, 15-16; Mt. 6, 24. és Mt. 12, 30. sk.].

A házasságnak, a családalapításnak krisztusí küldetés jellegére
szeretnénk egészen határozottan rámutatni, s hangsúlyozzuk. hogy
ez a világi katolikus férfi első és legfontosabb apostoli feladata,
az általános papság legigazibb gyakorlata, tehát igazi, a legkomo
lyabb és legfelelősségteljesebb krisztusi küldetés. Ilyen értelemben
mondhatjuk, hogy a házasság szentsége rendben az egyházi renddel
áll legszorosabb viszonyban és a férfi családfői szerepeben való
ságos papi tisztet tölt be. A családfő a családi élet kicsiny közös
ségének igazi papja, Isten előtt felelős pásztora, szőszólója és köz
vetítője. Ez a férfi számára az ő természetes főségi helyzetéből
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származó (v. ö. I Kor. 11, 3.) sajátos apostoli küldetés, mely által
és közvetlenül szervesen kapcsolódik bele a hivatalos krisztusí pap
,ság hierarchikus egyházépítő rnunkájába, Az Egyház leJgkisebb élet
sejtjének, a keresztény családnak fölépítése, gondozása és vezetése
a katolikus világi férfi legszebb, legeredetibb és legteljesebb krisz
tusi feladata.

A családfó valóbcm papja családjának

Az újkor nagy pápái minden kétséget és további vitát kizáró
világossággal leszögezték, hogy a keresztény világ belső megerő
södésének és diadalmas újjászületésének legfontosabb alapföltétele
a keresztény családi élet helyreállítása. Ezzel a megállapítással
máris adva számunkra a világos és határozott célpont apostoli mun
ká.nik és erőfeszítéseink számára. Most már csak azt kell tisztáz
nunk, hogy kire vár ez az apostoli feladat és gyaJkorlatban hogyan
kell munkához látnunk. Ennek a kérdésnek eldöntéséhez előbb
azonban a betegség okát kell tisztáznunk.

Krisztusi világnézetünk alapján nagyon is jól tudjuk, hogy
minden fizikai és szociális rossznak gyökere a bűn. A család szét
hullásának folyamatában is tehát a teremtés örök logikája kell hogy
érvényesüljön: a lázadó teremtmény ellen föllázad a neki aláren
delt természet. Ha mármost elfogadjuk azt, hogy a férfi valóban
a család feje, úgy a család szétbomlásáért is elsősorban őt kell
felelősségre vonnunk. Ö, a családfő ezen szent elhivatottságában
megtagadta Isten szolgálatát, "királyi papságát". Ezért lázadnak
föl az ő immár profán, tehát erőszakos, hatalmi jellegű uralma ellen
mindazok, akiket Istennek a természet rendjében megnyilvánuló
örök akarata az ő uralma alá rendelt: az asszony és a gyermek.

Hogy ezt a folyamatot világosabban megérthessük, mindenek
előtt a férfi főségi, papi szerepét kell tisztáznunk.

Az ősi papság

A papi feladat lényege a sacra potestas, szent, Istentől nyert
hatalom s ennek erejében közvetítés Isten és az emberek között.
A pap isteni küldetésénél fogva Isten helyettese, az Ö nevében az
életnek, mint Isten ajándékának sáfárja. Félreértések elkerülése
végett azonban jó lesz már most különbséget tennünk az atyaság
ból származó természetes papság - ennek birtokosa volt Adám
az ősboldogság állapotában, mint később látni fogjuk - és a ter
mészetfölötti papság között, mely a megváltás új rendjében való
sult meg Krisztus Urunk által. Tehát a természetes papság alatt
nem csupán a nemzés fizikai életközvetítését kell értenünk, ha
nem bizonyos szent lelki tartalmat is. Gondoljunk az ószövetségi
pátriárkákra, Ábrahámra, Izsákra, Jákobra. A pátriárka atyai tisz
tének gyakorlása által nem csupán az életet adta tovább, hanem
egyszersmind hordozója volt és továbbplántálója az isteni igéret
nek is. Innen életadó atyai tevékenysége valós, tudatos papi jel
leget nyer.

Bár már maga a fizikai atyaság is a mennyei Atya életet adó,
életet továbbplántáló rnunkásságának közvetítője. Ezért rnondja
Szent Pál egyik igen mély értelmű mondatában a mennyei Atyáról,
hogy belőle származik minden atyaság a mennyben és a földön
(Ef. 3, 15.). Ezt a fönséges hivatást nyerte Ádám férfi mivoltában
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és ennek az örököse minden férfi. Az élet papsága azonban, nem
merül ki csupán az élet továbbadásában a nemzés által, hane:m fenn
áll és folytatódik a nevelésben és a gondoskodásban. Amint a nem
zés által a férfi papja Isten teremtő, életadó tevékenységének, úgy
az övéiről való gondoskodásban az isteni Gondviselés papi szol
gálatát végzi.

Ebben a második fázisban már kitágul az atyaság fogalma s
nem csupán azokra terjed ki, kik leszármazás útján tőle erednek.
hanem mindazokra is, kik emberi gyengeségük, tehetetlenségűkfoly
tán az erősebb védő szárnyai alá húzódnak. Ebben a tágabb érte
lemben a férfi papi feladatköre, hatalma és felelőssége kiterjed
munkásaira, alárendelt jeire, beosztottjaira is.

Kimutattuk tehát, hl>gy a férfi családfősége nem csupán olyan
helyzeti jellegű, mint amilyennel kívülről tekintve a fej bír az
emberi testben, hanem valóban isteni küldetést, papságot jelent.
Isten örök terve szerint, ha Adám nem vétkezik, a természetfölötti
élet a természettel csodálatos harmóniába olvadt volna s testi le
származás útján plántálódott volna tovább olyan összhangban és
olyan hatalmas erővel, mint ahogyan Isten szeretete az első embe
rekre kiáradt. Ennek a szeretetnek,az istengyermekségnek forrását
azonban egyszersmindenkorra elzárta ősszüleink bűne. Bár a nó
vétkezett előbb, az Úr mégsem fogadta el Adám szánalmas véde
kezését. Hiszen ő volt a fő és legszentebb hivatását, főségét gya
lázta meg, mikor a női gyengeség megsegítése helyett annak rab
szolgája lett. Itt van elvetve a nő lázadásának magva. Gyengesége
útján teszi a férfit gyengesége rabj ává és állítja szolgálatába,

Ugyancsak itt találjuk meg a férfi főségi tekintélyének leha
nyatlását. Aki amiben vétkezik, abban leli büntetését. Ádám bűne
még ma is eleven és hatékonya férfivilágban és bevallhatjuk egé
szen őszintén, hogy a férfi vallásos életének zátonyrafutása leg
többször a nőproblémánál kezdődik. Kétségtelenül legtöbb bukás
nak ez a leplezetlen, őszinte története: a férfi, a család hivatott feje,
az élet papja megszentségteleníti atyai tevékenységél és azt a női
vagy még züllöttebb fokon saját érzékisége kielégítésére használja
fel.

A bukás tehát fölbontotta az ősboldogság állapotának gyö
nyörű összhangját. Az ember föllázadt a tennészet alkotója ellen
és e tettével kirobbantotta _a természet lázadását saját magával
szemben. A kegyelmi kiválóságot, az istengyermekség ajándékát
teljesen elveszítette, de természetes atyasága sem maradt meg a
régi állapotban. Ami azelőtt ösztönös könnyüséggel, szinte önma
gától adódott, a bukott állapotban terhes, verejtékes feladattá vált,
mellyel szemben az ember csak kemény küzdelem árán, csak némi
képen, csetelve-botolva tudja megállni a sarat.

Ebben a kétségbeesett keserves helyzetben, mikor a férfi csa
ládfői-papi szerepe távoli eszmény, malyért küzdeni szép, de elérni
gyakorlatban teljesen lehetetlen, jött az isteni segítség a megváltás
által. Megjelent az új Adám, Jézus Krisztus.

Férfi volt, ezzel is mintegy jelezve, hogy elsősorban a főnek,
a férfinak méltóságát akarja eredeti tisztaságába visszaállítani az
Ö természetfeletti királyi papsága útján. A krisztusi papság tehát
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nem szünteti meg a természetes atyaság papi, közvetítói elhivatott
&ágát, hanem azt a megváltás kegyelmi rendjébe beágyazva akarja
helyreállítani. Azonban ezen az "új emberi" vonalon - Szent Pál
kedvenc kifejezése - új helyzettel állunk szemben. Az új emberiség
új életgyökeret kap. Már nem a testi leszármazás útj án leszünk
Isten gyermekei vagy az isteni ígéret birtokosai, mint az ősállapot
ban és az ószövetségben, hanem a vízből és Szentlélekből való újjá
születés révén. Bár ezáltal mindnyájan részeivé válunk Krisztus
királyi papságának. mégis itten egy új értékrend, egy új hierarchia
alakul ki, melynek alapja nem a testi leszármazás, hanem kegyelmi
kiválasztás.

A keresztségben Isten gyermekei leszünk, de mint most szűle
tett gyermekek (I Pét. 2, 2.) még csak passzív, szenvedó élvezői
vagyunk a krisztusi életnek. Egyedüli kötelességünk, hogy olyan
hűséges, rneleg ragaszkodással csüggjünk az Egyházon, rnint aho
gyan a gyermek tapad élelet adó édesanyja mellére, a világnak
pedig, a sátánnak és a bűnnek ellene mondjunk.

A bérmálás szentségében a krísztusi nagykorúság pecsétjét
nyerjük s ezáltal megkapjuk az apostoli élet általános küldetését.
Aktív, cselekvő hordozói leszünk a krísztusí életnek, építő munkásai
Krisztus titokzatos testének. A bérmálás azonban még csak álta
lábankötelez hitvalló életre az egész világ színe előtt.

Mihelyt azonban a természet szava a nagykorúság elérése után
a test teljes érettségének beálltakor családalapításra ösztönöz, új
hívó kegyelmi szó hallatszik a keresztény lélekben. Ez nem csupán
kisérő zöngéie a hús és vér dobolásának, hanem felhívás a konkrét
Ielelösségvállalásra, a krisztusi élet felelősségteljes papi .szolgá
latára. Az Úrnak tervei vannak velünk, a megváltás munkájából
adna részt. De mivel ez a munka felelősséggel jár, nem parancsol,
hanem kérdez és hív, mint annakidején lzaiás kűldetésekor (v. ö.
Iz. 6, 8.).

Amint tehát a költő írja a magyar nőhöz: "a kisdedeknek
néma szája kb. hogy adj nékik anyát", úgy írhatnám én is az Úr
nevében a nagykorú katolikus férfiaknak: nézd az életet, amint
dúsan sarjad és vágyakozva nyujtja ágait és tárja ki virágait a
nap felé, de nem bír fölemelkedni a földről. Tirátok vár, a férfi
kemény gerincére, hogy fölemelje a porból és sárból, mert itten
menthetetlenül beszennyeződik és elfojtja a dudva. Csak ti ment
hetitek meg az életet, mert titeket teremtett az Isten egyenes szilárd
ikarónak az élet szöllötőkéje számára, hogy az a magasba kúszva
a krisztusi élet édes borát érlelje.

Ha tehát hasonlattal akarunk élni, a házasság szentségének föl
vételét - melyhen a természet szava szerint is a férfié a cselekvő
szerep - legjobban ahhoz a pillanathoz hasonlíthat juk, mikor az
egyházmegye haj danában választott püspökét fölszentelték és ez
által vállalta a felelősséget a krisztusi nyáj egy meghatározott ré
széért. Ugyanígy, habár más módon, de nem kisebb mértékben vál
lalja a férfi a család gondját. Tehát neki is ilyen szellemben kell
választottját az oltár elé vezetnie, abban a szent tudatban, hogy ó
mint a család feje, abban Krisztus helyettese s az Ő királyi pap
ságának vált részesévé.
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Családi liturgia
Régen, mikor még az élet nem poganyult el ennyire, más volt

a liturgiának és a mindennapi cselekvéseknek kapcsolata. A kettó
szorosan egybefonódott, egyik a másiktól ihletet kapott és tüzet i
a hit valóságosan beszivárgott a házba, Iakőszobába, családi élet
rendbe, mindenbe!

A középkorban mi volt a nép látványossága és szórakozása ? A
templomi liturgia, ahol a papok misztérium-játékot rendeztek, táncolták
szent táncaikat. És a nép? Tanult a papoktól! Akkor is, amikor már az
Egyház kitiltotta az elfajult misztériumokat a szentélyekböI:. Igy keletke
zett a betlehemezés, virgácsolás, háromkirá1yjárás, pünkösdölés stb. szo
kása, Még a mulatságot, menyegzőt, születést és halált sem lehetett el
képzelni az Egyház egészen szoros kapcsolása nélkül! A középkorban még
a farsangolás is sokszor a templomkertben történt!

S amit a templomból hazavittekl Mondjuk, a vízkereszti szenieli vizet,
a gyertyaszentelői szenielt gyertyát, a húsvéti szenielt kalácsot. Alkal
mazásuk, beiktatásuk a családi életbe egészen bensőséges és ünnepélyes
volt. A szentelmények bizony nem tengtek-I'engtek a templomok hideg
bIai közőtt, hanem ott repdestek a lakószoba meghitt bútorain. Mi több,
még az istállóba, szántóföldekre, gyümölcsöskertbe is eltaláltak! Igy fonta
be - az európai népek s köztük a magyarság életét - Krisztus áldása
a Iiturgián keresztüH

Ma a helyzet más! "A vallás magánügy!" - ezt a jelszót nem volt
elég ezerszer megcéfcloi: a vallás - sajnos - mégis leginkább magán
ügy lett. Pedig szent vallásunknak egyetemes üdvözítő szándéka, általános
átható ereje van! Nincs más út az élet meghódításához, mint vissza a
régiek hitéhez! Még akkor is, ha piblanatnyilag nehezen megy s a szo
kásos vallási álomkórságból nehéz ébredezní. Még akkor is, ha a mai
idők városi embere szívesebben áj latoskodik csak a templomban és húzó
dozik a még "családi szentóráktól" is, Még akkor ís okulnunk kell a ré
giektöl, ha ezért gúny, ajakbiggyesztés jár közvetlen környezetünktől
is érte!

Am a régi vallásos népi szokások nem kizárólag szabják meg,
hogy mit tegyünk ma. Meg kell kérdeznünk a mát is! Az élet a
középkor óta nagyot haladt, gyorsan nyomába kell szegödnünk. 
és épp ezért mondernnek kell lennünk, mainak és időszerűnek, a
családi liturgia bevezetésében is ! Vannak, a 20. századnak is formái,
erőhatásai, magatartása, mely nem idegen a vallás bensőségesebb
ünneplésétől. Csak a spiritiszta szeánszoknak családokban lefolyó
bizarrságaira gondoljunk: ha az ördög ki tudja használni a családi
összejöveteleket a maga céljaira, - s Istenem! de kihasználja! 
akkor használjuk ki mi is - lelkünk épülésére!

Az alábbiakban kísérletet közlünk a családi liturgiának egyet
len ünnepére, pünkösdre. Az első részben bemutatj uk, hogy volt
régen; a másodikban: mit lehetne manapság tenni. (Kérünk szíves
hozzászólást, hogyan vált be!)
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I, Piros pünkösd régen.
Pünkösd a Szenilélek leszállásának ünnepe - egyházi részről.

Viszont a tavasz is teljes pompájában áll ekkor már, amit pogá
nyok szerte a világon megünnepeltek és ünnepelnek. Pünkösdkor
állt ki Szent Péter s prédikációjára egyszerre 3000 férfi keresztel
kedik meg. Századok múltával az európai pogány népek is meg
térnek, s erre emlékezni legjobb pünkösdkor. Csakhogy e népek
hozzák még tavaszi virág-ünnepeiket is! Az Egyház ezeket is meg
kereszteli! Igy aztán: vallásos liturgiából és világi népszokásokból
alakulnak ki a pünkösdi szokások,

Kürt. csóva. rózsaesö •••

A Szentlélek eljött a jeruzsálemi házban nagy szélzúgással az
apostolokra. Ezt érzékeltetni kellett! Megszólaltatják hát a szent
mise "ünnepi éneke" előtt a kürtöket és harsonákat.

Tüzes nyelvekben jött a Szentlélek? Ezt is jól esett utánozni;
tüzes kócot, csóvákat dobáltak hát a templom rnennyezetéröl alá.
Veszedelmes ábrázolás volt ez! Hamar pótolták a tüznyelvszíné
ben égő rózsákkal. Ebből lett a híres "pünkösdi rózsa" neve. A
rózsát aztán hazavitték, s a lányok koszorúj ukba tűzték. ("Rózsás
húsvét" -nak is hívták a pünkösdöt!)

De ostyát is hullattak a rózsa mellett az ~gből; ez a felhőt
jelképezte. Meg galambokat is engedtek helyenkint szét a templom
ban; a galamb a Szenilélek képe. A galambok bizonyára vissza
találtak régi gazdáikhoz s vitték magukkal - a néphit szerint 
a Szentlélek áldását.

PÜDkösdölés

Szép, nagyon szép szokás volt ez régen! Eladó leányok ünnepe!
Fehér ruhában, rózsakoszorúval a fejükön mentek "pünkösdöini".
A "pünkösdi királyné" fehér fátyollal van letakarva, másik két
leány fogja kezét, kettő meg előttük halad. Az egyik elölhaladó a
királyné vőlegényét jelképezi, az táncol vele játék közben. Ketten
meg mögöttűk járnak; az egyik a "násznagy", a másik a ".zsákos";
ez szedi össze az ajándékokat. (Szegedi változat.)

Megy tehát a menet és beköszönt a házakhoz. "Dicsértessék a
Jézus, szabad-e pünkösdöini?" Ha beengedile őket, énekelnek, tán
colnak. Részlet az énekükből (több százados énekek ezek!):

A pünkösdnek jelös napja,
Szentlélök Isten küldötte,
- Erősíjje mí szivünket 
A:1. apostolokra,

füzes nyelveknek szólása,
Úgymint szeleknek zúgása.
Leszállván az ú fejükre,
Nagy hirtelenségbe.

Minékünk adassék Szentlélök malasztja.
Melytöl árnyékoztatott a szúzek virága.
Midőn ötet Gábriel üdvözléssel áldja:
Testbe öltözött Igét méhibe fogadja.

Bor, búza és gyümölcs,
Förgetegben lészön az Isten áldása,
Az is tíbennetök szépen tündököljön,
Mint Kálvária högyekön. eképpen zendüljön .

(Újabb ének következik.)
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A pünkösdölés ugyan kiveszöben van; de támadt olyan fel
támasztója, mint Kodály Zoltán. akii - egyéb vallásos jellegű
népszokások mellett - ezt is feldolgozta. Volly István pedig új
gyűjtések kiadásával népszerűsítette. (Adatok nagyrésze: Bálint
Sándor jeles műveiböl valók: Népünk űnnepei.]

A rózsa titka

A néprajztudóst az érdekli, hogyan tevődtek össze ezek a szokások.
Minket inkább az, milyen szerepe lehetett a vallásos misztériumnak bennük.

Az apostolok Lélek-várásában részt vett az apostolok királynéja is.
Nos, Szüz Mária a karácsonyi liturgiában is a zöld ág jelképében szerepel.
"Betlehemben kivirágzott zöld ág" - énekli a régi népének. 'öt árnyékozta
meg a Szentlélek - szent ágra hullott égi árnyék! - s így lett testté az
Ige. Nemcsak a "szüzek virága" 0, hanem maga is kinyílott rózsa. ,;titkos
értelmű rózsa". "Piros pünkösdi rózsa": így énekli Máriát Orosz István,
a nép nagy énekszerzöje.

Szüz Mária hozta le az Igét a földre, Ö hozza a SzentIeIket is!
Hintsük be hát - az ő jelképére, aki zöld ág - zöld ággal az egész
háztájékot; bodzát, füzet, rózsagaIlyat szórjunk szét a lakásban. Igy is
tesz a nép manapság is még sokfelé. öltözzünk rózsás ruhába - indít
ványozzák a leányok, s ha csak szerét ejthetik, pünkösdi rózsát tesznek
hajukba. imakönyvükbe. Nincs is valamit érő falusi ház, ahol legalább
egy pünkösdi rózsabokor ne volna!

A rózsa így lesz a szent szeretet jelképe, majd a szerelemé is (pl.
a francia rózsa-regényben a 13. században).

Szent Erzsébet rózsáit Igen, ez is hatott a pünkösdölésre. Anyját
manapság is úgy emlegeti az alföldi pünkösdölő vers: "jó táncos", "az
ura selyömszál, jó maga aranyszál." Meráni Gertrud ez, a Bánk bán
ból is jól ismert mulatós-táncolós királyasszony; az ura "András bokrétás",
II. Endre király. Talán Szent Erzsébetnek korai eljegyzését ünnepli éppen
a pünkösdö lés, ahogyaszakértök sejtik.

Szüz Mária és Szent Erzsébet: eza két szent jelenség ihlette a
pünkösdi népünnepet!

A ..szép leány" jutalma

Ha egyszer szentek eljegyzéséröl van szó, kapjon magasztos
értelmezést az emberi szépség és ártatlanság! Ebben a szellemben
választ a kőzépkor pünkösdi királynét (és pünkösdi királyt is).
A falu szép és ártatlan lánya nemcsak a profán pünkösdölésben
szerepelt, mint manapság, - hanem a templomban is. Még a mult
században is volt egy derék pozsonymegvei (Nádasd) plébános, aki
alapítványt tett pünkösdi rózsaünnepélyre. Az alapítvány kama
taiból egy szép és ártatlan parasztleány fejére - díszes keretek
között - pünkösdönkint rózsakoszorút tettek, Szépség-kírálynékat
ma is választanak - de mennyire profán és sikamlós' keretek kö
zöttI És rrnég így is: a régi vallásos hagyományból merítenek!

Hogy ezt a koszorút nem külső szépség szerint mérték első
sorban, sejthetjük abból, hogy az Egyház a szépséget mindíg lelki
vonatkozásban értette első helyen. Pázmány is erről emlékszik meg
- három helyen is műveiben l ..Megérdemli. mint az a szép leány
a rózsakoszorút. .. A koszorút tehát ,ki kellett érdemelni. Kozárdon
(Nógrád m.] s másutt pünkösdhajnalra lepi meg a legény a lányos
házat felpántlikázott ..májusIával".

A természet virágba borulása, Szeritlélek érkezése, az anyagi
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és lelki termékenységre való utalás: ezek hullámozzák körül a
pünkösdi népliturgiát, ókortól napjainkig, templomtól a brtek
pünkösdi rózsájáig.

II. Pünkösd a mai családban

Feltételezzük, hogy a család áll a vallásosságnak azon a kezdő
fokán, hogy naponkint tartanak valami közös imádságot, s van még
némi nyoma a karácsonyesti szép szokásoknak, Például az esti
imát közösen mondják vagy esetleg kis ájtatosságot végeznek a
családi oltár, feszület, Mária-kép előtt, Ebbe a keretbe milyen
szépen illeszkednének az egyházi év ünnepei! Igy nem válnék
gépiessé és megszokás miatt unottá a közös ima! Minden ünnep
nelo volna mondanivalója a család számára! Pünkösdöt például így
lehetne megülni a családban:

Virágos hallék

Pünkösd vigiliáján, este díszítsük fel Iakóházunkat. Zöld gally,
virág van falun-városban egyaránt. Elsősorban a főhelyen álló
oltárkát vagy szent faliképet virágozzuk fel. Aztán a családi
képet is! Főleg az ifjú házasok, menyasszony és vőlegény képét.
Pünkösd: ekkor jegyezte el magát a Szentlélek az EgyházzalI

A virágok közűl a piros szin uralkodjék, ha lehet. Pünkösdi
rózsa a legszebb, de más rózsák, más piros virágok is szépen jel
képezhetik a piros Szentlélek-lángrryelveket!

A kis menyasszony

Ma a pűnkösdölést - eladó leányok helyett - kislánykák
járják. Amit lehet, vegyünk át ebből! Például így:

A család vagy rokonság kislánya hófehérbe öltözik. Kis társ
női, kis barátai közreíogjak. Kezében: pünkösdi rózsa, fején fátyol.
Összejön a rokonság (úgyis összejönnek pünkösd délután) i s meg
hallgatják a kis menyasszonyt és társaságát. Mielőtt azonban bejön
a kislány csapatostul, valami zajt ütnek a szobában vagy előszobá
ban (jelképezi: a Szentlélek jövetelét). Például: egyszerre döröm
bölnek két ajtón.

A zaj eiül; a családtagok felállnak. Imára kulcsol ják kezüket,
imádkoznak:

"Jöjj el Szentlélek Úristen! T öltsd be hiueid szívét és gyujtsd
lel bennük szeréteted tüzét," Miatyánk., Üdvözlégy, Dicsőség ...

Majd jön a kis csapat, középütt a kis menyasszony, liliommal
és rózsával. Az utolsó rózsakoszorúval a kezében.

Az első kislány (a "galamb") mondja:

Régen a Noé' galambja,
Hogy megszünt a vízözön habja,
Bárkának ne lenne rabja,
Zöld ága.t vitt be ó szája.

(Atnyujtja a zöld

En is azért, mint zöld ággal,
Béköszönök hozsannával,
Legyen az Isten ez házzal.

gallyat a házbelíeknek.]



Fényes tiszta tükör
A Jézusnak neve,
Egy szép Iiliomnak
Zöldelö mezeje.

Hadd csörögjön, hadd pörögjön.
Sári sarkantyútoki

felkel; köszöntése:

Majd táncot járnak; a kis menyasszony tiszteletére. Aztán kör
beállnak, a kis menyasszoay leül egy trónuskára (székre). Egyikük
odalép hozzá, fölteszi rá a virágkoszorút e szavakkal:

A pünkösdi rózsa Szedje fel a menyasszony,
Kihajolt az útra, Kösse koszorúba.

A tánc folytatódik, amelyre így biztatja a meg,koronázott
"királyné" őket:

Ugorjatok lányok,
Ha leányok vagytok,

Ezután a kis menyasszony

Én kicsike vagyok,
Nagyot nem szólhatok,
Mégis az Istennek
Dícséretöt mondok.

Gyönge vessz ö vagyok,
Mindenfelé hajlok,
Szüleim kertjében
Most nyílni akarok.

Nem anyától lettem,
Rózsafán termettem,
Piros pünkösd napján
Hajnalban születtem.

Hej cinkos, cinkos,
Fehér tulipántos,
Piros rózsavirágos,
Hintsetek virágot
Jézusnak kezébe.

(Elveszik kisérői tőle a rózsát és
iliomot s elhelyezik az oltárkán.)

Mi van ma? Mi van ma?
Kelj föl Úristennek Piros pünkösd napja,
Választott serege, Holnap lesz, holnap lesz,
Mert megtetszettél már, A második napja.
Egek fényessége. (A versek Bálint S. i. m.-éből valók.)

Végül a kis menyasszony táncol, először egyedül, aztán társai
val együtt. (Természetesen magyar gyerme.ktáncokat!) "Dícsértes
sék a .Iézusl" - zárják be táncukat. A nézőközönség pedig meg
tapsolja és megjutalmazza a kis pünkösdölőket.

Az esti hódolat

Akár meg tudjuk rendeztetni ezt a kis családi pűnkősdölést,
akár nem: az esti imádságban feltétlenül szerepeljen az ünnep em
lékezete.

1. Vegyük elő a Szunyogh-féle misszálét s olvassuk el a pün
kösdvasárnap előtti értekezést.

2. Ezután egy-két percig elmélkedjünk az olvasottakon.
3. Majd imádkozzuk el az ünnepi éneket (sequentiát) a szerit

miséböl, És végezzük a szokásos közös imát, esetleg lerövidítve is.
4. Mindíg van mit kérni az Istentöl: kérjük a "vigasztalás

Istenét" nagy szenvedésünkben. Szőjük ezt a nagy, egyéni keresz
tünket az imába! Imának ajánlatos az "áldozás utáni irma" (post
communio): "A Szeritlélek ránk áradása tisztítsa meg Urunk, szí
vünket és harmatja szívünk mélyéig hatoljon és termékenyítse meg
azt."

Oltárkánk, lakásunk felvirágozását és ezt a közös imát, pün
kösdi gondolatokkal fűszerezve: mindenképen megtehetjükl S ez
is már: családi liturgia!

D. Pannonius.

41



Dolgozók háromsága
"Maid mondá az lsten: Alkossunk embert a mi képünkre s

hasonlatosságunkra ... Meg is teremtette az lsten az embert: Az
lsten képére teremtette." (Gen. 1, 26-27.)

A szentatyákat roppant foglalkoztatja az a kérdés, mi is tulajdon
képen az emberben az isteni hasonlóság. Szent Tamás nyomán a sko
lasztikus hittudomány is egészen behatóan fejtegeti ezt a problémát: meg
is jelöli, hogy az ember szellemi tulajdonságaiban, értelmi és akarati
tevékenységében, világalakító erejében és természetfeletti hivatásában keIl
keresnünk istenadta hasonlóságunkat.

Am az ókor atyáit s a középkor misztikusait - Szent Agostontól
Szent Bernátig - sokkal izgatóbban érdekli ez a kérdés. Egyik igy, má
sik úgy: mindegyík valami újat hozzáad, valamit elhagy, mindegyik
egyénfségét a kérdés-kötegen megcsillantja: szinte imádságos és felsé
ges misztériummá magasztalvavkérdez, kutat a "kép és hasonlóság" után.
OLyan kérdés ez, melyet P. Daniélou az "elhanyagolt kérdések" közé
sorol. A mai, kőzősségi eszmékkel töltött idök különösen érzik, hogy a
legelső és őskőzösség, az egységében is háromságos Isten tartogat va
lami mondanivalót minden közcsségnek.

A kérdésnek sok ága-boga van; ebben az irásban egyetlen vonatko
zását emeljük ki: a közösségi ember foglalkozását. Van-e, lehet-e találni
a dolgozó ember, a közősségben dolgozó ember müvében olyan vonást.
amely a dolgozot Isten képéhez tudná hasonlóvá tenni? Található-e a
földdel, anyaggal és emberrel küszködö dolgozók számára vigasztaló
és felemelő vonás a Szentháromságban, amely ugyan minden emberé első
sorban, de egy-egy csoporté kiváltságosan,

Alapul kínálkozik a dolgozóknak ma annyira divatos hármas
sága: a parasztság, munkásság és értelmiség. Nem mintha más kö
zősségi, sőt egyedi vonatkozást nem lehetne találni a Szerithárom
ság képére. Csupán azt hangsúlyozzuk ki, hogy a dolgozók e hár
lmaS beosztásban is hogyan szentelhetik meg munkájukat - a Szent
háromság tanítványaként.

f. KIBE EMLtKEZTET A PABASZT?

Ott áll földjén a paraszt, szánt-vet, boronál, taraokot irt, hen
gerel; kapálja, gyomlálja a kertet, ülteti és szűretelí a szöllöt:
állatokat nevel, megfeji a tehenet, irányítja a párosítást: gazdálko
dik. Gazdája a teleknek, ugarnak, kertnek, istállónak. Ereiben va
lami ősiség, ös-indulás, ős-mozdulásszunnyad: akarata napról-napra
kalászba- szökken, gondolata édes aszúborként gyöngyözik a kan
csóban. Az ősi erő és mozdulat höse ő; a ieremtésé,

Michelangelóról s más nagy festőröl is olvassuk, hogy
nagy műveiket nem maguk dolgozták ki teljesen. Megadták a lkép
kontúrjait, rávetették a freskóra a jellegzetes arcvonásokat; de
már a részletmuDJkát másokra bízták. Megadták a festék-keverés
tibkát tanítványaiknak, utasítással látták el öket; s maguk: nézték
művük fejlödését a kisebb mesterek keze nyomán. Ekkép néz ki
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a világ is! Mintha az lsten, elhagyva isteni titkainak műhelyét, a
részleteket a földdel dolgozó emberre bízta volna. Mint óriás sza
ladt elő az Úr sátráből, ám nyomában zendül az ég is, s lába
nyomát utánozza az Ember. Új meg új tavaszt varázsol az Ember
a boitorjános földre, új meg új állatokat, virágokat, füveket és
terményeket alakít át, rejtett "gén"-eik törvényei szerint. Igy ala
kul a föld tája, a konyha- és virágkert flórája, a karámok és ólak;
faunája, így kerülnek új ételek és italok az ember asztalára.

Kihez hasonló hát a földműves? Ahhoz, akihez maga az Úr
J ézus is szívesen hasonlította: a mennyei Atyához! A teremtést 
bár a teljes Szentháromság műve - mégis, hogy jobban megért
hessük, a mennyei Atyának tulajdonít juk Az Atyaság ős nemző
ereje világot vet az evilági élet elindításához is! S ha maga a létbe
indítás az Atya műve, a léttel való bíbelődés, a "teremtés-folytatás'~
hordozója is a mennyei Atyának képét hordja különösképen.

Ahogy jár-kél, vesződik, ültet, számvet, beoszt s rányit a termé
szet titkaira a földműves, ahogy el-elnézern bandukoló alakját, csöndes,
halk modorát idézem: valóban szinte láthatóan felötlik bennem az Isten
Atya képe. Egy tiszta életű, becsületes szándékú, tehetséges és szent
paraszt: csak nézz utána, nem az Atyaság vonását lesed-e meg alakjá
ban? Még a mai, sokszor elfásult és eszményét vesztett parasztság is:
nem őriz-e valamit az isteni bőségből? "Boldog, ki mindíg újrakezd: bol
dog, kit az élet maraszt. boldog, aki paraszt". Adynak ezek a sorai való
ban lényegében illusztrálják a paraszti lelket. Háborúk dúltak, rablások
fosztották, hivatalos "beadások" csökkentették a paraszti kezdeményt:
ám a termelés mégis ment és megy a saját törvényei szerint. Miként a
mennyei Atya is .föLkelti napját jókra és gonoszakra: miként az Isten
virágok millíóit teremti, hogy egy közülük jövőre is kifeseljen; miként
az északi fenyők hímporának milliárdnyi szemecskéjét szórja a szélbe,
hogy majd egypár megtermékenyűljön belőlük,

Nem is csodálhatjuk, ha a pogány rómaiak éppen egy földműves
őst, Saturnusi tettek meg az istenek atyjának; még Jupiter, a főisten
is az ő gyermeke volt. A ..paraszt-Apolló" nemcsak szálló-ige manapság,
hanem különbözö ' árnyalattal, tartalmilag azonban mindig egyként meg
volt a pogányság számtalan vallásában és eszméiben. A földműves munka
akkor kezdett megvetés tárgya, rabszolgák kényszere lenni, amikor az
egy Isten hit is sok isten hitté kezdett válni; amikor az Isten atyai sze
repét a hivatalos ceremóniák érdekeltsége váltotta fel. Az ösvallások,
köztük a finn-ugoroké is, ..ős-örege" a természet ura, a föld rokonai s
ebben a szerepében az atyaság jelképe.

Aki az esői adJa ...
De nemcsak míntegy teremtő tevékenysége miatt viseli a meny

nyei Atya képét a paraszt, hanem: mert igen-igen függ is minden
jó ősforrásától, az égi Atyától. Nem magára hagyottan
dolgozik hát a föld embere, hanem az eke szarván ott nyugszik
az isteni kéz is. S bár az isteni együttműködés minden cselek
vésre vonatkozik, a földműves munkában ez különösen érezhetővé
is válik. "Az embernek az Istennel kell a marokba köpni!" - hir
deti nagyon is találóan a német kőzmondás, "Ha Isten akarja,
elsül a seprűnyél is", vagy ahogy a magyar közmondás mondja: a
kapanyél. Az Isten ugyan nem szokott kapanyelet elsütögetni, de
azért a szorgalmas kapavágások után megadja a természet kincseit.

Ám ez soha annyira nincs biztositva, a legszorgosabb munka
után sem, mint pl. az iparos munkánál, Lehet, hogy a paraszt
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minden szaktudását vezette a földbe, a legjobban pácolt, féregtelen
magvakat szórt el, va'l'jak sem tizedelték a mezőt, még az idő
járás is kedvezett: s mégsem lesz aratás. Mert elverte közben a
jég, fölemésztette a sáska, elsorvasztotta a kései aszály, megégette
a tűz, "Sem aki ültet, sem aki öntöz: hanem aki a növekedést
adja, az Isten." (I Kor. 3, 7.) "Az a föld, amely beissza a gyak
ran ráhulló esőt és alkalmas növényt terem azoknak,akik azt
művelik, az Istentől nyer áldást." (Zsid. 6, 7.)

A földműves a mennyei Atya képében, mintegy annak helyet
tese, művének folytatója és hordozója. "Enyém a föld, - szól az
Úr - ti csal: jövevények és zsellérek vagytok mellettem," (Lev.
25, 23.) S mint a gazda, le-letekint az Úr magasságos mennybolt
jából, mennyire hű hozzá dolgaiban az ő utódja és megbízottja.
"A földet a te Urad, Istened mindenhor megtekinté és rajta van
nak szemei az esztendő kezdetétől annak végéig." [Deut. 11, 12.)
S ha ez a hűség maradandó, ha a paraszt igazán fogja az Isten
kezét, az Isten mellette áll és nem hagyja cserben. Szent Vendel
nek, - aki skót királyfiból lett önként béressé - és Szent Izidor
spanyol zsellérnek életében olvassuk, hogy míg ök imádkoztak,
angyalok szántottak helyettük. Izidorus maga is mondotta, hogy
Isten angyalai bármely pillanatban készek őt segíteni a földműve
lésben. Ezen ne is csodálkozzunk: Isten a dolgozó paraszt mellett
áll, csak észre kell venni öt! Olyan szépen hirdeti a 64. zsoltár:

Uram, meglátogatod a földet és elárasztod,
Bőséges javakkal elhalmozod.
Barázdáit megitatod,
Termését megsokasítod,
Eső hullásának örvendezik a vetés.
Áldásoddal koronázod jóságod esztendejét.
Mezőid bőséggel meg telnek,
A puszták legelői megkövérednek,
Vidámságot öltenek a halmok.
El1epik őket a juhok és kosok.
Gabonában bővelkednek a völgyek,
Örvendeznek és éneket zengenek.

II. J[JBE EMLf:KEZTET A MUNKAS?

A földműves termeli a föld javait; a munkás - ha e fogalmat
kissé kitágitjuk - nagy általánosságban: átalakítja s használha
tóvá teszi e javakat.

Az agyagot kiássa a kubikus; de fazekat, majolikát, vázát a fazekas,
porcellánégető s email-festő készít belőle. A gyümölcs csak vörös bor,
nevető kajszín, aranyló búza a termelő kezében: a feldolgozó mühelye
párlatot, zamatot,keményítőt, cukrot, fehérje-kivonatot varázsol ki
azokból, Vasekét ad a faekék helyett a gyári munkás a parasztnak s
nyírfabocskor helyett szattyáncsizmát a csizmadia.

Ám a kézmüves dolgozöt nemcsak a parasztság és munkásság egy
másrautaltságában, hanem a munkás kéz egyetemes küldetésében is szem
ügyre keU vennünk. Az élet bármily szép is az első termelő, az ősi
teremtő munkája nyomán: amióta az első bűn rászakadt az emberiségre.
azóta éppoly szűkség van a kétkezi munkások seregére is. Talán nem
így lett volna, ha Ádámban mindannyian el nem bukunk: talán az
Éden terülj-asztalkája, ha dolgozni kel1ett volna is - könnyebben adta
volna eló titkait és találmányait. De ma 7 Me:nnyi könnynek, vérnek, csüg
gedésnek és kísérletnek kel1 történnie, amíg egyetlen vonatkerék tökéle-
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tesitésébez elérkezik a szaktudás. Szinte látjuk egy-egy újítás mögött
a munkások százezreit. akik mind arra voltak jök, hogy pl. aszénnek
ne 12, hanem 15 O/o-át lehessen hasznosan felhasználni. Valóban az iissz
munkásság nem tesz ,mást, mint saját életének elfogyásával szolgálja az
emberi életet, a civilizációt és anyagi műveltséget. Ebbena tekintetben
ide sorolható a kereskedói.s; már az olryom kereskedő, aki nem csupán
üzletnek nézi foglalkozását, hanem érzi a kereskedés fontos szerepét az
emberélet könnyebbé tételében. A szolgálatban, melyet a termelő és
fogyasztó között végez.

Kiszabadítja a munkásság az anyag erőit, felszínre hozza
szunnyadó hatásait. Folyton simítja javítja, esztergályozza, cize
Iálja azokat a szereket és eszközöket, melyek az Ember kényeimét
és megkíméltségét célozzák. Emberi értelmű megváltói munka ez,
valósággal megváltja a munkásság az emberiséget a több-munkától,
az ősi civilizálatlan elhagyottságtől. a barlanglakók kezdetleges
eszközeitől kezdve napjaink preciziós müszeréig.

S ebben az anyag-megváltó munkában kire hasonlítana a
munkásság másra, mint a eni Urunk Jézus Krisztusra! Jézus nem
csak lelkileg - az eredeti bűn lelki következményétől - váltha
tott volna meg, hanem megszabadíthatott volna testileg is bennünket
minden Adám-szültesalaktól. Nem tette! A hittudósok sokat tű
nődnek ezen a rejtélyen, hogy miért nem tette. Szenvedni, me:g
halni, anyaggal küszködni ezután is éppúgy kell, mint Jézus előtt.
Egy bizonyos: ezt "az anyagi megváltást" - ha szabad e szót hasz
nálni - Jézus rábízta magára az emberiségre. Adott hozzá lelki
erőt, sőt Krisztus titokzatos testének elve szerint sors-Ielmagaszta
lást, misztikus rnunka-megbecsülést: de mindezen belül a munka:
munka maradt. Ha a munkásság nem gyötörné magát a fizikai
munka kemencéjében, ha egy pillanatra megállnának a gyárak,
elpusztulnának az üzemek s örök sztrájkra határoznák magukat a
dolgozók: visszasüllyednénk a barbarságba s kezdhetnénk ott, ahol
Adám- kezdte, - az Éden kerten kívül.

Hogy ez nincs így, hanem van rádiónk, gyorsvonatunk, táv
beszélönk, van finom vászonruhánk, sodrony-ágyunk, kilincs a laká
son s ércpénz az erszényben: végső fokon annak köszönjük, aki
ezt csinálja, a munkásnak, Az anyag lomhaságából váltja ő meg
az emberiséget, hogy - a szentatyák gondolata ez - annál több
időnk legyen Isten dícséretére, több alkalmunk a felebaráti szeretet
megmutatására s több kincsünk az istentisztelet fényéhez s az
eucharisztikus Jézus ünnepléséhez.

Az első munkás
Ezekután talán nem lesz idegenszerű annak a gondolatnak fel

vetése: miért lett kétkezi munkássá maga Jézus Krisztus is harminc
esztendeig. Éspedig a legmegvetettebb alakjában, ott, a falusi kis
munkásság Názáret jében.

Ez a názáreti mühely bizony nem. volt valami jólmenő vidéki
iparostelep. A mai idők kutatásai már fényesen igazolják, hogy az
akkori kisvárosi-vidéki iparosság egészen másjellegű volt, mint
amilyennel manapság találkozunk itt Európában. Hiszen a mi vidéki
iparosaink társadalmilag meglehetősen megbecsült helyet foglalnak
el. Felette vannak nemcsak a napszámosnak, hanem a kisbirtokos
parasztságnak is; sokhelyütt egybeolvad magával az értelmiséggel.
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Am Názáret - "mi! jó jöhet Názáretből?"- mühelye más volt! Ma·
guk a zsidók Szent Márk szerint lesainálták Jézust: "az ács",
"az ács fia" mit akarhat tulajdonképen? Hiszen még falusi vonat
kozésában is a legutolsó, írástudatlan, fúró-faragó, barkácsoló, az

. alkalmi földmunkással, zsellérséggel. kűlvárosi munkássággal egy
szinten mozgó állapot volt ez! És Jézus bátran választotta ezt a
sorsot, hogy a legalacsonyabb társadalmi osztályok elé is nyugod.
tan odaállhasson megváltói szerepében.

A megváltást Ö nagyvonásokban befejezte, a részletmunkát 
mint megint Michelangelo a képeken - rábízta az egyháxra:
lelki síkon; s a munkásságra: anyagi síkon, Ez a kettő kell, hogy
egymásra találjon, mint a test a lélekre: így lesz hússá és vérré
az ember, így lesz a munkásság az Emberfia műhelyének utóda.
Nem tehetek róla, de ha. meglátom az asztalos, cipész, hordár és
munkás szurtos kötényét: Jézus, a názáreti ács jut eszembe.

III. KIBE EMLtB:EZTET AZ tBTELMIStG?
A 20. század bírói termében vádlott ül a padon. Vádolják az

értelmiséget. Eljátszotta népszerűségét: tudását önmaga bálványo
zására, befolyását háboru szítására használta. Ne álljunk a vádas
kodók közé, hanem lássunk utána,merre a kibontakozás útja.
Értelmiség van és lesz, értelmiség nélkül olyan a nemzet, - Kos
suth Lajos hasonlatával - mint a sírja felé tántorgó vak óriás.
S ha egyszer van, mi az ő hivatása?

Az örök, az igazi értelmiségi rnunka mindíg egy kissé az
oruosé, a tanáré és papé. Az orvos gyógyít és megment az életnek;
a tanár nevel és megment a rnűveltségnek: a pap meg szentel és
megment az Istennek. A többi értelmiségi munka mind hasonlatos
ezekhez. Felméri a hegyeket és vizeket a mérnök, hogy eligazodiék
és könnyebben érje útjai célját az ember. Peres ügyeinkben megvédi
az igazságosságot gáncsoskodó ellenségeinkkel szemben az ügyvé
dünk és bíránk. Gondolatokat ébreszt bennünk az író, fellelkesit a
költő, elragad a szebrász és festő. Kiirtja a vetések, szöllöpészték
pusztítóit a gazdász s a bonyolult államviteli ügyekben eligazít az
államférfi és az ügyvezetések zeg-zugában rendet tart a tisztviselő.

úgy áll az ember a behemót állammal és társadalmi köteles
ségekkel szemben, mint a vak a színskálával szemben. Az értelmi
ség dolga megnyitni szemünket! Az élet olyan, mint Afrika irdatlan
őserdéje. Az értelmiség hivatása a tudás szekercéjét kezünkbe
nyomni s a tudatlanságot kiirtani! Olyan a jellem és életszentség,
mint a mexikói hegyekben rejlő aranyszemesék. Az értelmiség köte
lessége, hogyaranymosásunkhoz rnegszerezze nekünk aszitákat!

Nos, ki a megváltói üdvrendben, aki felvilágosít. melenget, nevelget
és Istennek hódítgat bennünket? A Szentlélek! Nagy Szent Gergely életé
ben olvassuk, hogy a Szentlélek látható alakban, galamb képében sokszor
ült a vállán és súg ta fülébe a jobbnál jobb gondolatokat. A pápának Péter
new diákonusa is látta ezt. És érdekes, éppen ez a Gergely pápa, az
"utolsó római", a negyedik nyugati egyházatya lett Nyugatnak legna
gyobb nevelője. Ö téríti meg az angolokat, hozza vissza az áriánus kirá
lyokat az Egyházba, telepíti le a barbárokat, alapít iskolákat, gyüjti a
"gregorián"-l: egYSZóval tesz mindent, amit az újjáteremtö és vigaszta ló
Lélek fülünkbe súg. Az igazi értelmiségi ember képe ő, az egykori magas
rangú patrícius, aki - pápa létére - az utcán magyarázza a tömegek
nek a kátét.
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Ahogy Isten elgondolta az értelmiségi embert: csupa jóság,
önmagának, tudásának árasztása, a Bölcseség, Tudomány és Tanács
- e három Szentlélek-ajándék - sugárzata. A skolasztika szerint
éppen ez a három ajándék - az "értelemnek" szól! Az értelmiség,
ha nem siklik le magas hivatásáról: a Szentlélekisten szárnyalását
- földi vonatkozásban az égiekre utalását - látjuk benne meg
valósultan.

Mit tegyüDk?

1. Éljünk úgy, hogy bármely hivatásban és küldetésben meg
lehessen ismerni rajtunk az Evangélium illatát, az Isten kezenyomát
és a szentekkel tartott rokonságót. "Éljetek rendesen - int Szent
Agoston -és reméljétek a Szentlélek ajándékait, hogy az Igazság,
kinek hittetek, beragyogjon benneteket." Legyünk szent homo
bonusok, jézusi jó emberek, mint az a kremonai kereskedő, Szent
Homobonus (t 1197), aki nemcsak nevében viselte, hanem szívében
hordozta a jóságot.

2. Am az általános, mindenkire kötelező hivatásunk ne legyen
egymástól elszigetelt befelé gubódzó és kifelé legfeljebb töviseit
mutogató foglalkozás. Tudni azt, hogy paraszt-munkás-értelmiség
egymásra uta/va, egymástól tanulva és egymásért dolgozva tudja
csak elérni célját. Nemcsak a földit, hanem az égit is! Az "Isten
népe", a kollektív felelősség, a kollektív érzület és kollektív jótett
gyujtópontja! Megbecsülni egymás munkáját, távol minden osztály
gyülölettől, szeretni egymás szándékait s készséggel leülni vele a
zöldasztalhoz, hogy az érdekeket összehangoljuk 'és az elesetteken
segítsünk.

3. De aztán e hármasság keretén belül vállalnia kell kinek
kinek a saját feladatát fokozottabban és elmélyiiliebbenl Hogy lesz
az emberiség leghasznosabb tagja a paraszt? Nagyobb szaktudás
sal, kitartöbb munkával, el nem keseredő szorgalommal, a földnek
szinte titkos szerelmével, a rögnek-állatnak-virágnak rajongó tisz
teletével.

Hogy tesz a közüsségért a legtöbbet a munkás? Ha a sorsát
nem nézi csupán kenyérkereseti lehetőségnek, hanem hivatásnak és
szolgálatnak, megváltó munkának, jussnak az emberi boldogulásért

Hogy tud megint a nép sorsába benyúlni az értelmiségi ember?
Nem úgy, mint eddig, hogya "léha tudománytól zabáltan elhenyél
jük a napot; az Isten napját! nemzet életét!" (Vörösmarty). Ha
nem ha a tudás zsilipeit megnyitjuk a tömegeknek, szellemi kin
cseinket tékozoljuk boldognak-boldogtalannak, s mint irgalmas
szamaritánus, a vigasz és szerétet borát önt jük az elesett emberiség
sebeibe.

Legyen a paraszt Isten szíve szerinti igazi paraszt, a mennyei
Atya képében;

legyen a rnunkás békés és dolgos, igazi munkás, a názáreti
Jézus kötényében;

legyen az értelmiségi igazán és ős-eredetien értelmiségi a Szent
lélek sugallatával:

ez a dolgozók nagy, szent és titokkalteljes hárornsága. A Szerit
háromság képe és hasonlatossága a dolgozók kőzősségében!

Dr. Hajdók János
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A kereszténység és a munkásság

[Jules-Geraud Saltége toulouse-i bíboros érsek beszéde.]

... Érthetö és egyszerü szavakkal akarok hozzátok seölní.
Nem beszédet tartok, hanem választ adok legmélyebb, legemberibb
és legáltalánosabb törekvéseitekre.

Igazságosságon

Igazságosságot akartok. Mindig jobban és jobban meg akarjátok
szilárdítani uralmát a földön. Helyesen cselekesztek. Az igazságos
ság isteni név és isteni tulaj donság.

'Igazságosságot a munkában, megszervezésében, tartamában. gyü
mölcseinek szétosztásában, a vele járó veszélyek kiküszöbölésé
ben, egészségügyi és erkölcsi követelményeiben.

Igazságosságot, mely az ifjúság oktatásának és nevelésének
a területén kizárja a vagyoni előjogokat és mindenkinek megadja
a lehetőséget, hogy hivatását, melyre teremtődött, megvalósíthassa
és képességeit kiíejleszthesse.

Igazságosságot az állam tagjai között, mely minden hazugságot,
álnokságot és hűtlenséget részrehajlás nélkül kizár. Örömest néz
tek olyan ember szemébe, aki nem hazudik, hanem szavát és kö
telességét teljesíti.

Igazságosságot az államban, mely minden más egyéni érdeket
kizárva egyedül a közjót tartja szem előtt kormányzásában, mely
fizetési kötelezettségeinek eleget tesz, és alkalmas, lelkiismeretes
tisztviselöket állít munkába, Igazságosságot az államban, mely nem
azért van, hogy az embereket összezúzza, hanem azért, hogy szol
gálja.

Igazságosságot akartok a nők számára is. Elítélítek a nönek rabszolga
sorsát, melyet leánykereskedelemnek neveznek, mert ez a képmutatás
bélyegét nyomja arra a kultúrára, mely ezt megengedi. A bordélyházak
a leggyalázatosabb és a leggonoszabb üzelmek közé tartoznak. Segíteni
akartok a kormánynak, hogy ezek megszűnjenek.

Igazságosságot akartok. Nem vagytok fajimádók: nemcsak saját fajotok
számára követelitek az igazságot. Nem vagytok antiszemiták: a zsidók
számára ís akartok igazságot. Nem vagytok szektások: nem akarjátok
kizárni az igazságból azokat, akik nem úgy gondolkodnak. mint ti. Azt
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akarjátok, hogy az igazságosság mint a nap, személyválogatás nélkül
világosodiék: minden ember, az egész emberiség számára.

Igazságosságot akartok a nemzetek között. A hatalom még nem
igazság. A hatalmasok nem engedhetnek meg maguknak mindent.
A hatalmasok álmai néha az őrültséggel határosak. A legutolsó pró
bálkozás is szennybe és vérbe omlott össze. Azt akarjátok, hogY'
az embereket ne úgy tenyésszék, mint az állatokat, hanem úgy bán
janak velük, mint emberekkel. Az emberi lelkiismeret a hatalom
mal való visszaélés ellen mindíg méltatlankodva lázadt fel.

Akarjátok a család örömeit és a család megőrzését. Biztonsá
gosan megalapozott otthont akartok, melyet a családfő munkája
tart fenn. Azt akarjátok, hogy ezt az otthont az édesanya mosolya
tegye kedvessé, akit nem fáraszt ki a gyári vagy Iöldmüvesmunka:
azé a, feleségé (édesanyáé), akit ti királynőnek szeretnétek meg
termi és aki büszkeségtek kell hogy legyen.

Szabadságon

Szabadságot akartok az üzemek vezetésében azzal a felelős
séggel, rnely elválaszthatatlanul hozzátartozik, azzal a felelős
séggel, mely egyedül képes megszabadítani benneteket a pénz és
az állam rabszolgaságából. Ahol a pénz az úr, ahol az állam az
úr, ott az ember bilincsekben jár.

A szabadságnak megvannak a maga veszélyei. Megvan a mér
téke. Megvan a képessége, hogy ítéljen, hogy feltételezzen. Nem
engedhet meg magának mindent. Megvannak a határai, melyeket
nem léphet át.

Választójog szabadsága, hivatás megválasztásának szabadsága,
gondolat szabadsága, vélemény szabadsága, vallás, sajié, tanítás sza
badsága, szabadság mindenhez. Mindez a szabadság megalapozott.
Ha csak egyet is rnegszűntetűnk, a többit tesszük vele tönkre. Ezt
ne értené meg a munkásság, amely egy század óta a pénz uralmá
nak volt a rabszolgája? Nem, nem, felszabadulásuk nem lehet a
szabadság rombadöntése. A szabadság gyözelme kell hogy legyen.

Igazságosság és szabadság a lélek rnélyében élő vágyak, me
lyek mindenhol az egész világon előtörnek. törekvések, melyek az
emberi örökség egy részét teszik ki.

Teljes felszabadulást!

Csapást rnértűnk a liberális kapitalizmuera. De ne gondoljá
tok, hogy már meghalt és hogya ti felszabadulástok már befeje
zödött.

De tegyük fel, hogy befejeződött, hogy minden külsö kényszer
alól felszabadultatok, mégse altassátok magatokat azzal, hogy a külsö
szolgaságtól megmenekültök. ha egyúttal nem lesztek valóban tökélete
sebb emberek, más szóval, ha egymás iránt nem lesztek összetartóbbak
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és testvériesebbek. Saját magatok szolgái maradtok. A teljes felszabadu
lásra kell törekedni. De ezt sohase lehet teljesen befejezni. Tehát nem
szabad nyugalomról álmodozni, hanem a nevelés munkáján kell fára
dozni. Ha a pihenő idő, a szabadidő, a gépek és a nemzetközi szarveze
tek gyarapodn.ak is, ezek ne az emberiség leaiacsonyítását szolgálják,
hanem a hultúra kifej lődését. ..Munkás-kultúráról" beszélünk. Nem tet
szik nekem ez a kifejezés, mert kétértelműséget takar. Megvan a kézi
iparnak, a földművelésnek, a bányászatnak, a szövőipamak, a könyvköté
szetnek a technikája. A technikák sokfélék és különbözők. De csak egy
féle hultúra van, az emberi kultúra, mely megtanít ja az embert, hogy
a munkáját, a hivatását mint ember töltse be. És ez nemes hivatás, em
berhivatás. Senki se töltheti be azt helyettünk.

Én hiszek a haladásban! Hát nem igaz, hogy az ember isme
retei kiszélesedtek,hogy a természettudományok előhaladást tet
tek, hogy mindíg jobban behatolunk az anyag titkaiba? Ha az
ember elég bölcs volna ahhoz, hogy jóra, használja fel a tudo
mány felfedezéseit, milyen jövó nyílnék meg számára! A termé
szettudományok hatalmas eszközöket helyeznek kezébe. Ha a
szíve jó, értelme egészséges lenne és akarata a jót keresné, rnin
den álmát megvalósíthatna.

Szereteten

A keresztény, az igazi keresztény sohasem megelégedett ön
magával, és sohasem kész. Egész élete a szerétet kisugárzása.

Mivel lényege a szereiet , minden keresztény szeréti a tudo
mányt és a természetet, mert a tudomány és a természet megis
merteti öt azzal, akit imád, az ég és föld Istenével. Mivel szere
tet, be akarja fejezni a teremtést, mely még nincs befejezve. Mun
kája által, ereje, türelme, bátorsága által az Istennel együtt dol
gozik kéz a kézben. Mivel szeretet, az igazságosságnak és szabad
ságnak élő együttese. Mindíg kész a tökéletesedésre és hajlandó
másokat is segíteni ebben. A tökéletesedés életének törvénye, épp
úgy, mint a haladás. Ne féljetek a keresztény szellemiségtől. Sót
ellenkezőleg, attól kell félnünk, hogy még nem terjedt elkelló
képen, hogya keresztények még nem eléggé keresztények. A hite
kötelezi őt arra, hogy a közjóért, az igazságosság és szabadság
uralmáért dolgozzék, és arra, hogya világba a szeretetet árassza
szét és így az embereket az igazi testvériségben egyesítse.

Engedjétek meg, hogy kifejtsem előttetek, mit értünk a keresztény
szóhasználatban a corpus myslicum, Krisztus titokzatos teste alatt. Jézus
Krisztus a fej és az emberek, a valóságos vagy jog szerinti tagok, egyet
len testet képeznek, egymástól kapják a közös javakat és a Szentlélek,
a szeretet forrása egyesíti őket. Ez benső egyesülés, minden kényszer
nélkü!' Szabad és erős, mint maga a szeretet. Ez a keresztény eszmény,
a benső közösségnek és igazi társulásnak eszménye, ahol a javak közö
sek és ahol ezek a fej ből a tagokba és onnan visszaáramlanak, úgyhogy
mindenkinek megvan a maga szerepe és mindenki közreműködik a test
harmóniájának és boldogulásának kiépítésében.
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Igazi keresztényeketl

A keresztény lelkiség megtanít benneteket arra a lelkületre.
melyre szükségtek van, mikor a szenvedéssel, a Iájdalommal, a
szív ürességével, a bátortalansággal. az eredménytelenséggel. min
den remény meghiúsulásával. a betegséggel és halállal találjátok
magatokat szemben.

Mindez továbbra is probléma marad. Ti se oldottátok meg.
A szenvedéssel, a betegségg'el, a szívet tépő fájdalommal szemben
erős, bátor, energikus és türelmes magatartás kell, a keresztény
magatartás.

Ha józanul gondolkodtok, akkor azt kell óhajtanotok. hogy
sok igazi keresztény legyen, sok igazi Krisztus tanítvány. Azt kel
lene óhajtanotok, hogy sok keresztényt neveljenek és hogy őket
mind az igazi kereszténységgel ismertessék meg.

A keresztények, az igazi keresztények senkit sem fenyeget~

nek. Krisztus tanítványai mind hűséges hívei a szabadságnak, az
igazságosságnak és a szerétetnek.

Szűkségtek van igazi keresztényekre! Azért mondom: Imád
kozzatok, hogy a jó Isten minél többet adjon.

Az is igaz, hogy az emberiség kerülő'utakon és véres eltéve
lyedéseken keresztül az egységre törekszik. Am a keresztény
már hivatásánál fogva is kollektív ember. Nem is lehet más, mert
egyetlen egy testnek a tagja. Krisztus titokzatos testének. A ke
resztény az emberiségben élő törekvéseket jobban képes magáévá
tenni, mint bárki más. Mert ha ő azok megvalósításáért küzd, ak
kor nem tesz mást, mint az Isten országát építi a földön. Közös
ségi élete semmiképen sincs ellentétben vallási életével. Vallási
élete átjárja közösségi életét, hogy belelehelje az igazságosság és
szabadság lelkületét.

A keresztény élet nem tolakodó. Fölkínálja magát.

A keresztények Istene csak szabad hódolatot akar és fogad el.

Az Egyház - már régen meg vagyok erről győződve, attól az
idötöl kezdve, amióta megismertem és megszetettem Jézus Krisz
tust - nem a fél, hanem a teljes forradalom.

Az Egyház embere mondja és hirdeti ezt .nektek, az Egyház
embere, aki nem is akar másé lenni, mint az Egyházé.

Megértettétek?
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Az egyházközségek angyalai
A Titkos Jelenések könyvében az egyházak püspökeit: "anllya

loknak" nevezi a látomásban megszölaló Isten. "Angyal" annyi,
mint követ, küldött. Isten küldötte a pap és püspök, a tanító egy
ház hivatalos küldöttei ők a hívek egységéhez. Hasonlóképen jog
gal nevezzük "angyaloknak", követeknek, Isten hírnökeinek azokat
is, akik - ha nem is tanítói - de szereteiszolgálati szereppel kűl
detnek az egyházközség tagjaihoz. Megvolt ez a régi egyházban is,
az özvegyek és szegények gondozój ában, sőt magában a "diákonus"
intézményben. Megvan - hála Istennek - a mai magyar egyház
községekben is nem egy helyütt!

Az alábbi adatokat a csepeli és a budai ciszterciek egyház
községeinek beosztásából vettük. Két jellegzetes vidék ez; egyik
a gyári munkásság székhelyéről, másik a "katolikus Buda" ősi
otthonábóI. A világváros eme két körzete, így együtt, tehát méItán
képviseli az egész Budapestet.

Hogyan oszlik meg az egyházközségi szeretetszolgálat? Mik
a teendői az egyes "apostoloknak", csepeli fogalommal: 'ímeg
bízottaknak"? - erre válaszolunk az alábbiakban.

Az apostolkodás szervezete

Az Egyházközség körzetekre. utcakra és házakra van beosztva,
rnindegyiknek van apostola, a következő' feladatkörrel:
K örzetvezetó feladata:

1. Körzetapostolokkal állandó kapcsolatot tart.
2. Imaórákat, kat. családi és katekizmusoktatásokat levezeti.
3. Felmerült ügyeket elrendezi.
4. Kidolgozott terveket, utasításokat körzetapostoloknak kiadja.
5. Körzetének kat. családjait látogatja.

Körzetapostol feladata:
1. Egyházközségi életben tevékenyen résztvenni akaró családokat

névjegyzékbe veszi, pontos címmel.
2. Utcaapostoloktól kapott adatokat ősszegyüjtí.
3. A havi megajánlásokat beszedi.
4. Imaórák, kat. családi és katekizmusoktatások helyét és idejét

rnegszervezi.
5. Körzetvezetőnek sűrű időközben beszámol.

Uicaapostol feladata:
1. Egyházközségi életben résztvenni akarókat felkutat ja.
2. Újakat toboroz.
3. Egyházközség híreit szétterjeszti. Körzetapostoloktól kapott uta

sításokat végrehajtja.
4. Kat. újságokra rendszeres előfizetőket toboroz, lapokat hozzájuk

eljuttat ja.
5. Betegeket, rendezetlen házasságban élőket, ellenséges érzületűeket.

nagy nélkülözésben lévőket jelenti,
6. Haví megajánlókat gyűjt.
7. Mindenről körzetapostolnak beszámol.
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Házapostol feladata:
l. Végrehajtja az utcaapostoltól kapott feladatokat, szétosztja a ,hl.

lapokat, stb.
2. Hitbuzgalmi felvilágosítás, oktatás, stb.
3. A karitatív munkák, megsegítés véfhezvitele.

A házapostol üzenetei

Az egyházközségi munka végső fokon tehát aházapostolok
munkája. Érthető, hogy őket kell legjobban támogatni feladatuk
ban! Ezért a ciszterciek időről-időre "üzenetekkel" látják el őket.
Nyomtatott röplap ez, az időszerű tennivalókkal és felvilágosítá
sokkal. Kérdések és feleletek alakjában. Ilyen Üzenetek-ből köz
lünk itt egypár pontot:
Hogyan fogjak aházapostolkodáshoz?

Mutatkozz be annak, akit nem ismersz.
Mindennap szólj valakihez házadban.
Mondd el neki, amit üzen plébánosod, körzetapostolod.

Van-e közöm a másvallásúakhoz?
Imádkozzal értük. Szeresd öket.
Beszélj velük, de ne vitázz.
Irányítsd öket saját felekezetük karitászához.

Kiken segít a karitász?
Akit erre ajánlasz.
Aki lelkiismereted szerint igazán rászorul.

Utalvány mikor s mennyi lesz?
Utalványért a házapostol ezentú!' havonta egyszer Jon a plébániára.
Nem jut minden szegénynek, de jut minden nyomorgónak! Szegény

az, akinek a segítség jól esik. Nyomorgó az, aki enélkül elpusztulna.
Ha nyomort látsz, siess segíteni!

Mikor érnek rá meghallgatni engem?
A te napod ezután a hónap --ik napja, --- 4 és 6 között. Ekkor

körzetapostolod és körzeted szegénygondozója reád vár. Légy bizalom
mal hozzá!
Hány utat kell megtennie havonta a házapostolnak a plébániára?

Egyszer a hónap közepéri megbeszélésre, utalványért.
Egyszer a hónap végén házapostoli gyülésre.

A házapostol munkában ...

Mi a haszna - olvassuk egy másik Üzenet-ben - az egész
házapostol szeruezeinek?

'A lelkek gazdagodnak és enyhül a nyomor!
Miért van a papok mellett szükség a házapostolokra is?

A papok kevesen vannak és nem jutnak el azokhoz, akik ke
rülik őket. Szűkséges, hogy te is apostol légy!
Nem fognak túlzónak, ezentesneh nevezni az emberek?

Ne prédikálj, éld a jó katolikus életet és add tovább hűségesen
és egyszerűen, amit plébániád általad a híveknek üzen; légy
apostol!
Honnan tudják meg az egyházközség vezetői, ha a híveknek kíván

ságuk vagy kifogásuk van?
Altalában rosszakaratú megjegyzésekből, kellemetlenségekből,

támadásokból, elkedvetlenítő sikertelenségekböl, ritkábbari kérések
ből, jóakaratú tanácsokból.
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Hogyan segíthet ezen aházapostol?
Ha szeretettel érdeklődik, igyekezetét tudtára adja az egyház

község vezetőinek vagy legalábbis kérő, felvilágosításért folyamodó
sorokat dob be a plébánián aházapostolok levelesládájába.

Időről-időre szerény ajándékkal lepi meg az egyházközség az
"apostolokat". Karácsonyra minden házapostol egy szép kis szent
képet kapott, melyen ez a középkori békeimádság van:
Isteni Mester! Add,

hogy másokat vigasztaljak és ne csak magam számára keressek
vigasztalást;

hogy másokat megértsek és ne csak magam számára keressek
megértést:

hogy több szeretetet adjak másoknak, mint amennyit a magam
számára várok.

Hiszen,
amikor adunk, akkor kapunk igazán:
amikor elfelejtjük magunkat, akkor nyerünk igazán bocsánatot;
és amikor meghalunk, akkor támadunk örök életre. Amen.

Ebből a rövid beszámolóból is kiveheti az olvasó: mennyire
modern, a füstölgő gyárkémények és hatalmas bérpaloták árnyéká
ban mennyire életrevaló ez a szervezetl Bárcsak minden egyház
község hasonlóval dicsekedhetnéki

Gyenis András S. J.

A licenciátusok apostolsága
A mohácsi véres elbukást követő zavaros időben hazánknak

nemcsak területi, hanem lelki és hitegységét is megbolygatták. Hét
püspök áldozta életét a mohácsi csatatéren, hét egyházmegye' el
árvult, hét püspöki székváros és ugyanannyi egyházmegye került
török igába. A papság sorai évröl-évre mindinkább ritkultak. A
nagy fölfordulásban az iskolák működése szünetelt vagy legalább
is visszaesett, így megfelelő utánpótlásról legjobb akarattal sem
gondoskodhattak. E paphiány ha némi javulással is, de kb. 200
évig tartott.

Ml a ..lIcsnlla"?

Sok helyen a hívek lelkes buzgósággal ragaszkodtak hítükhöz
és messze vidékről maguk szereztek lelkipásztort, de ahol ez az út
nem bizonyult járhatónak, a főpásztorok sem küldhettek papot,
akkor más megoldáshoz folyamodtak, elsősorban a török hódolt
&ág terűletén.

Csakne:m három emberöltőig tartott e küszködés, míg végre
p á z m á n y P é t e r föllépése és főpásztori működése itt is sokat
lendített, mert az elnöklésével tanácskozó zsinatok, elsősorban az
1628-ban ülésező pozsonyi zsinat, hathatósan tárgyaltak a kérdés
ról, hogyan lehetne és kell a paphiánvon segíteni. A papnevelök
megnyitása, a lelkipásztorkodással intézményesen nem foglalkozó
papság bevonása a mindennapi lélekgondozásban még nem pótol
hatott minden hiányt, azért a sokhelyütt kialakult gyakorlat tapasz
talatain elindulva világiak rendszeres alkalmazását határozták el,
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míg annyi fölszentelt pap nem áll a főpásztorok rendelkezésére,
amennyi elég a hívek lelkipásztori gondozására.

A megoldás nem volt új és addig egyedülálló, mert már az apos
tolok idejétől kezdve hallunk világiak bekapcsolásáról a térítés és lélek
gondozás munkájába, .elsösorban a régi rendek föl nem szentelt tagjai,
azután a harmadrendek és mások fejtettek ki elismerésre méltó tevékeny
séget. A 16. századtól kezdve pedig a missziók területén a katekistáh.
vagyis világi hitoktatók munkáját tették intézményessé Japánban, Kíná
ban, Júdeában és másutt. Igy jelennek meg nálunk is a világi apostolok,
rendesen a tanítók vagy iskolamesterek, ,a,kik vasárnap és ünnepeken az
evangéliumról beszédet olvastak föl vagy maguk tartottak buzdítást és
vezették a nép nyelvén végzett áj tatosságot vagy istentiszteletet.

Közülük az alkalmasabbak a főpásztortól felhatalmazást, lati
nul Iicentia-: kaptak egyházi ténykedések végzésére, amilyen volt a
temetés, népi istentisztelet vezetése, de a legközelebbi plébános
irányítása és ellenőrzése alatt maradtak. Ezeket a világi Iérfiapos
tolokat nálunk licenciátusoknak nevezték. Más címmel is szerepel
nek a régi forrásokban, de ez az elnevezés a leggyakoribb. Jogai
kat, kötelességeiket, címüket végső alakban az említett pozsonyi
zsinat szedte pontokba és állapította meg végső szövegezésben.

Igy maradt fönn ez az intézmény a 18. század közepéig, vagyis
mindaddig, míg a paphiány nem enyhült. Mivel a licenciátusok
nem voltak áldozópapok, többnyire megnösültek. ám a 18. század
ban általában már nőtleneket alkalmaztak. E szerint a nősülés
míndegyíknek jogában állt, de nem volt kötelessége. Sok licenciátus
a protestáns vallásról tért át a katolikusra, sőt akadtak köztük
szép számmal egykori protestáns lelkészek, illetve prédikátorok.

A mUllkábcm •••

Érdekes megtudnunk, hogy milyen munkakört töltöttek be. A
főpásztor elsősorban kétféle intézményes módon újíthatja meg pap
jai és hívei buzgóságát: egyházlátogatásokkal és zsinatokkal. Az
előbbieket vagy maga végzi vagy helyettesére bízza.

Megismerni papjai életét és müködését, tájékozódjunk a hívek val
lásos életéről, a fölmerülő hibákról és hiányokról. Minderre a zsinatokon
hozott határozatok és utasítások nyujtottak egyetemes irányítást, megfelelő
orvoslást vagy fejlesztő útmutatást. A török hódoltság területén szó sem
lehetett zsinatok tartásáról, a fontos főpásztori látogatást is ritkán, és
ezeken is csak megbízott útján végezhették. továbbá a török és a más
vallású lakosság katolikus lelkipásztort nehezen tűrt meg a maga köré
ben, ezért volt fontos a licenciátusok, vagyis lelki irányításra alkalmas
világiak intézményes munkábaállitása, irányítása és ellenörzése.

Az 1628-i pozsonyi zsinat főpapjai elhatározták, hogy a
llcenciát, azaz a műkődési engedélyt egy, legföljebb két évre adják
meg, s ha ez idÖ alatt kifogás nem merül föl a licenciátus személye
vagy tevékenysége ellen, akkor további két évre meghosszabbítják.
A következő 1628. évi nagyszombati zsinat határozata alapján a
licenciátusok beszédet tarthatnak vagy olvashatnak löl és keresz
telhetnek és mindazokat a szertartásokat végezhetik sürgősség ese
ién, amelyekhez nem szűkséges a papi fölszentelés, mert a szent
ségek kiszolgáltatása a legközelebbi plébános vagy vándorhittérítő
feladata maradt.

Az 1714-ben ülésező pécsi zsinat szerint a licenciátus keresz
telt. vasárnap és ünnepnapokon prédikált vagy lölolvasott, elő-
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imádkozott, nagyböjtben és Úrjövet idején naponta tariott valami
lyen oktatást és ájtatossdgot, a hit elemeire tanította a tudatlanokat,
eshetett, temetett, körmeneteket vezetett, A licenciátus föladata
ezenfelül a haldoklók előkészítése, ha lakott közel plébános, figyel
meztette a híveket a húsvéti gyónás elvégzésére, ügyelt a kápolna
vagy templom rendbentartására, a híveket rendszeresen fölkereste,
vagyis rendszeres családlátogatást végzett. Mivel ők voltak valami
képen a nők lelkipásztorai, azért életükkel példaképül szolgáltak
a rájuk bízott híveknek. Ezért sürgették a püspöki és zsinati ren
deletek, hogy gyakran, kéthetenkint vagy havonkint külön oktassák
az iljúságot, havonkint gyónjanak, a néppel együtt imádkozzák a
rózsafűzért, s ennek az lesz az előnye, hogya gyermekek és tudat
lanok könnyen megtanulják a főbb imádságokat.

Arra is ügyeltek, hogy a nyilvános botrányok, pl. ágyasság
megszünjenek, a bőjti fegyelem megtartását is szorgalrnazták.
Vagyis mindenben helyettesitették vagy lehetőség szerint pótolták
a hiányzó lelkipásztort. Sokhelyütt hivatásukhoz tartozott az éjjeli
virrasztás a halottas háznál, egyházbeli avatás, gyászbeszéd tartása.

Egyházi jellegük

Épp ezért, hogy még jobban fölismerhető legyen megbízásuk,
egyházi - habár csak félhivatalos - jellegű szertartások és egyéb
templomi ténykedések idején hosszú papiruhát és karinget viseltek.

Arról is tudunk, hogy részesültek az egyházi rend tagjainak enge
délyezett kiváltságokban nemcsak ök maguk, hanem bizonyos mértékig
családjaik tagjai is. Az egyházmegyei zsinatokon idönkint megjelentek, több
esetben arról is értesültünk, hogy hivatalos beiktatással kezdetlék el
működésűket.

Javadalmazásukat pontosan megál lapították, hogy apostoli munká
jukat nyugodtabban és készségesen végezhessék. Am olvasunk olyan licen
ciátusokról is, akik hösi önfeláldozással és szűkös anyagi viszonyok között
működtek és tartottak ki őrhelyükön. Viszont az. is elofordul t, hogy egye
sek visszaéltek a kapott fölhatalmazással. túllépték a meg szabott kereteket,
hivatalukat elhanyagolták vagy elhagyték rnűködési területüket.

Sokan talán iskolai képzettség, lelki fölkészültség vagy példás élet
tekintetében nem állotlak magasztos hivatásuk magaslatán, azt azonban
mégis megállapíthatjuk, hogya legtöbb licenciátus sikeres és komoly
munkát végzett. Maga az intézmény - bár csökkenö irányban - másfél
évszázadig maradt fönn. Ez a hosszú idö életrevalóságát, szűkségességét
igazolja.

Nem egyet a másvallásúak bevádoltak a töröknél, aki űldözte, meg
bírságolta, fogságba vetette s meg is ölette öket.

A meg nem szállt országban sem voltkecsegtetö és anyagi előnyök
kel csábító a hivatásuk, mert itt is sok kellemetlenségnek voltak kitéve,
nyugtalanították és meglopták öket. A viszontagságos korban, meglehetösen
eldurvult környezetben, sok kísértés és megfélemI.ítés között élve és mű
ködve, ha nem ís pótolták, de mindenképen enyhítették a paphiányt.

Súlyos időkben, roppant nehéz körűlmények között a licenciá
tusok megállták helyüket s kitartottak Krisztus országa mellett,
rnígnern 1686-1687-ben lerázta hazánk a török rabigát magáról s
ismét szabad volt a papnak megj elennie az elárvult szószéken.
A licenciátus intézménye örök tanúság a katolicizmus és magyar
ság csodás egybeforradására és életrevalóségára.
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Reformra szorul-e a mai Egyház?
Ha a legutóbbi hónapok külföldi katolikus folyóiratait figyel

jük, szinte állandó visszatérő téma a reformok fontosságának hang
súlyozása. Mi ennek a jelenségnek a magyarázata? Erre a kérdésre
akarunk válaszolni röviden.

A francia tábor

A francia katolicizmusban jelenleg két ellentétes irányú áram
lat figyelhető meg. Az egyik a katolikus elit, mely egyre jobban
kiválik öntudatos és nem egyszer hősies kereszténységével. a másik
a nép nagy tömege, mely szinte feltartóztathatatlan lassú folyamat
tal távolodik el a kereszténységtöl. E két áramlat között foglal helyet
a "communauté catholique": az átlagos katolikusok, akik nem töre
kednek nagyobb tökéletességre. A népességnek rnintegy egyötöde.
Ez a tömeg nemigen gyakorol hatást a vallásos élet sugárzatából
nagyobb többségre. Elítéli ugyan "a pogány világot", a maga részé
ről kiesett azonban valóságos gettóba szorul.

Nem régiben állapította meg a francia katolikus tömegekről egyik
szellemi vezérük, hogy nem nagy hatással van életük az öket körülvevő
hitetlen világra. Az ókori pogány társadalom az elsö keresztény csoportok
buzgalmától létében érezte magát megtámadva. úgyhogy szinte rákénysze
rült a keresztényüldözésre: ma az Egyház mindenki láttára teregeti ki
dogmált, erkölcstanát, rítusait. de mindez nincs olyan hatással a hitetlenre,
hogy állásfoglalásra késztessé. Mi ennek a külőnős hatástalanságnak a
következménye? A keresztény elit (egyháziak és világiak) szenved a tudat
tól és reformokat sürget; az átlagos hívö viszont csodálkozik a világ
gonoszságán és botránkozik raj ta.

Ebből a kettős visszahatásból különös feszültség támad. Egyik
oldalon állanak "a reformátorok", akikben könnyen árad el valami
"antiklerikális" érzés és abban a veszélyben forognak, hogy eltávo
lodnak az egyszerű, átlagos hívöktöl, sőt talán a .látható Egyház
közösségétöl is; másik oldalon a "jó katolikusok" csoportja, akik
azt még elhiszik, hogy anagy nyugati egyházszakadás korában
- Luther vagy a janzenizmus idejében - az Egyház emberi gyar
lósága miatt szenvedett veszteségeket. De azt már nem tudják be
látni, hogy talán a mi korunkban is lehet szűkség reformra, sőt
valami lekicsinylő bizalmatlansággal néznek a fejlődést sürgető
türelmetlen katolikusokra, sőt a hittagadó világ szővetségeseinek
és árulóknak tekintik őket. A két csoport a "modernisták" és az
"integristák" párt jának leszármazottja.

És mégis, sokak szer-int a helyzet kedvezőbb, rnint Loisy és
Tyrell korában félévszázaddal előbb volt. Ennek a derűlátásnak
kettős oka van:
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1. a szükséges reformokat ma a hierarchikus egyház is magáévá
teszi;

2. a reformátorok az Egyházban akarnak maradni mint az
Egyháznak hűséges fiai.

Az első megállapítás azzal igazolható, hogy sok merész kezdemé
nyezés az egyházi főhatóság védelme alatt folyik, bár a derék egyház
községi tagok botránkoznak rajta. Igy Franciaországban Goáin abbé
mozgalma, a "Mission de Paris", mely azon a felismerésen épül fel, hogy
Franciaország, annyi nagy misszionárius hazája, maga is missziós terü
letté vált. Ilyen a "Mouvement populaire des Familles", ahol felekezetközi
alapon próbálják megsegíteni a családi élet szentségét. A Congress sa
cerdotál de Besancon, ahol ezer pap szabadon vitatkozhatott arról,milyen
reformokat kellene életbe léptetni az egyházközségi lelkipásztorkodásban,
tíz püspök jelenletében és helyeslésével. Továbbá az, hogy épp a nagy
szerzetesrendek ta,gjai sürgetik igen nagy megértéssel a refonntörekvése
ket, holott rendesen a nagy szerzetesrendek az egyházias érzület válogatott
előharcosai.

A másik téteit azzal igazoljuk, hogy víliági, szélsőséges katolikusok
munkáiból idéznek olyan mondatokat, melyekben azok kifejezetten hang
súlyozzák a hierarchikus Egyházhoz való hűségüket. El kell ismerni, hogy
a reformtörekvések hivei míndenesétre egészen más hangon beszélnek,
mint az 19OO-as évek modernistái.

A katolikas teológia hagyományos művelői részéről megértésre, biza
lomra és szeretetre számíthatnak azok, akik a mai pogány víllligban mai
módszerekkel i,gyekeznek lelkipásztorkodni.

Az olasz helyzet

A föntebbi probléma Olaszországban is érezhető. Csak az erő
viszonyok mások. A katolikusok óriási többsége a hagyományos
integrizmus alapjaira helyezkedett. Pedig, hogy itt sincs minden
rendjén, bizonyítja, hogy Olaszország az utolsó öt évben szemmel
láthatólag és tömegesen szakadt el a katolikus világnézettől. a régi
belső öntudatlan korhadás most már nyilvánvaló lesz. Különősen
a hatodik és hetedik parancs tekintetében nyilt és öntudatos az.
aposztézia. Az olaszok visszahatása nem a franciák reform-vágya,
hanem az a magatartás, melyet ez az olasz kifejezés tükröz vissza:
Questo fa cadere le braccia, (Ennek láttára tehetetlenül ejtem ölern
be a kezemet.) A fiatal katolikusok és papok között általános az
a csüggedés, mely eleve elkerülhetetlennek tartja az apostoli rnű
ködés eredménytelenségét és a világ fokozatos elkereszténytelene
dését. Sokan úgy látják, hogy nincs más lehetőség, mint kevés jó
lélek megmentése a sekrestye fülledt levegőjű Noé bárkájában.

Általánosítani persze sohasem szabad: Olaszország ma sem egységes.
Lombardiában és Piemontban a helyzet sokkal vigasztalöbb. ott sok
életrevaló lelkipásztori kezdeményezés figyelhető meg. K Bzépolaszorszdg
ban azonban igen nagy a veszteség a katolicizmus táborában. Itt tudatos
a földműves rétegekben is az egyházellenes, sőt vallásellenes világnézet
és életmód. Délolaszországban a nehézségek még nem nyílvánultak meg:
ott még csak most kezdődik az a betegség, melyböl Mílánó vidéke már
kezd kigyógyulni.

Nincs kétség abban, hogy az örökké fiatal Lélek vezetésével
az Egyház meg fogja találni a megoldást és valóra válik a nagy
XI. Pius sejtése: nagy keresztény föllendülés előtt állunk.
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Mit tehetek Isten városáért?
Egy tanál hja:

Ebben a bérházban. ahol lakunk. különösen ezen a negyedik
emeleten sűrűn kaszál a halál. Egyetlen évben öten is elestek
kaszája alatt. Két bregmama, egy fiatalasszony, egy közgazdász
fiú és egy kis elemista fiúcska. Minden családban volt gyász az
emeleten! Én ezeket az alkalmakat tudtam megfogni. hogy tegyek
valamit Isten dicsőségére (nagyon pogányok a lakók, máskor lehe
tetlen volt hozzájuk férni/j. Tudom. hogy ilyenkor rengeteg tenni
való van; felajánltam mindig, hogy sziuesen szaladgálok tiszti
orvosért, temetiibe, temetkezési vál/alkozóhoz. stb. A temetési
költség (ez horribilisan nagy!j felhajtásában is segédkeztem, El is
neveztek a házban "gyásztanár"-nak. Nem baj! A fő. hogy meg
tettem. amit lehetett, - a gyászolók lelkéért. Négyen katolikusok
voltak, mind a négyszer mondattam gyászmisét a megboldogultért.
kettőnél - idejében értesülvén a rosszul/étről - papot tudtam
hozatni, még eszméleies időben, egynél csak a halál beállta után
két órával; a pap azért feladta feltételesen az utolsó kenetet.

A. nagybeteg irja:

Itt fekszem a tüdőkórház egyik paoillonjában, ahonnan a be
tegek csak a temetőbe szoktak már menni. Fiatal vagyok és kint
a világban azt is mondták rólam az emberek, hogy szép! Istenem,
még mosi is ha rágondolok ... De nem akarlak bántani: legyen
meg a Te akaratod. Régebben bizony nagyon nehéz volt! Értl!l
meilennek láttam ezt az emésztő TBC-t. Feleslegesnek tudtam ma
gamat az emberiség számára! Ekkor adta kezembe az apáca ;'Jővér
K i s T e r é z k e életrajzát, Istenem, ő is ebben a kórban szem'<!
dett és - vidáman! Mert szenoedéseit felajánlotta a misszionáriu
sokért. Nekem is van egy ismerősöm, fiatal páter, kint Kínában!
Tehát tehetek még valamit én is! Azóta sokkal könnyebb a kór;
lelki sziiuetségre léptem az én kis páteremmel [természetesen ő
nem tud róla semmiil]; mirulen szenuedésemei békésen akarom
viselni. s mind-mind őhozzá eimezttil Tegyen szenuedéseim lelki
gyümölcseivel. ahogy akarja! Talán, ha nehéz lesz neki is a sár
gák között az élete, szárnyat ad néki az én sok sóhajtásom! Iste
nem. nem hiába vagyok hát a földön. Országodért "dolgozhatom".
itt a fehér kórágyon is! Szent Terézbéd is így lett - imájával és
betegségével - a missziók égi pártfogója. Egy kicsit én is a z sze
rétnék lenni ...
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A kongregaDista bia:
Ebben a budapesti .banlieu'í-ben bizony nehéz a szerepűnh!

Ha lasszóval iognánh, akkor se igen tudnánk több tagot a kong"e
gációba összehozni. Itt vagy komoly istenhívő valaki, s akkor
úgyis belép hozzánk; vagy elvadult istentagadó, s akkor nem
lehet vele bírni! Egy mód azonban mégis van a megközelítésre.
A családlátogatás. Ezt nem teszik a "másik oldalon"! Ha betegség,
csőd, halál éri a családokat, egyedül mi vagyunk azonnal a "tett
hely'í-en (így hívjuk tréiásan az ilyen helyeket). A Karitász útján
sikerült eddig minden esetben komoly támogatást adni. Egyszer
magához a polgármester úrhoz is sikerült bejutnunk s egyszerre tíz
árvát elhelyezni a városi árvaházba. Természetesen tartjuk a kap
csolatot az intézeti árvákkal továbbra is. Munka? Van itt mindig
elég, csak győzzük!

"Mit lizetnek ezért maguknak" - kérdezte egyszer egyik, más
világnézetű vezetőember. "Semmit! Krisztus is ezt tette!" - vála
szoltam. "Az régen volt, talán igaz sem volt!" - biggyesztette
ajkát. "Hogy igaz volt, arra bizonyság vagyunk mi! - válaszol
tam - egy képzeletért nem dideregnénk annyit a proletárok érde
kében." "Hallja, mond valamit!" - s elgondolkozott a szájhős . . .

Egy édesanya irja:

Én csak az én öt apró csemeiémmel tudok foglalkozni. Még
így is olyan vagyok, mint egy rabszolga. Gyermekeim szolgája.
Nem baj, csak nekik legyen jó! Egyben azért mégis tehetek vala
mit Isten országáért. Szerkessze ki, főtisztelendő Páter, trieri az
nagyon lontos! Nagyon kell vigyázni, hogy a gondosan nevelt gye
rekeink k i vel b a r á t k o z n a k! "Mami, a Veráéknál megint új
pola van!" - ezzel áll elém tegnap Pistike. Mi az? - förmedek
rá. "A Vera-mama megint elküldte a régi pofát ..." Szörnyűködve
hallom, hogy kisfiam - egyik barátja révén - járt annál a hir
hedt családnál, ahol szinie havonkint áll össze az asszony mindig
mással. Hát nem voltam elég szemiiilesl Többet nem engedem el
Pistikét azzal a barátjával .snesedélutánro", Kárba vész minden
imádságom, könnyem, virrasztásom, ha a kisliam ilyen környe
zetbe kerül!

A falusi gyógyszerész hja:

Nagyon tessék kérem vigyázni az Ú. n. "d o l g oz ó k i s k o l á
j á r a". Szép dolog, régen kellett volna már! De egyelőre nincs
semmi támpont arra, hogy világnézetileg is kapjanak alapot ezek
az idősebb tanulók. A [oluban én szeroeztem meg - a plébános
úr beteges - őket. Nyolc legény. A latint a plébánosen kivül
egyedül én értem a faluban, ezért! Nos a latinba mindig beszövöm
alkalommal a templomi latint is s ezen keresztül a vallásos kultú
rát. Ezen az ürügyön aztán a S z í v-et is megrendeltettem velük.

(Kérünk beszámolókat a Szerkesztő eimére: mit tehetek é n
Isten országáért Z]
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IE N G IE S l T lel IÉ S

Lángtenger 
engesztelő családokból .

A szemünk láttára omlik össze egy vílág s épül egy másik
világ. A véres háborúk bár elültek, de a vér és a bűn még itt
maradt, véres lepelnek egy meghalt korszak felett. A fegyverek el
hallgattak, de zajukat még halljuk az özvegyek sírásában, az ár
ván maradt gyermekek tétova mozdulataiban s a kifosztottak és
földönfutók sóhajaiban. S a megkínzott családok magános óráiban.

Igen, mert legtöbbet ebben a véres zivatarban a családok szenved
tek és szenvednek manapság is. Ott, ahová míndíg visszavárják a messzi
drótsövény mögött támolygó fiút, édesapát és testvért. Ott, ahol leg
tovább siratják az eltűntet, az elesettet és szerencsétlent. Ott, ahol 
rendszerint - a nagy fordulatokból csak a baj és szenvedés marad.
A családok: ál,dozatai a bódító és ostoba jelszavaknak, diktátorok sátáni
gőgjének, hamis eszmék elburjánzó uralmának.

Érthető, hogy éppen a családok nyúlnak ki ilyen történeti időkben
a megsegítő kézért, a vigaszt nyujtó jézusi jobbért! Érthető, hogy a
családi lámpa körül gyülnek össze azok az engesztelők. akik már nem
csak saját gondjaikkal tudnak törödni, hanem kitárják szivüket mások
szenvedései felé is. Tesznek értük, amit tudnak, s imádkoznak s veze
kelnek értük, amennyire azoknak szűkségűk van.

Hát csak természetes, nagyon-nagyon természetes az is, hogy
az imádkozó család középpontjában égi mécsnek Jézus
világító Szíve án; az Ö fényében és melegében egyesülnek családjaink;
az Ö világmegváltó szeretetében gyúlnak fel a megfagyott emberszívek;
az Ö Istent megengesztelő személyének varázsában rejlik az engesztelő
családoknak is az ereje.

A magyar fájdalmak tömkelegében szinte folyton halljuk a
Hercegprímás úr felszólítását: "Lángtenger kell az egész magyar
földre imtidságbol, hitből és engesztelésbáll" Ez az ima, hit és
engesztelés - mint bolygók a Nap körül - Jézus Szíve körül
nyerik fényüket és tüzüket! Lássuk hát, mit tehetünk a családban
Jézus Sziuéért,

A "felajánlott" családok
A "Családfelajánlás mozgalma" már régen észrevette, hogy

nagy veszélyek fenyegetik a családokat, s ezért idejekorán kereste
is a menedéket. Ezt a menedéket Jézus Szívénél találta meg. A
pápák - föleg XV. Benedek, X. Pius és Xl. Pius - folyton sür
gették: ajánljuk fel Jézus Szívének a katolikus családokat. Mint
egyelkötelezés, odaadás és eskü ez a felajánlás, hogya család
most már csak Isten szándékai szerint akar élni. Hivatalosan be
is jegyzik az ilyen családokat a Jézus Szioe Szövetség anyaköny
veibe; úgy, hogy mindíg pontosan ki lehet mutatni, mennyi család
tett fogadalmat Jézus Szívének.
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Itt van pl. az 1889. év; ekkor szólítja fel XIII. Leó a világ népeit a
családíelejánlásra. A felszólítás eredményeit a párizsi Mont-Martre
,,aranykön,yvei" őrzik. A francia családok - egyházmegyénként - ilyen
számmal vannak a felajánlottak között: Párizs: 80,908, Bayonne: 41.787;
Lyon: 17.053, Cambrai: 12.849, Reims 12.336, stb.

Franciaországban, ahol a családok legjobban vannak kitéve a sza
badgondolkozök és erkölcskönnyítők rombolásának. éspedíg Toulouse
ban van a családfelajánlások világközpont ja. Itt van t. í. az egész világot
behálózó nagy engesztelő mozgalomnak, az Imaapostolságnak a köz
pontja, amelynek szerepe a családfelajánlás mozgatása is. Nos, ez a
toulouse-i központ egymagában valóságos kis Róma; a világ minden tájá
ról ide futnak be a felajánlások beszámolói. Eddig már több mint 40 kö
tetet tesznek ki a felajánlott családok anyakönyvei. Még az olyan rit
kán hallott vidékekről is jönnek jelentések, mint Szenegambia, Venezuela,
Quadelupe, Hindusztán, Haiti, stb. A nagyobb jelentőségű orszégokröl,
köztük Magyarországról, nem is kell szélnunk. Igy aztán évről-évre lát
hatja a világ, mennyi családhoz jutott el Jézus Szívének kívánsága: az
Ö trónraemelése a családi fészkekben Az 1889. évben egyedül 2,119.656
család hódolt így a legszentebb Szív előtt.

A csa.ládfelajánlás, bánnily erős az üteme, még ma sem tart
ott, ahol tartania kellene. Jézus Szíve minden családban el akarja
foglalni a királyi helyét, - ezzel szemben csak szórványosnak
mondható a trónraemelés.

Vegyük csak Magyarországot példának. 1920 és 1925 között
- amikor pedig valamelyes vallásos fellendülés mutatkozott 
csupán 3.000 volt a felajánlott családok száma. Igaz, éppen nap
jainkban vígasztalőbb a helyzet. Hiszen ez a 3.000-es szám egyet
len egyházmegyében, egyetlen városban, egyetlen évben, egyetlen
ünnepén ismétlődött meg: Vácott, 1947 jan. 12-én, Szeatcsalád ün
nepén ennyi család ajánlotta fel magát Jézus Szívének. Mégis azt
kell mondanunk, hogy elszórt jelenség ez még mindíg, ha a kato
likus családok óriási számával vetjük egybe. Az egész világon
mintegy 100 millió katolikus család van; a felajánlottak nincse
nek többen 5 milliónál. Számoljunk csak; az arány: egy a húsz
hoz! Hazánkban míntegy 1,200.000 katolikus család él, a felaján
lottak arányszáma még a világviszonylati aránynál is rosszabb.

Mi ennek az oka? Még mindíg nem döbbentek rá az emberek, hogy
az ísteni megváltás ez utolsó szakában szorosan fel kell csatIakoznunk
fővezérünk és első testvérünk: Jézus Krisztus körüli Még mindíg kevés
a kiáltó szó, a vezeklö szent, az örök életért mindenét elhagyó hós!

Éppen ezért a családfelajánlásnak egészen horszerii alakja kelt
mostanában életre hazánkban. A tapasztalatokat összegyűjtötte az
Imaapostolság (nálunk: Jézus Szíve Szövetség] központja (Bp.
Mária-u. 23.). S ezeket. a tapasztalatokat most teszi közkinccsé.
éspedig a ..családi szentóra" hathatós terjesztésével.

A BZ8atóra-mozgalom

HogyacsaIádfelajánlás hathatós legyen, azt elő kell készí
teni! Mintegy pergőtűz alá kell venni a terepet. amelyet Jézus
Szívének be akarunk venni! Ezt a célt szolgálja a szentóra-moz
galom.· Hogy történik ez?

• Palánkay Tibor S. J.: A családi szeritóra. Bp. 1947. A Szív,
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Tegyük fel, hogy Kovács János eddig is buzgó tagja volt a
Jézus Szíve Szövetségnek vagy Mária-kongregácíónak. Toborozní
szeretne családokat a felajánlásokra. Erről azonban egy szót sem
szól eleinte; hanem rábeszéli a kiszemelt családokat, hogy vezes
sék be a közös családi imádságot. Ott, ahol gyermekek is vannak,
rendszerint megvan a közös imádság is. Ezt a keretet csak ki kell
tágítani. Miért ne lehetne - egy hónapban egyszer - ezt az esti
családi ájtatosságot kiszélesiteni egy órácskára. Kovács János már
régen csinálja ezt az ő kis családjában; meghív hát egy-egy ilyen
"szentórára" vendégeket. A vendégeknek tetszik a programrnszerű,
bensőséges családi áhítat; hogyne, a szektások is ezzel csalogat
ják a lelkeket) S ha egyszer tetszik, nincs semmi akadálya annak,
hogya vendégek is megrendezzék azt, - de most már - saját ott
honukban!

Jól teszi még Kovács János azt is, ha elmegy egyszer s más
szor ő is a másik család szeritórájára. Ez sem furcsa; sőt ma na
gyon is népszerű; a spiritiszták is családonkint felváltva "űlésez
nek". Egyszóval: a tűz terjed, Jézus Szioe szentóráját - ezt az
engesztelő, szentolvasót pergető és elmélkedéssel színezett órát szí
vesen emlegetik az emberek. Két-három hónap mulva elérkezik az
idő, hogy Kovács János megkérdezze régi vendégeitöl: vajjon
ajánlották-e már másoknak is a szentórát. A buzgóbbak természe
tesen ajánlották. sőt már eredményekről is beszámolhatnak. Las
san - ha Kovács János számolni kezd - összejön 30-31 család,
akik végzik a szentórát. Sokszor? Lehet, hogy hetenkint, lehet,
hogy havonta egyszer. Ez is elég; sőt nagyon is jól jön; mert ha
van 31 ilyen szentórás család, akkor Kovács János beosztja őket,
ki mikor, melyik napon tartson - minden körülmények között 
szentórát. A szentórákból tehát szent hónapot kapunk; illatos,
31 rózsából szőtt koszorút, melyet Jézus szent Szíve körül fontunk.

Az ünnepélyes hódolat

Kovács János nem is végzett nagy munkát. Kiszemelt 5--6
családot, azokat nyerte meg Jézusnak; ezek meg újabb 5--6-ot; s
így szinte magától létrejött a 31-es szeruezei, Ezt a szervezetet
Kovács János továbbra is irányítój a, ő a "zelátora", buzdítója hi
tűknek, segítője baj aiknak, vigasztalója bánatuknak. De ha már
így van, Kovács János mást is gondol. Jó volna ennek a szent
csoportnak valami mélyebb értelmű lelkesedést és kegyelmi meg
alapozást is adni! S most találkozunk megint a "családfelajánlás"
gondolatával! Most a már megírnádkoztatott, testvérileg összefo
g6dzó és az engesztelés áldozatában egybeforrt családokat igy
együtt és ünnepélyesen: lelajánlja a pap Jézus Szioénehl

Még csak most kezdődik igazán a munka! Szép és a Szent Szív
töl áldott munka. Évröl-évre megújítjuk ezt az ünnepélyes fogadást;
templomban lehetőleg, amikor mind a 31 család a szentáldozáshoz já
rul, csak úgy, mint az első felajánláskor. Kovács János azon veszí majd
észre magát, hogya templom megtelik az évi felajánlások ünnepén; s
jönnek oly családok is, - ó, nemcsak kíváncsiskodni, hanem maguk is
fe!ajánlkozni - akikre még álmában sem mert gondolni! Igy aztán
egyetlen egyházközségben sok 31-es csoport fut egymás mellett párhu-
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zamosanj s ezze. - egyelőre azonban ez csak álomI - elérjük azt,
hogy minden napra több óra esik, amikor egy-egy család szentórát tart.
Ha 24 ilyen 31-es csoport lenne - mindössze 744 család volna beszervezve;
s ennyi család, átlag, van is minden nagyobb egyházközségben; Budapes
ten egyik-másikban to-szer ennyi is!

A terv tehát nem ábránd, nem kivihetetlen utópia, hanem komoly
számvetés j csak - Kovács Jánosok kellenek hozzá. S akkor? Akkor:
Jézus Szívének minden órára lesz engesztelő családja; egyetlen egyház
községben is!

Mit tehetünk?

1. A munkát - bármily siralmas is az egyházközségünk lel
kileg - el kell kezdeni! Amint már elkezdték sokan és gyönyörü
eredményekről számolnak be a Budapesti Családok Szeretei Szö
cetségének. (Mária-u. 23.) Itt kell jelentkezniök azoknak, akik
nem tudnak egyházmegyéjükben a Jézus Szive Szővetség helyi
titkárságáról vagy egyházmegyei igazgatójáról. A legüdvösebb, ter
mészetesen, ha a helyi sziioeiségi titkárságokkal veszik fel Kovács
Jánosék a kapcsolatot; de ha ilyen nincs, van mégis rnód rá,
hogy semmiben ne szenvedjünk hiányt. Kérjünk tanácsot, eligazítást
a Családok Szeretet Szövetségétöl ; kapcsolódjunk ekkép magába
az országos szervbe közvetlenül!

2. Kezdjük el a munkát; aztán bensőségesen folytassuk! Ve
zessük be saját családunkban a szentórát, ismertessük - főleg az
arra nagyon is rászoruló családoknál! Inkább ma, mint holnap!
Az idő sürget; most még lehet; a kegyelmi pillanatot ne szalasz
szuk el. Ha csak egy családot is megnyertünk már Jézus Szivé
nek a szentóra és családfelajánlás számára: sokat tettünk! Jézus
szava szerint: ahol ketten, hárman együtt vannak az Ö nevében,
Ő is ott van köztük. Hát még ha két-három család, mely egy
magában is több tagból áll. Ott van áldó jóságával, végtelen ára
dású Szívével és enyhítő kegyelmével. Tegyük meg, amit vár tő
lünk. Aki megtette. még nem csalódott benne.

3. Akár sikerül 31-es csoportot szervezni, akár csak kisebbet,
az a fő, hogy a meglevőket többé ne engedjük szélnek! Látogatni,
közös áhítatra egybehívni és az irgalmasság tetteivel támogatni
őket! Azon a napon, mikor a családra esik az engesztelő óra,
valaki menjen a családból szeniáldozáshoz, Legszebb, ha az egész
család elmegy! Mily áldásos: látja az iskolásgyermek a dolgozó
apát is, a reszkető kezű öregpapát is, anyját és testvéreit mind;
és nemcsak a közös esti imánál és a szentórán, hanem az áldoz
tató asztaikánál is!

Az Úr Szíve uralkodik az engesztelő szentóra-mozgalommal
a családokon. ott, ahonnan a papi hivatások és a jövendő apostoli
lelkű világiak kerülnek ki. A családokon, melyek Jézus Szívének
kűlönlegesen kedvelt ügye! Hiszen az Ö szive is, a mindenható
Sziv, családban dobbant meg először. Az az Ö akarata, hogy
most is ott dobogjon minden család szívében.

Palánkay Tibor S. J.
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Szerepeljünk a szentmisén1
Az oltáron ott van a fehér kenyér; ott a piros bor; s ott van

a pap. A pap Krisztus helyett ténykedik, szavára a kenyér az Úr
testévé, a bor vérévé változik. "Áldozat" ez, szentmiseáldozat, Jé
zusnak megújított keresztáldozata.

Az áldozat: leláldozás! Jézus feláldozza magát a mennyei
Atyának újra meg újra. Nincs itt megfeszítő zsidó, kardcsörtető
római katona, nincs vérhullás. sóhajtozás, latrok szitka, duhaj mar
talócok izsóp ja: mégis lényegileg egyazon áldozat ez. Jézus lelké
ben ugyanaz a mozdulat történik: átadja, odaáldozza magát az
Atyának. Egész belső világát, Szívének minden rejtekét kinyitja,
hogy a hódolat, dicséret, engesztelés surranjon ki onnan, fel az
Isten trónjáig!

Jézus tehát, a pap átváltoztató igéjére, lejön a földre, hogy
a földről "jóillatú áldozat"-ként szálljon az égbe. De a pap is
résztvesz ebben az áldozatban, ő adja a kenyeret s bort, övé a szó,
övé a mozgás, övé az imádság. Egyesíti imáját a szentek áldozatá
val, Jézus áldozatával.

Ám a papon kivül ott áll a hivek sokasága, akikért végered
ményben történik itt minden. Hát ők? ök mit áldozzanak fel?

A katakombák áldozata

Az Ösegyházban nem bántották ezek a kérdések a keresztényeket!
Az "áldozat"-hoz való hozzájárulás napi szokás, beiktatott szertartás
volt! Maguk a hívek hozták hazulról, a kovászos vagy kovásztalan búza
kenyeret, a szöllöböl sajtolt bort. A kenyeret fehér kendőben. a bort
kis üvegekben [amula].

A püspök egész kíséretével járja offertórium-kor a hivősereget. Át
veszi mindenkitöl a kenyeret, átadja a szerpapnak [diakonus] ; ez meg
belerejti abba a fehér zacsköba, melyet az alszerpap (subdiákonus) vagy
gyertyavivő hordoz. A föszerpap [archidiákcnus] meg a bort gyüjti
össze, a kis amulákból átönti a nagy kehelybe, amelyet az alszerpap
vísz utána. Elöször a férfiak, majd a nők adják így áldozati adomá
nyaikat.

A püspök - kézmosás után - kiválasztja a miséhez szükséges kenye
ret; a misekehelybe bort, vizet önt, s folytatódik a szentmise I

Igy hozták hát a hivők bizonyára nem jelentéktelen adományaikat.
Még gyertyákat, tömjént, sőt nagyszombaton tejet és mézet is. Ami nem
kellett a szentrnisén, ment a szegényeknek (agapé!).

A középkor áldozata

Ahogy szaporodtak a hívek, úgy lett nehézkessé a katakombák
agapéja. Mit lehetett tenni? Egyszerűbb volt, ha kenyér s bor helyett
a kenyér s bor árát szedték össze a néptől! Igy alakult ki a pénz-felaján
lás (mise-stipendium I). Ez a pénz-áldozat aztán napjainkig tartja magát!
Nem szabad tehát abban üzérkedést vagy tisztességtelen pénzhajhászást
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látni, hanem kizárólag áldozati jelleget! Ami a perselybe befolyik, a
templomé és szegényekér

A középkor istenes áhítatából maradt még több is! A mai Iiturgiá
han is van nyoma a középkori, egykor roppant változatos áldozati aján
dékozásnak. A püspökszentelés és apátmegáldás miséj ében a fölszentelendő
püspök és apát két égő gyertyát, két kenyeret és két kis hordócska bort
ajánlanak fel. A fö1szentelésre váró papok. szerpapok, kisebbrendűek egy
égő gyertyát adnak át a szentelést végző püspöknek. A király és királyné
meg aranyat ajánlanak fel a koronázási misén,

Még egy szép szokás dívott a kőzépkorban, az eulágta szokása. Hogy
- legalább jelképesen - részesüljenek a szentáldozásban azok is, akik
nem járultak a szentáldozáshoz, víttek magukkal szenteletlen ostyát. S
míg az áldozók oltárhoz járultak: ők is elfogyasztották ostyájukat a
templomban.

A magyar Dép áldozata

Régi jó magyar népünk szívvel-lélekkel csatlakozott az áldo
zati szokásokhoz! Régi kódexeink [Debreceni-, Nagyszombati
kódex] emlegetik az "oltárhoz járást". Mi volt ez? A nép - offer
tórium alatt - vitte adományait: gyertyát, pénzt, kenyeret. S el
helyezte az oltár mőgött. Ezért aztán régi oltáraink [órésze úgy
volt építve, hogy meg lehessen kerülni!

A nép égő gyertyával a kezében vonult az oltárhoz; s valóban
még manapság is falun sokfelé égő gyertyával a kézben vesznek
részt a misén a falu tekintélyes polgárai. Ott állnak a szentélyben,
legalább is elsővasárnapi szentmisén! Ez nagy megtiszteltetés szám
ba megy l

Hogy ez áldozati ajándékozás valamikor gazdag változatú volt, egy
két jel még most is utal rá! Karácsony napján" a "pásztorok miséjén",
a juhászbojtárok kis báránnyal a vállukon állnak az oltár körül (Apát
falva). - Az eulágia hagyománya pedig széles kórökben él a nép közötti
Főleg palóc vidékeken. Lapujtön például ostyát süt a harangozó ádvent
ben, a gyerekek széthordják a faluba, Kapnak érte egy kis penzmagot:
a harangozó meg babot, bort, miegymást. Karácsonyeste aztán elfogyasztja
a család az "angyal-csíkot", még maradványait is megbecsülik, össze
söprik és zacskóba rejtik.

Népünk hát őrzi - ki tudja, milyen hosszú, rejtett századok
útján át! - a régi-régi áldozati szokásokat, Ezek a szokások bizo
nyára az ősidőkre mennek vissza, amikor - üldözésektől való félel
mükben - hazavitték a hívek az Eucharisztia maradványait karn
rajukba. Prohászka fantáziája játszott e gondolattal, elrnerengve
tünődött a katakombák háziasszonyánakszent szokásán, aki 
kendőbe rejtve - őrizgette a Legszentebbnek testét éléskamrájában.
Más idők voltak, az "áldozat" oly természetes volt, mint a levegő.

Az áldozat ma is időszerü! Talán évszázadok óta nem annyira,
mint éppen napjainkban! Szinte jól jön hát nekünk a szentmise
áldozati jellege! Bekapcsolódni, elmerülni Krisztussal, eggyé lenni
a pap szavaival, mozdulataival! Belevetni magunkat ebbe a csodá
latos áramba, mely az eget a földdel köti egyetlen áramkörbe! Ér
telmet adni - áldozattal - ezeknek a súlyos időknek!

Ezen a krisztusi áramiáson kívül azonban legyen áldozatunk egészen
a miénk isi Mit vigyünk az oltárra? Egyelőre - dícséret minden Iitur
gíkus törekvésnek - mégsem visszük kenyerünket és borunkat az oltárhoz.
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Vihetjük ellenben könnyeinket és keresztjeinket! Bűneinket és törekvésein
ket! Megpróbáltatásunkat és reményeinketJ ÖnmagunkaU Jézus így int: 
Kempis Tamás szavával - "Amint én a keresztfán kiterjesztett karok
kalés mezítelen testtel szívesen áldoztam lelmag'aID az Atyának a te
búneidért, úgyhogy semmi sem maradt bennem, ami Isten engesztelésére
áldozattá nem vált volna; így kell neked is mindennap a szentmisében
magadat önként, minden erőddel és kívánságoddal, a legbensöbben, tiszta
és szent áldozatul bemutatnod. Amit magadon kívül adsz, semminek sem
tartom, mert nem adományaidat keresem, hanem: tégedet!" .

Az ószövetség bikákat és kosokat áldozott 'Istennek. Jelké
pesen szölva ma is fel kell áldoznunk az állati részt bennünk, "ne
keress kívül állatot a leölésre; találsz magadban belül mit leölni!"
- figyelmeztet Szent Agoston is.

Igy aztán nem lesz merő látványossága szentmlse, hanem olyan
dráma, melynek rni is szereplöi vagyunk! Búnkkal-bajunkkal ve
szünk itt részt, ami vérig. égeti a húsunkat, ami csapdossa kutató
elménket. Kiki azzal, ami neki a legkedvesebb bálványa!

A liturgikus áldozat

Mily vigasztaló tudat, hogy "egyéni áldozatunk" nem marad
magánájtatosság a szentmisén, hanem a liturgia szándéka szerint
bekapcsolódik Krisztus áldozatába. S ez a bekapcsolódás a föld
ajándékán keresztül történik.

Ott van az olrtáron a kovásztalan búzakenyér; ez a kenyér a magyar
tájon lengett valaha búza alakjában, magyar kéz aratta, csépelte, őrölte,
készítette az ostyasütő vasáig. Embermunka és emberi sors van abbanI
A kenyér, a mindennapi kenyér - ami egy kissé már mi vagyuuk 
fekszik hófehéren a hófehér teritőn. Az a kenyér, amelyért a Miatyánk
ban imádkozunk, mint mindennapi szükségletünkért s táplálékunkért ; al!
a kenyér, mely legjobban jelképezi a testből is álló embert! S ott a bor
is; magyar szö\lödombok folyékony aranya az aranyserlegben, Magyar
vincellérek, kötözólányok és puttonyos legények verítéke vegyül a bódító
borban s ekkép emberivé, mindannyiunk jelentésévé lesz a boráldozat isI
Kenyér és bor: mint hús és vér! Mint az ember!

Am a liturgia még kifejezetten is utal arra, hogy ez az áldozat
mindannyiunk áldozata! A pap pár csepp vizet is vegyít Felajánlás
előtt a kehelybe, s ez a víz: emberségünk jele! Nyomban utána
így ajánlja fel az emberségünkkel is vegyített bort: "Fogadd ke
gyesen, Szentháromság, ezt az adományt, melyet neked leláldo
zunk." Még kétszer hangsúlyozza a pap: offerirnus, feláldozzuk;
ő és rni, a "körülállók", .vmindnyájan". Kéri is, hogy imádkozzunk
érte: "hogy az én és a ti áldozatotok kedves legyen az Isten színe
előtt".

A Jézus Szioe Szövetség tagjai pedig kűlönlegesen is elmélyül
hetnek az áldozat misztériumában. Hiszen ők naponkint mondják a
"felajánló imát", amelyben napjaik minden imáját, munkáját; örö
mét és szenvedését Jézus elé viszik. S ezt a felajánlást egyesítik
a szentrnisén az áldozati felajánlással, s ezzel a legkifejezettebben
bekapcsolódnak az Örök Főpap Szívének áldozatába. Ez a nagy és
királyi Szív megjelenik az oltáron, s ott találja kenyér- és bor
áldozatunkat és emberszívünk áldozatát.

Dr. Kisdi Gergely.
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Három harangszó
E sorok írója fiatal magyar missziós

atya Kínában. Hithirdető és Iré, a javából.
Előadásait a magyar rádió is többször
közvetitette. Pekingi Séták c. nagyobb
könyve a Franklin Társulatnál jelent meg.
Márai Sándor külön tanulmányt irt róla:
"Akiröl még hallani fogunk". Öt halljuk
hát megint, amint egyik hithirdető atya
hivatás-történetét irja le. ott messze,
Táming fala mögött.

A kínai alkony különös, fátyolozottan kék felhői foltozták az
eget. A tarajos körfal egyre sötétebben ölelte körül a zsúfolt város
kát, mely az iszonyú, párás nyári melegben most is olyan bágyadtan
és ernyedten csüngött a fal karjaiban.jrnint éjjel, kora hajnalt vagy
délben: hiszen a hőmérő kitartóan negyven Celsiust mutatott.
Csorgott rólunk a veríték.

Mégis, kezemben megállt a legyező és egy pillanatra, mint akit
bűvölet ér, a legyező fekete papírjára meredtem, melyen élesen,
hajlékonyan és Iínoman futottak 'a kínai jelek oszlopai.

Igen, ifjúságom álma volt, hogy írok egy könyvet: csupa igaz
élettörténettel töltöm meg. ~egkérdezek jezsuitákat: mondanák el,
míként lettek jezsuiták, Csodálatos, izgató, gazdag feladat!

Hogy az évek futottak, gondoltam, regényt írok. Talán Tolsztoj
gróf könyvei és megdöbbentő megfigyeléseim vittek erre a gondo
latra. Imi akartam arról: hogyan emelkednek ki emberek, fíúk,
diákok, tornászok., nagyvágyú, erős, életrevaló és vidám fiatalok a
mérhetetlen embertörnegekből egy szóra, a Kegyelem hívására s
hogyan indulnak el, futnak össze rnint kis folyók valami csodálatos
tóba, - ez a tó a novíciátus - hogyan indulnak harcba, soha
meg nem írt, imádságos, lélekzetelállító, idegtépő és emberfeletti
küzdelembe a Hivatásért: hogyan hull el itt egy, győz a másik,
min buknak el és mikor győztek, hogyan alakulnak, edzödnek. vé
reznek és diadalmaskodnak ... Gyönyörű, gazdag téma, egy Háború
és Béke anyaga!

Soha nem írhattam meg, engem is vitt a Kegyelem: iskola
padokon, balatoni nyarakon és pesti novíciátuson át Pekingbe,
készülő misszionáriusok házába.

De most, a szobában, ahol ültem, követelő lett és parancs
szerű kötelesség a régi vágy.

öten vagy hatan lehettünk a nem nagy szoba szögletében, közel
az ablakhoz. A hatalmas iróasztal telve az elemi és középiskola
növendékeinek ecsettel írt dolgozatfüzeteivel: a falakon tusrajzok:
vad, halk, jellegzetes kínai tájak: finom bambuszok és mord he-
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gyek, szelíd teázók, méla utasok, dühös paripák és lusta bivalyok;
a szekrényekben a diákok aprólékos és kezdetleges famunkái;
a nyitott ajtón át egy természetrajzi szertár látható felboncolt
és preparált állatokkal,aztán kis ambulancia vizsgáló szerszámok
kal, orvossággal és éterszaggalj a folyosó végén egy sötétkamra,
hol százával készülnek kitünő Iotografiák a gót templom piros
birétumos keresztény és pogány énekeseiről, komoly és figyelmes
kis ministránsokról, a kis zenekar kűrtöseiröl, a csellistáról, klari
nétosról, a nagvdobosről, aki majd akkora, mint a dobverője, a
dob hozzá képest valóságos házja fürdőző fiatalokról, ügyetlen
tomájukról, ijesztő arcú sárkányaikról, a rakétaágyúről. mely alatt
olyan vészes arccal motoznak a csöppségek, hogy ebben a háborús
világban megrémül tőlük az ember; itt van falra függesztve az ügyes
összeállítású, de primitív zenekar. Ötünk közül három suttogó, paj
kos kis elemista, akik bámulnak minket, de semmit nem értenek
különös magyar beszédünkből...

Szemben pedig ő ült, az iskola vezetője, lelke, a kifogyhatatlan
őtletű ember, a pap és jezsuita, míntegy negyven éves, bár több
nek látszott, hiszen szökésbarna, hosszú szakállába ezüstszálakat
szőtt az idő s fekete szemüvege, mely csaknem egészen elrejtette
arcát, nem engedte kiolvasni szeméből, hogy fiatal. ült, kicsit előre
hajolva s egy pillanatra sem tévesztve szem elől mandulaszemü
dolgozó növendékeit, beszélt.

Három harangszóról beszélt halk hangon, egy élet csodálatos
misztériumáról.

Én pedig mozdulatlanul, tágranyilt szemekkel, megmerevedve,
hogy egy szavát se veszítsem, a Kegyelemnek kijáró alázattal és
tisztelettel hallgattam.

"Komáromban születtem, a Szent András-templom árnyéká
ban. Harangoztak, amikor világra jöttem, én a protestáns gyerek..
Apám és 'anyám hitének fia. Bár anyám tisztelte a szenteket. Tizen
hároméves koromban vesztettem el öt.

Apámat jóval később áthelyezték Zalaegerszegre. Lelkem mégis
Komáromé maradt. A Dunáé, a vashídé, Ó-Szőnyé, a Szent András
templomé, ahol harangoztak, mikor én születtem.

Belőlem katonatisztet akart nevelni apám. Középiskolába kül
dött s én nem nagyon tanultam. Harmadikban megbuktam mennyi
ségtanból. Apám nem engedett [avítóvizsgára. Megismételtette velem
az osztályt.

Egy napon megismertem Fehérkét. Fehérke magas, karcsú,
szőkehajú, kékszemű leány volt. Szép. Szerettük egymást. Ha lehe
tett, soha nem táncoltunk mással.

Egy napon elmaradt.
Megtudtam, hogy jezsuita tart missziót a Szent András-temp

lomban, oda jár. Mit tehettem? Elmentem a katolikus templomba,
felosontam a kórusra és a hallgatók között kerestem őt. Sokan
voltak, nem találtam. Unatkoztarn. Unalomból, csak úgy félfüllel
figyeltem a jezsuitára, szemeimmel és lelkemmel Fehérkét kerestem.

Nem is érdekelt a beszéd s mégis egyszercsak ez futott át raj
tam: ez semmi. Ez nem kőzönség. Ez nem munka, Én pap leszek,
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elmegyek Afrikába a négerekhez és hatalmas tömegeknek prédi
kálok.

Futó ötlet volt. Soha nem szabadultam meg tőle. Fehérke
minden este ott volt. Mit tehettem7! Jártam tovább én is.

Nem figyeltem a szónokra, hanem gondolkoztam. Eszembe ju
tott, hogy csak úgy prédikálhatok a négereknek, ha megjavulok.
Jó, hát katolikus leszek.

Nem lehettem. Törvény szerint várnom kellett tizennyolc éves
koromig.

Fehérkével egy táncórán keringő közben megbeszéltűk, hogy
ő apáca, én meg pap leszek.

Nem lett apáca. Mikor elbúcsúrlam hazulról, férj e oldalán
fogadott és két gyereket vezetett kéznél fogva elém.

Az iskolában hamar rájöttern arra, hogy jobban kell tanulnom,
így nem lesz semmi a tervemből. Negyedik osztály végén tisztajeles
bizonyítványt vittem haza.

Apám édesanyám halála után, a gyászév leteltével újra nősült.
Katolikus asszonyt hozott házába. Tervemet nem fedhettem fel
előtte. Második anyám és hozzátartozói úgy gondolták, hogy min
denki haljon meg abban a vallásban, melyben született.

A gimnáziumban, rnivel nekünk tizenegykor szabadóránk volt,
a katolikusoknak meg hittanuk, beültem az utolsó pa dba és figyel
tem. A hallott anyag nem elégített ki. Könyveket szeréztem és
magam végigtanulmányoztam minden fontosabb kérdést.

Volt egy pont, ahol csaknem megroppant minden ígyekezetem,
A csoda. Szent Januáriusz száradt vérét ünnepén fejéhez érintik
és a vér frissen forrni kezd... lehetetlen!

Komoly, nagy harcokal vívtam, emberi segítség nélkül.
Nem tágítottam. Második anyám apjának bőrüzeme volt, cipó

gyára is, rengeteg alkalmazottal.
Már a világháborúban voltunk akkor.
Elhatároztam, hogyaszűnidőkbenés szabad időmben kitanu

lom a cipészmesterséget, hogy az Igével együtt cipőt is adhassak
a négereknek. Nem volt tehetségem. Négyévi inaskodás után fel
szabadítottak. Az oklevelem valahol itt van a szekrényben.

Apám kívánta, hogy zenét tanuljak. Jóhírű cigányprímás taní
tott hegedüre. Két hónap után a cigány felkereste apámat és így
szólt:

- Uram, ha azt akarja, hogy legyen a fiából valami, ne en
gedje tovább hegedülni. Annyira megvan minden képessége, úgy
belebolondul majd, hogy világcsavargó lesz belőle.

El kellett hagynom a hegedűt, mert jól kezeltem.
Közeledett az érettségírn. Jelesen vizsgáztam. Elérkezett az

időm. Már a forradalomban kínlódtunk' akkor. Szomorúan láttam,
hogy gimnáziumunk kispapjai hogy hullanak el. Egy sem lett pap
közülük. Házunkban motozást tartott a vörös hadsereg bőráru
után. Felfeszegették a padlót mindenütt. Amit kerestek, a mennye
zetben volt. Minket besoroztak. Életünk az iskola és a gyakorló
terek között hánykolódott. Egyik nap iskola, másnap katonai gya
korlatok.

Színdarabra készültünk. Valami irredenta darabot játszottunk
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nagy sikerrel. Én - siker nélkül. Meg kellett volna ölelneIDI a
partneremet. Én jövő hivatásomra gondoltam és tiltakoztam.. Ki
nevettek. Kongreganistának csúfoltak. Nem is vagyok katolikus,
vágtam vissza.

A kongregációhoz mégis volt valami közöm. Könyvtárukat más
könyvek közé kevertem s a nehéz tölgyfaszekrényt úgy szegeztem
be, hogy a motozásra kirendelt vörös katonák nem tudták kinyitni,
feltörni pedig túlnagy munka lett volna.

Itt volt az ideje, apám kadétiskolába. akart küldeni: Traiskir
chenbe, Az iskolát már akkor áthelyezték Kisszombatba. Ez az új
iskola nem ér semmit, kiáltotta haraggal apám, oda nem adlak.
Nem szóltam semmit.

De megkértem két sógoromat és elmentünk a lelkészi hivatalba
kijelentkezni. Nyolc napig kellett várnom, a' lelkész nem volt ott
hon. Nyolc nap mulva fogadott és így szólt:

- Fiam, az evangéliumi Világosságot hagyod el a Sötétségért l
Szerényen válaszoltam:
- Szabadon vizsgáltam az Irást s rnint igaz protestáns lávo

zoon. A Szentlélekisten ezt az utat sugallja nekem.
Régi hittanárom nagyon elszomorodott. Derék, nagyon jó em

ber volt, szeréttem. Fájt, hogy lépésemmel megszomorítom. Nem
tehettem mást.

A katolikusokhoz hamar átvettek. Mikor kiléptem a parókia
kapun, régi hitem templomában megkondúlt a harang s egy órán
át hirdette, hogy meghaltam a régi hitnek.

Otthon kijelentették. hogy azért nem kell ám vakbuzgónak
lennem. Hetente egyszer, vasárnap mise, s évente legfeljebb kétszer
szentáldozás.

Én napi misét és szeritáldozást akartam.. Minden hajnalban
felkeltem, öcsémmel megígértettem, hogy nem árul el. A legkorábbi
misére mentem, megáldoztam. aztán haza, visszafeküdtem az ágyba.

Két hónap mulva apám elé álltam.
- Nem akarok katona lenni.
- Hát mi? - Pap.
- De nem világi? - Nem.
- Barát se? Az se.
- Akkor? - Jezsuita.
- Annak mehetsz - felelte s elintézettnek vette a dolgot.
Levelet irtam a jezsuita provinciálisnak.
Azt válaszolta, hogy öt évig gyakoroljam a katolikus vallást.

aztán jelentkezzern.
Újra írtam. Vegyen be mint cipészt, egyik intézetükbe, vagy

bánom is én, takarítónak a fiúk mellé.
Válasz jött. Hosszú idő után. Menjek Kalocsára. Fölmentést

kaptam: egy évig ott tanulom majd a filozófiát s utána a noviciátus
ba utazhatom.

Igy történt. Nem jutottam Afrikába, de el Kínába.
A harmadik harang akkor szólalt meg, mikor Sienshienben a

templomba indultam, hogy elmondjam első szentmisémet.
Itt, Kínában . . . 1934-ben."
Csend volt, tekintete végigsiklott a szobán, aztán túl az abla-
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kon Észak-Kína széles pusztái felé. Éjfél felé közeledtünk. A három
gyerek, ki tudja mikor, eltűnt. Tekintete megakadt egy ponton.
Követtem. A sötétfekete támingi kőfalat nézte, mely idezárta öt,
egy iskolába kis pogány növendékei közé, akikre egymás után,
egyre többre csordul a keresztvíz.

Nem mertem szólni. Tekintete a fal fölé meredt, ahol fényesen,
reszketön, gyönyörü csillag állta őrhelyét az égen.

Az ö csillaga - gondoltam és hangtalanul hagytam el a szobát.
A sötét folyosón megálltam egy pillanatra. A missziós telep szíve,
a templom komoly ünnepélyességgel örködött a kis város keresz
tényei fölött és sóhajtotta pogányok után.

A karcsú, csipkézett torony figyelmeztetön és titokzatosan
emelkedett a magasba s a holdfény megvillantotta a keresztet.

Alltam és nézterm mit rnost az alvás! Szent ez az éjtszaka,
imádkozni kell, csodálni és tisztelni Isten titokzatos kegyelmét.

S amint ott álltam, mintha megkoridult volna egy:harang. Vala
hol Komárom felöl, Magyarországból. Zúgott, zúgott, emlékezett
egy kicsi gyerekre, akinek születésére megkondult egysz.er régen a
szíve. A protestáns templom harangja felsírt az éjtszakában, de
észak felől, Kínából ünnepélyesen és diadalmasan felzengett az első
mise nagyharangja.

A támingí templom karcsú tornya pedig mintha meghajolt
volna három irányba, hogy magába gyüjtse a hangokat. Aztán
mereven megállt s a hold vagy tán a Kegyelem fényében újra meg
villant a Kereszt s lenézett egy kis szobára, ahol valaki végig
simított homlokán. Arra gondolt, hogy holnap mennyi mindent kell
elvégezni. Sóhajtott, aztán közel hajolt a füstös petróleumlámpa
hoz, eloltotta. Szobáját pedig megszínezte a torony villogó ke
resztje, a sőtéteri komoly támíngí várfal, a szikrázó, csillagos ég
s fülébe altatót súgott a három harang . . . .

Nem tévedhetek, mikor mondom, zúgásukat én is hallottam
egész éjjel.

Cser László S. J. (Kína.)

Krisztus Király himnusza
Szent Szív, a frigy szekrénye vagy,
Nem ősi és bús szolga-frigy:
De kegyelem, de irgalom,
Bocsánat és bizodalom.

Szív, amely a szeplőtelen

Újszövetség szentélye vagy,
Szentebb templom a réginél.
Jobb kárpit, mint a meghasadt.

Általütött a szeretet,
Mert akartad, hogy megnyíljon,
Hogy sebeid tisztelhessük,
O, láthatlan szent szerelem.

Két szenvedést hirdet e Jel:
Vérosztót és titokzatost.
Kétfélekép áldozza fel
A főpapunk, Krisztus magát.

Ki nem szeret olyant, aki
Szeretetből megváltja őt?

Ki ne vágynék választani,
E szent Szívben örök lakást.

Jézusnak zengj víg glóriát!
Szívedből kél a kegyelem.
Istennek és Szentléleknek
Most és örök mindenkoron.

Amen.



Krisztus Király himnusza
SZÖlIBgét írta a breviarium himnusza alapján: Sík Sándor

Zenéjét irta: P. Szabó Polikárp O. F. M.
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Az angol "lélek-kard" mozgalom
Európába most érkeznek az érte

sítések a külvilág sorsáról. Bizony,
míg mi szegény magyaro'k a bun
kerekben és pincékben ültünk s az
angolszász bombáktól rettegtünk,
eszünk ágába sem jutott, hogy ép
pen az angolok valami újszerű
vallásos mozgalmat indítottak.
Szándékuk - úgyIátszik - az
egész világra kiterjeszteni. A "lélek
kardja" a neve mozgalmuknak .s
immár öt esztendős multra tekint
vissza. Miből született ez a lelket
is, kardot is -egyszerre emlegető
mozgalom?

A katolicizmus számbelileg a
törpe kisebbséget képviseli Angliá
ban. Mégis: a katolicizmus az angol
lelkiség igazi kovásza! A kard-moz
galom is katolikus részről, távolabb
ról magától a pápától indult ki.
Dícséretére legyen azonban mondva
az anglikán egyházak két nagy cso
portjának (a "szabad egyház"-nak
és a hivatalos anglikánizmusnak) ,
hogy kezdetben is s a jelenben is
készek az együttműködésre. Hogy
az együttműködés minél szembe
ötlöbb legyen, 1942 május 28-án a
londoni Waldorf-szállóban nyilvá
nosságra hozták a katolicizmus és
anglikán egyházak között történt
megállapodást. Katolikus részről
Hinsley, west-minsteri érsek, bíbor
nok (aki a mozgalom elnöke is),
anglikán részről dr. Temple, az
anglikán Canterbury érseke írták
alá az egyezményt.

"A mai összej övetelünk megerö
síti - mondotta a bíboros elnök 
és megpecsételi kölcsönös megegye
zésünket. Barátságunkat biztos
alapra helyezi az alapokmány s
egyben meghatározza együttműkö
désünk alapját és határát." "Meg
győződésünk, - folytatta aztán 
hogya kereszténység, ha szervez
kedik, képes ellátni a maga felada
tait. Éppen ezért biztonságra és
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szabadságra tart igényt! E szabad
sághoz hozzátartozik az Isten sza
bad imádása, az Ige szabad hirde
tése; de hozzátartozik a tanítási és
nevelési szabadság is! A szűlök
joga, hogy gyermekeiket a maguk
választotta vallásban neveljék."

Hasonló szellemben nyilatkozott
az anglikán érsek is. "Vallási téren
- mondotta - párhuzamosan kell
dolgoznunk! A szociális és gazda
sági téren pedig közösen! Közös
erőfeszítéseket kell tennűnk! Ez az
együttműködés a természet törvé
nye; a kereszténység szelleme csak
megerősíti!"

S minthogy a hivatalos egyházfők
megtalálták egymás kezét, a hívek
között is napról-napra terjedt a
mozgalom. Tagjai ugyan elsősorban
katolikusok, de "társtagjai" lehet
nek bármely felekezethez tartozó
protestánsok is. Annyira, hogya jó
indulatú protestánsokat szóhoz en
gedik a mozgalom gyűlésein, sőt 
"lelki napjain" is!
Együttműködés szempontjából 'a.

kard-mozgalom csúcsszervezet, mely
egyesíti magában a katolikus töme
geket és a nem-katolikus "vallás és
élet" new mozgalrnat. A csúcsszer
vezet - ez egyszer - bevá1t!

Mil akar a "kard"?
A mozgalom nevében szerepel '"

"kard" j nyilván az evangélium ihle
tésére. Krisztus Urunk is kardot
hozott a földre; harcot az Isten
országáért! Ebbe a lelki harcba áll
a mozgalom: ezért a "lélek kardja"
Ezt a harcot talán kevesebb csata
zajjal harcolják, mint mi magyarok
elvárnők. de makacsabban és 
eredményesebben!

1946 januártól április végéig hét
végi lelki-napokat tartottak egész
Londonban. Jellemző témái az elő
adásoknak: "Hogy leilessziik a lelki
séget a mai viszonyok között?" -



..Felelősek-e az angol katolikusok
Európáért?" ~ Felelős vagy-e a
családban, állásodban a szociális
igazságokért?" - ..Mit tartsunk a
németekről, oroszokról, kommuniz
musról?" - Van-e katolikus meg
újhódás Európában?" Ezek a cím
szavak egymagukban is bizonyos
politikai ízt árulnak d; azonban ne
feledjük: Angliában politizálni haza
fias, sőt szinte vallásos kötelesség!
A felelősséget vallási vonalon leg
alább úgy kell ápolni, - szerintük
- mint társadalmi és kül- és bel
politikai vonalon. Az angol felelös
nek tudja magát rnindazért, ami
történik, ahová az ő keze elérhet!

De nemcsak a lelki napokon
tartják felszínen a nagy társadalmi
elveket, hanem a sajtóban is. Kato
likus világ címen kűlőn folyóiratuk
van, amelynek hasábjain megalkuvás
nélkül állanak ki a pápai körleve
lek eszmei mallett. Sőt kiadvány
sorozatban is foglalkoznak a szo
cíális igazságosság egy-egy részlet
kérdésével; egészen Ioghatóvá te
szik a kérdéseket, s a megoldásnak
kínált javaslat szintén teljesen élet
szerű. Bizottságokban dolgozzák ki
elöszőr a részletfeladat egész állo
mányát, majd - rakétának szánt
- kiadványban ország-világ elé
terjesztik!

Ilyen bizottság volt 1943-ban a
Demokratikus Ipari Bizottság: a
munkásság szociális helyzetével fog
lalkozott. A nagy, kiadott tanul
mány: "Irányított vagy függet1~
gazdálkodás" nagy körökben keltett
élénk érdeklődéstl Egy másik bi
zottság a lakásügyekkel foglalko
zott; jellegzetesen háborús kérdés
ez is, a németek bombái London egy
negyedét rombolták szét s míntegy
két millió ember lett hajléktalanná.
De az ifjúság nevelése is szóhoz
jutott! A neveléssel, a katolikus
nevelési elvekkel ésmódszerekkel
több kiadvány foglalkozik. Még a
kórházi orvosoknak is vanbi7.ott
ságuk; a Kard-mozgalomban részt
vevő orvosok tömérdek munkát tud
nak végezni az erkölcsöknek Ang
ldában is észlelt lecsúszásával kap
csolatban.

Amint látható, a harc Isten orszá
gáért egészen sajátosan angolos:

átfogó és részletes, elvi és gyakor•
lati!

Oc:eáDt61-6c:eáDig • • •

Ennek a mozgalomnak is csakúgy
mint egykor az ókor kereszténysé
gének, könnyű dolga van - eszme
terjesztési szempoatból l Tág terü
let, három Óceán partja, sziget
világa s egy egész .világbirodalom
a keret, amelyben szabadon mozog
hat. Az angolok fel is használják
ezt a keretet! Port-Saidban csakúgy
otthonos a mozgalom, mint Suez
ben, Ismailiában, Ausztrábiában,
Jeruzsálemben és Afrikában.

Jellemző az 1944 őszén (nálunk
a gyászos emlékű rémuralom ide
jén!) világszerte megtartott Krisztue
Király-ünnepség. Szerte a tengere
ken és szárazfölodeken matrózok,
pilöták, katonák, polgári tényezők
vonulnak fel az ünnepségekre. Igen,
mert tudni kell, a Kard első helyen
számlálta tagjait a kard-Iorgatók, a
katonák közül! Irántól-Tripoliszig,
Egyiptomtól-Saíriáig: ott álltak a
katonák - tisztek és közlegények
- Krisztus Király zászlaja alatt.
Söt a szónokok nagyrésze egyenesen
a tiszti gárdából került ki! Ez a
nap egyben zászlóbontása is volt
a moagalomnak, amely most már
nemcsak angolok, hanem benn
szülöttek s a szővetségesek seregei
ben küzdő lengyelek, olaszok, ame
rikaiak, szingalézok, afrikaiak kö
zött is gyökeret vert. A Szentatya
is ,feLfigyelt erre a mozdulatral
Ugyancsak ez év decemberében,
Budapest bekerítése előtt egy hét
tel, a jeruzsálemi kongresszusra
áldását küldte a pápa!

Ez a háború ha másra nem, egyre
jó volt: a népeket megismertette
egymással! Az angol hadseregnek
leszerelt más nemzetiségű tagjaí
hazavitték a lélek-kard gondolatátI
Ma már nemcsak az angol és ame
rikaí tömegek előtt ismeretes a
rnozgalom, hanem a svéd, dán, belga,
holland, német és olasz katoliku
sok és; protestánsok kőzött is.

Nem lehetne-e nálunk is ehhez
hasonló mozgalmai indítani? (Ké
rünk hozzászólást a Szerkesztö
címére!)
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A francia hittanítás új útjai
\

B. Claude S. J. et P. Capart S. J.:
J'zuB-Christ. Notre Chef. - Cas
terman, Paris, 1946.

Az előttünk fekvő remek kíállí
tásúkönyv az úgynevezett TémoiIIJS
du Christ könyvsorozat III. kötete.
A belga jezsuita tanárok összefogá
sának nagyszerü gyümölcse ez a
kezdeményezés, mely minden szem
pontból megfelelő, a mai kor igé
nyeit kíelégítő tankönyvhöz akarja
juttatni a katolikus fiatalságot. A
kitÚDő munkaközösség, mely szinte
az egész világot behálózza, folyó
iratot is ad ki (Lumen Vitae), ez
szakszarűen tárgyalja a modem hit
oktatás összes felmerülő kérdéseit.

Tankönyvsorozatában eddig hat
kötet jelent meg, három kötet in
kább a 14---16 évesek, három pedig
a 17-20 évesek számára. A köny
vek feldolgozzák a hitvédelmet, a
dogmatikát (két kötet), az erkölcs
tant, az egyháztörténelmet, a be
fejező kötet pedig a katolikus em
ber közéleti. társadalmi feladatait
foglalja össze. Az erkölcstant meg
írják külön leányok számára is.

A föntebb idézett könyv az er
kölcstant tárgyalja, körülbelül azt
az értelmi fokot feltételezve, mely
rendesen megvan a 16 év körüli
középiskolás diáknál.

A kötet elég terjedelmes alapvető
részből (A személviség meghódí
tása), az inkább elméleti részből
(A személviség drámája) és a
jobbára gyakorlati irányú részből
(Küzdelem a keresztény személyi
ségért) tevődik össze.

Az első részben az erkölcsi sze
mélyiség Iogalmát, forrását, össze
tevőit tárja elénk, majd rátér arra,
hogy mit ad a kereszténység a sze
mélyiséghez. Ebben a részben fő
ként Szent Pál életét használja fel
ílIusztrációul.

A második rész (Le drame de la
personne) tárgyalja az emberi sza
badság és /elelősség, a törvény és
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törvényszegés problémáit. Élesen rá
mutat emberi gyöngeségeinkre (az
áteredő és személyes bün], majd
hogy ebből a gyengeségből kiemel
kedhessünk. remek összeállításbau
- talán éppen ez a kötet legjobbau
sikerült része - elénk tárj a az Úr
Jézus egyéniségét, ki Utunk, Igaz
ságunk és Életünk.

A harmadik rész a keresztény
i/jú feladatával foglalkozik Hogy
valóban kialakulhasson bennünk a
Krisztus szerinti ember, először ineg
kell hódítani az é r t e I m ü n k e t
(az értelem szépsége, feladata, a
szellemi munka, a tanulás módja
stb.), az akaratunkat (önis
meret, belső fegyelem, életeszmény,
az akarat fegyelmezésének terme
szetes és természetfölötti eszközei
stb.], meg kellfegyelmezni t e s
t ü n k e t (étkezés, egészség, test
gyakorlás, tisztaság, megóvásának
természetes és természetfölötti
eszközei).

Ezt a kegyelemmel eltöltött, Krisz
tus Szíve szerinti embert azután az
Úristen szolgálatára (imádság,
szentmisehallgatás, papi és szerze
tesi hivatás) és a felebarát segi
tésére kell rendelni, szabadon és
önként (testi épség, mások anyagi
javai, ióhírnév, becsület kérdése).
Nem szabad e1felejtkezni mások
lelki segítéséről sem (apostolkodás).

Mivel nemcsak egyedek vagyunk,
hanem egyúttal közösség tagjai is,
vannak kőzősségi kötelezettségeink
is (családdal, áIlammal, társaim
mal, többi nemzetekkel. Egyházzal
szemben).

Érdekes a könyvben az is, hogy
minden fejezet után rövid és vilá
gos kérdések!Jen összefoglalva lát
juk a fejezet tartalmát. Ez didak
tikai szempontból igen Iontos. Az
egyes fejezeteket imádság zárja,
melynek moadanivalőja, stilusa és
hangulata éppen az előző fejezetre
utal.



Új könyvek

Tartally Dona: tkes virágszál.

A máriapócsi könnyezö Sz(izanya.

(1946. 334 1., ára: 20 Frt.)

Ez a tekintélyes munka a pócsi
Mária elsőkörmyezésének250 éves
jubileumára készült. Az első köny
nyezés 1696 őszén történt. Ekkor
"pogány török dúlta az országot
és a fajtánktól idegen, német, véde
lem ürügye alatt sanyargatta né
pünket" - írja a bevezetőben dr.
Dudás Miklós gör. kat. püspök. Ez
időben és még kétszer hullottak a
pócsi Szűz Máriának könnyei. Ez
a könyv a kegykép történetével és
az első könnyezéssel foglalkozik.

A kegykép történetéhez felhasz
nálja az írónö az egykorú forráso
kat, utal is rájuk; mégsem törté'
neti szakmunkának készült a dí
szes ,kiállítású könyv, hanem érde
kes, regényszerű olvasmánynak.
Csigri Lászlónak, "az egyszerű fa
lusi legény"-nek álmát festi meg
Papp István "képíró". Szerelem,
vallásos raj ongás, régi idők idézé
se, a népi vallásosság remek fel
használása jut szóhoz a történet
vázolása közben. A láttatás és el
képzeltetés művészetével fokról
fokra ismerjük meg a pócsi Szűz

környezetét, sorsát és szerepét.
Ahogy követjük a kegykép törté
netét, császári parancsok vezénylé
sét, kurucok sereglését, hívők ese
deaését, - a végén bennünk is fel
tör Dániel pap vallomása: "Hi-

szek . .. a pócsi Csodateváben ...
És hiszem... hogyeza hely a
Csoda helye ..." .

A függelékben beszámol a szer
ző az 1946. év őszén tartott pócsi
emlékünnepélyről is, a hercegprí
más, Czapik érsek és Dudás ~ör.

kat. püspök beszédével. - Azok
nak, kik a régi idők emlékének
élesztését és a Szűzanyát' szeretik:
izgalmasan szép és élményt jelentő

ez a könyv. Petrasovszky Emma
nuel rajzai előnyösen ábrázolják a
történeti mondanivalót.

Hajós Elemér: Széthulló csalá

dok, kallódó gyermekek. (Buda

pest, 1946. 251 1., ára: 20 Frl.)

"Egy évtizedet meghaladó időt

töltöttem el a budapesti AlI. Gyer
meklélektani Intézetben, r.cl y idő

alatt több mint ötezer gyermpket
kezeltünk", írja abevezeEiben lb
jós. Ez a munka a megfi~yeit ta
pasztalatok összegezese. A nevelő

és a szocíológus szólal meg az író
ban, a lelkiismeretek ébresztője. a
társadalom felelősségre vonója.

Sorra veszi a csecsemőkortól, a
kisgyermekeken át az iskoláskorig,
majd a serdülő ifjúsággal s il "kal
lódó ifjakkal", a széthullt csalá
dok áldozataival foglalkozik. Mód
szere is jellegzetes: leíró és tanító.
A leíró részben példát mond el a
Gyermeklélektani Intézetben meg
figyelt esetek közül; erre követke-
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zik a megoldan,dó kérdés ,kiszéle
sítése, majd a "tanító" részben
megadja e társadalmi bajok orvos
lásának recept jét is.
Könnyű olvasmány, s ezzel eléri

a szerző, hogy a társadalomtudo
mánytói idegenkedő rétegek érdek
lődését is felkelti. Mégsem mond
ható munkája egyszerűen népsze
rűsítő törekvésnek, ezt nemcsak az
ügyeseIl összeállított szakirodalom,
hanem a bő anyag elrendezése és
a mondanivaló biztos vonalvezetése
biztosítja.

Bár jutna el a könyv azokhoz,
akikhez elsősorban irányul: a szét

válásra készülő vagy a már szét
hullt családok szűlőihez, Talán visz
szariasztaná öket a szomorú ered

mény, az otthontalan, gyermek, a
züllésnek induló fiatalság: a válá
sok és az erkölcseikben megingott
apák, anyák áldozatai!

Tower Vilmos: Kit vegyek el le

leségül? V. kiadás. (Bp., Korda

1947. 164 L, ára: 8 FIt.)

A könyv páratlan népszerűséget

jelzi, hogy gyors egymásutánban
immár ötödik kiadásban kapja kéz
hez a házasságra készülődő fiatal
ság. Elsősorban a völegények ke
zébe kivánkozik, de - úgy szólj a
menyemnek, hogy a naparn is ért
sen belőle tanulságos a meny
asszonyok és az örömszülök szá
mára is.

Tower az életnek tapasztalt em
bere; könyveinek titka a ritka élet
hűség, gyakorlati bemutatása an
nak, hogy mit érnek a bálványo
zott és ferdén felfogott értékek.
Nem tagadja a női szépség szere
pét, de szinte kiábrándító valóság
gal mutat rá e szépség veszélyeire.

A felsorolt példák mind az élet-
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ből valók. De aházassághoz szük
sé~es többi testi és lelki felkészült
ség is mesteri kézzel van ábrázol
va. S hogy műve teljes legyen, kü
lön részt szentel a családalapítás
utáni időkre, az "esküvő után".

Ma, amikor annyira hazug az
élet s annyira a testi kellem és a
szerelem az egyetlen indítéka a
házasségoknak, minél több ember
nek kell elolvasnia e könyvet. Jó
zanság, mértéktartás, életbölcseség
és a magasabb eszmények szeretete
szól minden sorából. Mennyivel ke
vesebb volna a csalódás, ha az itt
megadott recept szerint épülnének
a családi fészkek.

Müller Lalos S. J.: Jegyesokta

tás. III. javított kiadás. Jegyesek

és házasságra készülö íelnött il

jak és hajadonok számára. (Bp.,

Korda 1947. 84 l.)

Ez a nagy kelendőségnek őr

vendö kis könyv valóságos arany
bánya a házasság előtt álló felek
oktatásához. A szorgalmas búvár
kodó, a gyakorlati moralista és
jogász meHett megszólal Müller
atyában a lelki élet írója is. Pél
dák, idézetek színezik a könyvét,
ugyanakkor teljesen szakszerű ösZ<:
szeállítást is kapunk: mi kell a
testi és a lelki "alkalmasság"-ra?
rnik a "közelebbi előkészület" fellé
telei ? melyek a "hitvesi jogok és
kötelességek"? s végül mik a ka
tolikus család legfőbb kötelességei
a gyermekkel és a házastársakkal

kapcsolatban?

Kis terjedelemben is sokat ka
punk; mindent, amit tudni kell a
papnak a jegyesek Iölvilágosttásé
hoz, s a jegyeseknek, hogy nyugodt
lélekkel léphessenek az oltár elé.



Koszter atya: Lépcs6lmG. Leve

lek egy teológushoz a földön ván

dorló papról. (Bp., Korda 1946.

410 1., ára: 30 Frt.)

A magyar ifjúságnak, különösen
a serdülő ifjaknak nagynevű mes
tere szólal meg e hatalmas könyv
ben, ez egyszer - akispapokhoz.
úgy azonban, hogya müködó pap
ság, sőt a mélyebb lelkiségre vá
gyó katolikas férfiak is meríthet
nek a műböl.

Számtalan hittudományi főisko

lai elóadás,kispaptáborozás, meg
beszélés emlékét jelzik e sorok.
Mintegy az egész nemzedéknek
adja át Koszter atya azt, amit tá
bortűznél és fehér szemmanumi
falak között mondott. Az élet üze
nete szól ekkép az oltár elé ké
szülő aővendékpapsághoz, jelképül
a szentmise lépcsőimádságához

szabva a szétágaaó mondanivalöt.

A pap hivatása és küldetése, em
beri arculata és természetfeletti sze
repköre, tisztasága, kisértései és
győzelmei, tudományos felkészült
sége és hazafias szolgálata, imád
sága és szűnidej e: míndezek a
tárgykörök bőséges életlapasztalat
tal, adatokkal és kispapok vissz
hangjaival gazdagon tárulnak az ol
vasó elé.

Koszter atya Iőjellemvonása: a
lendület és lélekelemzés ebben a
nagyszabású művében is páratlan
erővel mutatkozik be. Lelki olvas
mány és tanulmány egyszerre. Pe
dagógia és jellemábrázolás, széles
körű adatfelvétel és programm a
jövő felé. Egyes fejezetei pedig:
"A pap és az ember", "A pap és
a világ", "A pap és az asszony"
különlegesen is figyelmet érdemel-

Deli. Fejezetek vannak itt, melyek
először íródtak meg Magyarorszá
gonl

Külön meg kel! említenünk. a
könyv tördelését, mely híven őrzi

Koszter atya jellemét és jellegze
tességét, A dinamikus, minden sab
Iontól mentes anyag-elrendezés so
kat éreztet az élő beszédből, amely
a nagy anyagót míaden sorában át
járja. Bizonyság ez a könyv a ké
só századoknak: így érzett és gon
dolkozott és nevelt egy pedagó
gus a megtépett Magyarországon
az ostrom előtt és közvetlen az ost
rom utá1l!. Az írás u. i. az összeom
lás utolsó évében készült, de nap
világot - azon sértetlen - csak a
megszállás második évében látha
tott.

L. Magyary Judit: A aagy céL

(Bp., Korda 1947 110 L, ára: 8.50

forint.)

A komoly tárgynak megfelelően

lehiggadt stílusú és szép gondola
tokkal telt kis irányregény. Egy
fiatal, tehetséges és magasabb esz
ményekre törekvő orvosnő életéból
tár elénk mozzanatokat, akinek
minden vonalon azzal kell megküz
denie. hogy "csak nő", tehát nem
adhat egyenértékű teljesítményt. E
küzdelemben megállja helyét és el
ismerést, tiszteletet viv ki. Mellék
témaként kapcsolódik bele a falu
problémája a hajszolt városi élettel
szemben mutatott előnyeivel. A Iő

hősnő tiszta jellemének kiemelésére
helyes aláfestést kap a cél nélkül
élő, komolytalan és felszines nő

jellemének egy-egy pillanatfelvé
teIe. Mind a tartalom, mind a ki
állitás jó ajánlólevél a könyv meg
szerzésére.
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IL Lall"erDlere-CsoDtos: KM

gyermek a romok alatL (Bp., Kor

da 1947. 110 1.. ára: 7.50 Frt.)

Érdeldeszít6en izgalma5, áttetsző,

tiszta és lélektanilag nem erőlte

tett fordulatokkal telt francia kis
regény. Egymást hűségesenszeretó

testvárpár kalandos történetét adja,
akik, hogy árvaságukban szét ne
válasszák öket, inkább elbujdosnak
és egy nyarat Robinsonok médjára
egy elhagyott várromban töltenek
el. A létfenntartás gondjai közepette
állandóan ,kérik meghalt édesany
juk égi közbenjárását, akinek segít
ségével lassankint minden bonyoda
lom mego~dódik. A könyv békebeli
kiállítású és nyomdatechnikája ki
fogástalan.

Voghel J.-Ingenieax 1.: Tör

tént pedig... és egyéb cserkész

elbeszélések. (Bp.• Korda 1947. 56

l. Rímler Iván fordítása.)

A cserkészélet sok romanrtikája
mellett is mindíg első értéke marad
nagyszerű pedagógiája, mellyel a
serdülő diákot vagy leányt nem
csak a természet szeretetére vezeti,
hanem elsősorban jellemét alakit ja.
Hisz a romantika és rninden egyéb,
amit a cserkészet szeretettel nyuj t
tagjainak, csak ezt célozza. Milyen
megkapó Krisztus jelenléte és sza
va a cserkészek közőtt. A krisztusi
pedagógia mennyire sajátos vonása
a cserkészetnek, igazolja az első

elbeszélés. Nagyon bájos a cserkész
őrség lefolyásának leírása, de meg
kapóan nyilatkozik meg a cserkész
becsületessége is, mely minden kí
sértés mellett is hősiesen helytáll.
Hát még a nyomozás minden izgal
mával és fordulatával mennyire
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láma. tudja hozni a fiatal szíveket
és képzeletet.

A többi elbeszé\ésis rövid, ked
ves és bájos, érdekfeszítő és jellem
nevelő. Ezek az elbeszélések belga
folyóiratból származnak és jelen
nek meg űgyes magyar Iordításbae,
Am világosan mutatják, hogy a fia
talság mindenütt ugyanaz: szereti
a megkapót és nemeset s ezt mind
a cserkészet adja neki, bárhol él
nek a földön. A cserkészet és ifjú
ság nemes kapcsolatát ápolja és
mélyíti a Korda legüjabb kiadványa.
Szolgálja továbbra is a cserkészet
pedagógiája a magyar ifjúság ér
dekeit, lelki,szellemi és testi fej
lődését! Hisszük, hogy amint a
cserkészet Dlagyon sokunknak szer
szett változatosságot, örömet és bol
dogságot, azonképen e fordítás is
sok tanul,sággal szolgál minden ol
vasójának.

P. Laskay Antal S. J. dr.: Jel

lemkutatás. (Lélektani és nevelés

taní tanulmány. Második rész.

(Bp.• Korda 1947. 302 L, ára: 20

forint.)

Hogyan találunk ömnagunkra a
típus- és vérmérsékletrend.szerek
ben? - kérdi a szerző jelen mun
kájában, mely korábban' megjelent
művének második kötete. Az első

kötet címe: Új szempontok a típus
hutatásban. melyben elsősorban az
embert szemléli és az egyedekben
jelentkező típusokat ismerteti. Eb
ben a második részben a jellem
összetevőit mérlegeli és kutatj a, be
mutatja a vérmérsékletet, ennek
minden faját és megnyilvánulását,
hogy segítse az olvasót a helyes
önismeretben, önnevelésben és az
önmagáratalálásban. A szerző köny-



ve nem csupán lélektani és nevelés
tudományi összegezés, hanem a
krisztusi pedagógiának valóban
megbízható összesítése, használható
aszkétikai kézikönyv.

Az élet annyira sokoldalú, egyet
len ember egyedi élete is annyi
szempontot vet fel mindennap, sok
szor meg egyenesen meglepetéssel
szolgé l, hogy okvetlen szükséges

olyan kézikönyv, mely rnindazt ősz

szegezi, sűríti, amit a modern lé
lektan a felmért tapasztalatokból
kihámoz és elvként felállít. A lélek
búvárok és lélektani tanulmányok
írói nem mindíg állanak a maga
sabb életrend szolgálatában. Ebben
a könyvben a szakszerűen képzett
lélekbúvár és lelkipásztor szólal
meg, aki nem akad el a felszínen,
hanem a lélek igazi mélyeibe hatol.
Nem elégszik meg a testi élet meg
nyilatkozásaival, hanem a lélek ér
dekeit akarja szolgálni munkájával.
A magasabb létrend elveit belesu
gározza a természetes életrend ke
reteibe, hogy ez utóbbiakat meg
nemesítse, rnegszentelje, mintegy
Isten életébe kapcsolja.

Mi az úr elgondolása rólunk?
Legyünk tökéletesek. Ez viszont
nem lehetséges önismeret, önnevelés

nélkül, nem következik be önma
gunkratalálás nélkül. Ebben a fel
adatban szolgál adataival, eszme
gazdagságával a szerző műve, mely
eddig az egyetlen ilyen irányú rnun

ka a magyar irodalomban.

A könyv bemutatja először a ré
gi típusú vérmérsékleti felosztást, az

után elemezí külön mindegyiket.
Milyen a vérmes, a szomorkás, a
nyugodt és az epés vérmérséklet.
Nemcsak általános jellemzést ka
punk róluk, hanem belső erőiket is
megismerj ük, előnyeiket és hátrá
nya ikat. Azt is felvázolja, rnit vár
hatunk tőlük az életben, hogyan
kell kezelnünk és nevelnünk őket,

a lelki élet szempontjából milyen ma
gaslatokra emelkedhetnek fel önne
veléssel és önfegyelmezéssel; mi
lyen eszményi vonásokat tartalmaz
mindegyik. Végül karakterolögiai,
azaz jellemtani vizsgálódása világo
san tagolva mutatja be az életben
jelentkező egészséges vagy beteg
lelkű egyedek külső és belső élet
megnyilvánulásait, feltárja azt is,
miben fej lödésképesek és milyen
eszközök alkalmasak lelki és szel
lemi életük fokozására, egészséges
sé tételére és a köz szempontjából
gyümölcsöző beállítására.

A szerző könyve nagyon ügyes
tagolással és áttekinthető fölépítés
sei nyujtja rníndazt, ami a jellem
kutatást elindítja, a jellem tulaj
donságait megvilágítja, az előnyös

vonásokat elkülöníti a hátrányo
soktól. vagyis igazi önismeretre ve
zérel. Márpedig ez a jellem kitel
jesedésének kezdete és biztató el·
indulása. Ezért nem nélkülözheti a
krisztusi aszkézis és tökéletesség
magaslataira vágyó ember ezt a
könyvet. Valóságos aszkétika ez a
könyv, melyet nem nélkülözhet
senki sem, aki komolyan veszi a
sajátmaga és mások nevelése kér
dését I

1'. k., Varg. E. - Nyomatott Kord e R. T. nvomdájában. Bud a pest , VIII, Csepreghy-utc e 2.
(Fel.: SchalI Árpád.)
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