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A HARMADIK PAHANCS. 

BEVEZETÉS. 

A mindenható és bölcs Teremtő nemcsak meg
alkotta a világot, hanem annak gondját is viseli 
és a maga részéről megtesz mindent, hogy a vi
lág épen fönnmaradjon és elérje azt a tökéletes
séget, melyet számára mint célt kitűzött. 

Ez a gondolat lebegett az Úr szeme előtt, midőn 
már a pa.radicsombanelrendelteésaz emberi nem
nek kihirdette, hogy minden hetedik nap nyuga
lomnap legyen, amelyen a lélek s test magát ki
pihenje s az ember egészen Isten dicsőségének 
és a saját maga ö1·ök érdekeinek szentelje idejét. 

Hogy mily fontosságot tulajdonít Isten az ünnep 
e törvényének, megmutatta azzal, hogy ő, ki n 
világot egyetlen pillanat alatt megteremthette 
volna, hat nagy korszakban, melyeket napoknak 
nevez, hozta azt létre, hogy így a hetediken maga 
is megpihenve, örökre felejthetetlen, ragyogó pél
dát állítson az ember szemei elé a hetedik nap 
megszentelésére. .,Elvégeztetnének tehát az egek 
és a föld és azoknak minden ékessége. És be-
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fejezé Isten a hetedik napon munkáját és meg
nyugovék a hetedik napon munkájától, melyet 
Yl>ghez vitt vala. És megáldá a hetedik napol és 
megsuntelé azt.« (Gen. 2, l, 3.) 

l'vlinthogy pedig a bíínbeesés folytán feltámadt 
szenvedélyek, a többi természet-törvényekkel 
együtt ezt az isteni intézkedést is kezdették el
homályosítani az emheri nem lelkébPn, az Úr üj
ból kihirdette azt Sinai lángban égő ormairól, 
megadva a harmadik parancsot: 

"Megemlékezzél, hogy a szombatnapot megszen
teljed. Hat nap munkálkvd.iál s tedd meg minden 
dolgaidat: A. hetedik napon pedig a te Urad Iste
ned szombata vaguon, ne tégu akkor semmi dol
got, se le, se fiad és leányod, SC' szolgád és szol
gálód. sp murhád, se a jövevrnu, ki kapudon be
liil uuguon«. fExod. 20, 8, 10.) 

Az apostolok szent tanácsa, bizonyára az Úr 
Jézus szándékát s utasítását követve, ki mint 
magáról mondá, .,ura a szombatnak is", a szab
bathot (szomhat = nyugalomnapj uasárnapm, 
vag_vis a hét első napjára helyezé át, mint amely 
napot Üdvözítönknek feltámadása sa Szentlélek 
eljövetele különösen megszentelt. 

A kereszénységre nézve tehát az firnak napja a 
vasrh·nap s mindaz, amit csak Isten az ő napjára 
nézve megparancsolt vagy megtiltutl, a vasárna
pot ílleli. A vasárnapból ered reánk az áldás 
vagy átok, mel_vet Isten a harmadik parancs 
megtartá<;ához, illetőleg megszegéséhez csatolt. 

Adná a jó Isten, hogy e könyvecske. mely a 
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harmadik parancs tartalmát és nagy jelentőségél 
akarja megismertetni, szintén valamelyest közre
mííködnék, hogy a vasárnapot Isten jóságos 
~zándékának megfelelő módon megszenteljük s 
így ama mérhetetlen sok és nagy jótétemény
nek, mely a vasárnapból árad, éde~ hazánk s 
annak minden egyes híí fia részesévé lehessen. 

Jeggzet: Minthogy c könyvecskében az .Isten har
madik parancsáról szólunk, azért mindenütt csak a 
vasárnapot emlegetjük. Ámde tudnunk kell, hogy 
mindaz, amit csak a vasárnapi kötelességünkről a 
munkaszünet s szentmisehallgatás dolgában elmon
dunk, teljes mértékben kiterjed az Egyház parancsolt 
ünnepeire is. Ezek manapság hazánkban a követke
zők: Husvét s Pünkösd első napján kívül, melyck 
mindig vasárnapra esnek: Karácsony első napja, Újév, 
Vízkeresz!, Áldozócsütörtök, úrnap, Szeplőtclen Fogan
tatás ünnepe, Nagyasszonynapja, szent Péter és Pál 
ünnepe, Mindenszentek napja. Vannak ezenkívül ú. n. 
ájtalossági ünnepek is, melyeken ugyan X. Pius pápa 
HHl július hó 2-án kelt rendelete értelmében a munka
szünetre s a szentmisehallgatásra biin terhe aluli köte
lezve nem vagyunk, de amelyekel azért Egyházunk 
óhajtása szerint a lehetőség ~zerint a régi áhitattal s 
fénnyel ülünk meg. Ezek pedig: Karácsony, Husvét 
t"s Pünkösd másodnapja, Gyertyaszent•)lő, Gyümölcs
oltó. Khasszonynapja és Szent Istviin király ünnepe, 
amely utóbbi navon országo~ törvény é-rtelmében dol
gozni nem szabad. 

Az igazi ünnep. 

Isten a vasárnapot a sa ját dicsőségére s az 
('ffi{)er jadira rendelte. Az Ür szent ~zándt>ka 
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szerint tehát a vasárnapot az egész embernek 
kell megülnie s e napon testtel és lélekkel ünne
pelnie. A test ünnepe a nyugalom, a léleké fő

képen az istentisztelet, az áhitat. E kettő együtt
véYe alkotja a vasárnapot. Vedd el az egyiket, 
már nem v~sárnap a vasárnap. Hiányzik belőle, 
~mi azt oly vonzóvá, széppé, Istenhez méltóan 
dicsövé te'l;;zi. 

Emlékezzünk csak vissza, mi történt magunk
kal is holdog gyermekkorunkhan! l\fidőn feléh
redtünk reggel, oly jól éreztük, hogy mi más 
napra virradtunk, mint a közönséges hétközna
pok. Az ablak alatt, a lombos fák ágain sokkal 
szebben dalolt a madár; a templom nagy
harangja is sokkal szebben s vidámabban csen
gett, mint más napon. A lég dallal s illattal volt 
tele. Nem értettük e titkot. Hogyan? A természet 
alakult át e napra? Később rájöttünk! A gyer· 
meki tiszta lélek, melyen még csillogott a ke
resztvíz c<>eppje, a gyermeki tiszta szív, mely 
édesanyja cirógatásától dohogott, igen, a vallá
sos gyermekiszív s lélek vetette a természetre su
garait s azt szebbé, önmagához hasl)nlóbhá tette. 

Szent örömmel s elragadtatással keltiink fel s 
mentünk, siettünk a templomba. 

A templom az Isten háza, de egyben a népnek 
háza is. A gazdagoknak megvannak a maguk 
palotái s annak sokszor egyik zugában a kksi 
kápolna. Kiváltságnak tekintik, hogy ezzel he
érhetik s nem kell kényPlmük feláldozásával 
nyilvános templomba menniök. A népnek ellen· 
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ben székesegvházak, fényes templomok és ünne
pek kellenek, olyan ünnepek, aminöket a föld 
királyai se tudnak maguknak rendezni, aminő
ket csak a vallás adhat. A vasárnap az igazi nép
ünnep. A tágas bazilikákban az oltár köré gyüle
kezett míívészetek szinte versenyre kelnek egy
mással: az építés, a szoborvésés, a zene és ének, 
főkép pedig az ékesszólás. Igen, az ékesszólás. 
Bármily egyszerííek legyenek is annak a szó
székre fellépő papnak szavai, már az igazságok 
természete által, melyeket hirdet s a húrok által, 
melyeket az ember lelkében megpendít, okvetet
lenül ékesszóló. A nép egvhegviíl hallgatni őt s 
közben érzi a tulajdon nagyságát. 

Még a kis gyermeket is, mikor átlépi a temp
lom küszöbét, akárcsal< a királyokat. az orgona 
hatalmas hang.iai fogadják: tömjén- s virágilla
tot szív magába, hallia azokat a felséges éneke
ket, a latin szavakat, melyeket ugyan nem ért, 
nmelyek mégis annyi minrlent sejtetnek vele. 
Olvanok e szavak, mint az örökkévalóságnak az 
időbe hulloU igéi, melyek az égi haza rejtett tit
kairól beszélnek neki a <>zámkivetés c földén. 

Hittől, reménytől, <>zeretettől elbűvölve tér 
haza s elviszi édesanyjának az oltártól a jó Isten 
csókját, amint elhozta az ol~árhoz Istennek édE-s
anyja csókját. 

A nő is a templomból otthonába tér. Nyugodt, 
derült a lelke, mosolyog az arca. A férj fogadja. 
"Ma vasárnap van, te biztosan áldoztáL .Jer, 
hadd öleljelek meg." Viszont minő boldogság a 
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felest•gre, ha ura esókjábnn megérzi azzal a 
szép férfi lélekkel egyesült Krisztus lelkének 
kedves illatát. 

A vasárnap másik nagy, lélekemelő jótéte
ménye a nyugalom, a pihenés. Leoldja a vasár
nap számtalan fogoly kezéről a láncokat, me
lyekkel a heti robotmunkához van bilincselve. 
Ki megint egyszer a szabadba, az üde levegőre, 
a wrőfényes szép természethel A vasárnap meg· 
állítja a zakatoló gépeket, a zörgő szállítószeke
reket, lehúzza az elnyíítt, szennyes ruhát, meg
mosdatja, felöltözteti a gyermeksereget Minden 
csendes. És ebben a csendben végighullámzik a 
harang búgó hangja, mint valamely szabadságot 
hirdető csatadaL Az ember legyőzte a testére, 
lelkére nehezedő nyűgöt, érzi megint, hogy em
ber, nem gép, nem állat. Igen, ember, kinek van 
szelleme, szíve, halhatatlan lelke, kire örök di
csöség s béke vár, melyeket oly jól jelképez az 
ünnepi ruha, az ünnepi csend s nyugalom. 

Igen, pihenés és ájtatosság: ez a vasárnap. 
Lássuk most már egyenkint mindakettőt. 

(V. ö. Bougaud: Kereszténység és korunk. V. Az 
imádság lX.) 
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l. 

A vasárnapi munkaszünet. 

Miért liell pihennünk? 

A testnek szükséges. 

Ki ismerné jobban az embert, annak szerveze
tét, szükségleteit, mint annak Alkotója? És ime! 
lsten rninden hetedik napon pihenőt rendel. Ennek 
mély s istenileg bölcs okának kell lennie. .\z 
emberi test úgy vnn megszerkcsztve, hogy a heted
napi nyugalomra rászorul. A világ összes népei 
<'Zt mintegy természetükbe írt törvényt tekin
l<'tfék s tekintik s jóllehet az őskori kinyilatkoz
tatás nagy részüknél majdnem egészen feledésbe 
•nent, de nem a hetednapi pihenés törvénye. 
Ehhez szívós,m ragaszkodnak. Már 150-ben Kr. u. 
szent Teofil antiochiai püspök írja: "A heted
napot a földkerekség minden népe ismeri". Míg 
ugyanis rni keresztények a vasárnapot ünnepel
jiik, a zsidók a szombatot tartják, a mohamedá
nok pénteket, a mongolok csütörtököt, Guinea 
négerei n. kedd<'t, Ozmuz és Goa báiYányimádói 
a hétfőt ülik meg vallásos tisztelettel s pihenéssd. 



Valahányszor az emberi okosság Isten e re
mekmüvén javítani, változtatni akart, kénytelen 
volt megszégyenülni. A természet visszazökkent 
Isten által jól ldvájt medrébe. Midőn a szabadság 
lobogóját lengető francia. forradalom a tizedik 
nnpra tolta ki a pihenőt, csakhamar kénytelen 
volt az Isten által szentesített hetednapra vissza
térni. Újabb időkben tudományos kutatások is 
igazolták, hogy nem lehet bölcsebbet és üdvö
sehbet kitalálni a hetednapi pihenőnéL 

Dr. Niemeyer lipcsei tanár német alapossággal 
végzett kísérletei bizonyít.iák, ha az embernek a 
vasárnapi pihenő ul án teljesen jókarban levő 

erőit 500-as ~zámmal jelöljiik meg, ez a szám a 
naponkinti n Ivás s rövid pihen~s ellenére is mind
inkább alászáll. Úgy hogy szombaton már a teljes 
erőből 60 fok hiányzik. A vasárnapi pihenő azon
ban a megelőző s követő éjszakai nyugalommal 
az erőfok számát megint 500-ra szökteti fel. 
A nevezett tudós tanár adatai szerint állatokkal 
b tettek próbákat. É~ ezek a kísérletek is napnál 
fényesebben igazolták, hogy az állati szervezet
nek is, amely elvégre az emberéhez hasonló, n 
hetednapi pihenő a legalkalmas~bh. Amely állat
nak megadták a hetenkint egynapi tt.>ljes pihenőt, 

hosszabb időn át s több munkát volt képes el
végezni. Így V<1gyunk az emberrel is. 

A szünet nélkül robotoló ember egészségének 
csakhamar kárát vallj~L Úgy jár, mint aki pihenő 
nélkül hegyet mászik. V égre is összeroskad. A va
sárnapot nem tartó gyárak munkásai szem-
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látomast satnyák s korán elhalnak. A harma
dik parancs megszegése tehát valóságos öngyil
kosság. 

Kedvet ad a munkára. 

Szent János evangélistáról őrizte meg a .iámbor 
hagyomány, hogy mikor lelke, teste a munkában 
már kifáradt, ő, a bölcs s szent aggastyán, szelí
dített fogolymadaraval kissé eljátszott. Midőn 

pedig valaki, aki hogy az apostolt lássa, messzi
ről elzarándokolt, ezen elcsodálkozott, szent Já
nos mosolyogva kérdé tőle: "Ugyan miért nincs 
az az íj, melyet a válladon látok, mindig kife
szítve?" "Azért- felelé a kérdezett-mert akkor 
hama.r elvesztené rugalmasságát s nem röpítené 
a nyilat biztosan." "No lásd- szólt erre az Úr 
.Jézus e kedves tanítványa - ezért játszom én is 
!.!SY kissé, mert a testnek, léleknek n munka után 
szüksége van az üdülésre, hogy aztán annál rugal
masabb legyen megint a munkára." Ezt adja meg 
a vasárnap a hatnapi munka után. A szellem 
és test új kedvvel lát a munkához, visszakapja 
feszítő erejét, ügyességét, találékonyságát s csak
hamar bőven liárpótolva. van a vasárnapi pihenő 
által okozott veszteség. Azért még a vallásgyűlölő 
Rousseau (olv. Russzó) is elismerte: "Ha a né
pet tevékennyé és munkássá akarj{ltok tenni, 
akkor adjatok ne.ki ünnepeket. Az ily módon 
elve~zített napok több jót létesítenek, mint a 
többiek". 
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A család érdeke. 

A családi életnek is szépségct, bájt és szilárd
ságot ad a vasárnap. Az életfönntartás gondjai ~ 
'küzdelmei a családtagokat hétköznap többnyire 
távoltartják a családi tűzhelytől s így szükség
képen lazítják a l{apcsokat. A gyermek legin
kább megérzi azt. Legtöbbször, főkép szegényebb 
munkáscsaládokban nélkülözi hétközben azt a 
gondot s szeretetet, melyre szíve vágyik; nélkü
lözi főképen azt, amit csak az apa adhat meg a 
nevelés dolgában. A vasárnap megint összehozza 
n családot, időt ad, hogy egymásnak éljenek. 
Azért is ott, ahol Isten szíve szerint megünnep
lik a vas::rnapot, boldog a családi t"let. 

A tát•sadalom ét•deke. 

A vasárnap nagyon közremiíködik, hogy el
simuljanak a kiáltó társadalmi ellentétek a szt>
gény s gazdag között. Ha mindakettő, szegény s 
gazdag, Isten szándéka szerint iinnepelne, szinte 
szükségképen tudatára ébredne, hogy egy s 
ugyanazon családnak gyermeke, közös atyja az 
Isten, közös otthona a templom, közös terített 
asztala az oltár, közös célja az örök nyugalom, 
melyet a vasárnapi pihenés oly meghatóan jel
képez. 

Fogadjuk tehát lstentől n vasárnapi munka
lilalmat, mint egyik legnagyobb jótéteményét és 
ismerjük el benne lelki, testi s családi boldog
ságunk nélkülözhetetlen fel tételét. 
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O bár az államok is, melyeknek egyetlen 
<.él.ja a polgárok boldogulását elősegíteni, min
den tőlük telhető eszközzel érvényt ~zereznének 
a harmadik parancsnak. r~z volna az egyik leg
.iobb eszköz, hogy magukat a megrázliódtatástól 
s a rombadőléstől megóvjálc 

Milyen munkák tilosak? 

Rendesen háromféle munkát szoktunk meg
k ülőnböztetni. 

a) Vannak ".~zolgai munkák'', melyek alatt szent 
Tamás szerint azokat a testi munkákat értjük, 
melyeket azok szoktak végezni, kik másokat ki
szolgálnak. Ezek rendszerint nagyobb erőfeszí

téssel járnak, a testet nagyon kifárasztják s 
épen azért meghiúsítják azt a célt, melyért Isten 
a vasárnapot rendelte. Ily<.>nek a földmíveléshez 
tartozó munkák: szántás, vetés, kaszálá~, aratá~. 
favágás stb., aztán mcsteremberek leendői, a 
gyári s napszámos munkák. Sőt idetartoznak a 
könnyebb kézimunkák is, melyek inkább csak a 
kezel s nem :1. lelket, szellemet foglalkoztatják, 
minl a kötés, horgolás, rózsafüzérkészítés, virág
~ gyümölcsszedés. 

Megjegyezzük még, hogy nem változtatJa meg 
a munka szolgai jellegét, ha valaki azt ingyen 
vagy csupa szórakozásból végzi. Azért csak szol
gai munka marad az. 

b) Vannak aztán munkák, amelyek túlnyomóan 
a lelk{'t, szellemet foglalkoztatják. Ilyenek a ta-
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nulás, tanítás, míívészetek, zene, ének, rajz, írás, 
másolás stb. Ezek a "szellemi munl.·ák". 

c) Végül "közép vagy közös munkáknak"azokat 
hívjuk, amelyek a testet s lelket szinte egyaránt 
foglalkoztatják és ha fárasztanak is testileg, de 
egyben a lelket is üdítik. Ilyenek az utazás (gya
log, lovon, kocsin, hajón, vasúton, repülőgépen), 
a különböző sportok, minl vadászat, halászat, 
ha ugyan nem járnak nagy munkával s zajjal. 

Tiltva vannak tehát az első cSOf.JOrtba tartozó 
(a) alatt elősorolt) vagyis szorosan szolgai mun
kák és pedig oly szigorúan, hogy halálos bíínt 
követ el, aki azokkal kellő mentő ok nélkiil két 
órán túl vagy k. b. harmadfél óráig akár egy
folytában, akár szaggatotlan foglalkozik. Sőt 

könnyebb kézimunkával is halálosan véthet az, 
aki azokat le b. három órán át folytatja. 

Viszont egészen rövid szolgai munka is halá
los biín lehet arra nézve, aki ezzel súlyos bot
rányt ad. "Jobb volna az ilyennek, mondja Üd
vözítőnk, ha nyakára malomkövet },ötve a ten
ger mélyébe merítenék." (Máté 18, 6.) 

Nagyon világos, hogy a umnka adójátelsősor

ban terheli a felelősség, míg a munkást némely 
esetben a kényszerhelyzete menti. Mindazonál
tal, aki pl. hat szolgájával fél-fél órát dolgoztat 
mentő ok nélkül, csak bocsánatosan vét, mert 
egyiket sem vonja el lénye~esen keresztény kö
telességétől, míg ellenben, aki ugyanazon szol
gával kél-három órán át mentség nélkül dolgoz
tat, halálosan bántja meg Istent. 
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A szellemi és ú. n. középmunkák, amelyeket b) 
és c) pontban fölsoroltunk, nincsenek tiltva, mert 
a vasárnap céljával szükségképen nincsenek 
ellentétben. 

Nem ritkák az olyan foglalkozások, amelyek
nél nagyon bajos eldönteni, vajjon melyik cso
portba soroljuk azokat. Kétség esetén fontoljuk 
meg az illető munkák természetét, vajjon inkább 
nevezhetők e szellemieknek, mint testieknek, 
meg aztán legyünk tekintettel azon a vidéken 
uralkodó szokásra is. 

lgy pl. építészeti rajzokat készíteni, a szobor
nak megadni az utolsó mestervonásokat, mű
vészi képet festeni: szellemi munkákna.k tekint
hetők; ugyancsak a finom hímzés is, ha ugyan 
valaki azt hellyel-közzel, mint müvészetet gya
korolja. A rendes kötés, horgolás, varrás azonban 
magukban véve tilosak. 

A fényképezés a középmunkák közé sorolható 
s így megengedhető, kivéve persze a sok munkát 
igénylő előkésziileteket. 

Vannak, akik a betűszedési is még a szellemi 
munkák közé sorolják. Rendes műhelyben so
kakkal együtt azonban semmiesetre sem volnn 
fontos ok nélkül tűrhető. 

A vizi- s szélmalmok üzembentartása, ame
lyeknél az emberi munka. aránylag igen jelenték
telen, szintén menthető, de csak oly vidéken, 
ahol ezt az általános szokás megengedhetőnek 

tartja. 
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Egyéb tilos foglalkozások. 

Jóllehet szolgai munkáknak nem mondhatók, 
de mint a vasárnapnak lstentől kitűzött céljával 
természetüknél fogva ellenkezők, tiltva vannak: 

a) az egyházi s világi bíráskodás ügyvitele, 
amennyiben ez bizonyos "hivatalos zajjal" van 
egybekötve, mint az idézés, tanukihallgatás, 
esküvétel, az itélet kihirdetése és végrehajtása. 
Ellenben nem tekinthetők megtiltottaknak az 
ügyvéddel tanácskozni, a bíróval az ügyet meg
ismertetni, főllebbezést benyujtani stb. 

Az e pontban elkövetett bűn súlya nem az idő
tartamból, hanem az ügy jelentőségéből s a vele 
járó "zajból" ítélendő meg. Így pl. súlyos lehet 
a bűn, ha a. birói eljárás a nagy nyilvánosság 
előtt megy végbe. 

b) Tilosak továbbá a kereskedés és az ú. n. 
polgári cselekvények ( szerződések kötése stb.). 
E tekintetben manapság a következő szabályok 
érvényesek. 

1. Az országos vásárok, melyeknél az előké

születek az adás-vevésre már előző nap megtör
téntek, ahol a szokás már egyszer ilyen, nincse
nek eltiltva. Sajnos, hazánkban e szokás már 
nagyon régi. Erre mutat a vasárnap elnevezés is 
(=--= vásárnap). 

2. A hetivásárokat lehetőleg más napra kell 
áthelyezni. Míg azonban a hatóság másként nem 
intézkedik, fl hívek<>l a szükség többnyire menti 
a bííntől. 
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3. .4: árverések is tilosak, hacsak itt-ott az 
istentisztelet után az összesereglett nép tömege 
nem teszi azokat nagyon megokoltakká s tür
hetőkké. 

4. A hivatalos közeg (jegyző) közbejöttével 
vagy magánuton kötött szerződések, testamen
tumok stb. készítése; adásvevés akár üzletekben, 
akár azokon kívül mind bénítják a vasárnap 
ünnepi csendjét, nyugalmát s ennélfogva ma 
gukbanvéve szintén tilosak. Mindazonáltal, ha a 
szokás egyszer már általánossá vált, szoros érte
IE-mben nem mondhatók bűnös csE-lekedeteknek. 

Mentöokok. 

A bölcs törvényhozó mindig tekintetbe veszi 
a körűlményeket, melyek olykor a törvényt lui
ságosan nehézzé, sőt szinte leheletlenné teszik s 
ily esetekre a törvényt ki sem tt:rjeszti vagy leg
alább is alóla fölmentést ad. Igy a vasárnapi 
munkaszünet törvényének is megvannak a maga 
mentőokai, amelyek annak kötelező erejét az 
illető esetekre fölfüggesztik, vagy pedig a föl
mondást megokolttá teszik. Fölsoroljuk azokat: 

A) Istentisztelet. 

Az istentisztelet címén föl vagyunk mentve a 
munkaszünet törvénye alól, valahányszor annak 
fényes ünnepélyessége ezt megköveteli. lgy sza
bad vasárnap is harangozni, a körmeneteken 
keresztet stb. hordozni. De nem számíthatjuk ide 
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azokat a munkákat, ametyek az istentisztelet c'él
ját csak távolabbról szolgálják, mint pl. a temp
lomépítést, meszelést, festést, sőt még a templomi 
ruhák készítését sem, ha ugyan az nem valamely 
nagyon szegény templom fölsegélyezésére törté
nik. A nagyobb oltárdíszítés, úrnapi sátorkészí
tés. ostyasütés már a megelőző napon végzendő 
el és bocsánatos bűn volna azt kellő ok nélkül az 
iiJ.,mepre elhalasztani. 

B) Szökség. 
a) Magánszükség címén dolgozhatnak a szol

gák, szolgálók, béresek, kiknek kenyere függ a 
munkától. Igyekezniök kellazonban mielőbbmás 
helyet keresni, ahol a vasárnapot megtarthatják. 

A családanyák, cselédek, kik egész héten más
nak kénytelenek dolgozni, ruhájukat vagy csa
ládtagok öltözékét foldozhatják, moshatják va
sárnap is. Csak vigyázzanak, hogy ezzel mások
nak, kik szorult ht>lyzetüket nem ismerik, 
botrányt ne adjanak. 

A földmívesek fenyegető elemi csapások előtt 
takarmányukat, gabonájukat menthetik, kaszál
hatják, behordhatják stb. 

b) Más szüksége címén meg vanna.k engedve 
elsősorban az irgalmasság testi cselekedetei, sőt 
ezek gyakorlása a vasárnapnak valóságos díszére 
válik. Maga az Or Jézus szombaton gyógyított 
lt>gtöbb beteget, pl. a szélhűdött embert (Máté 
12. 9-21.), a jeruzsálemi vakonszülöttet (J án. 9.), 
a vízkórban szenvedőt. (Luk.14.) Példáját követ
ték n S7entek. Szent Odilia apátnő (t 720.) min-
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den vasárnap az istentisztelet után meglátogatta 
a sajátköltségenemeit kórházats egész nap szol
gált a betegeknek. Jól tudta, hogy "szabad szom
haton (vasárnap) jót cselekedni". (Máté 12, 12.) 

Azért farizeusi babonának esett áldoz·aJtul 1270-
hen, III. Henrik angol király idejéhen az a Terbs
hutti nevű szerencsétlen zsidó, aki mélységes 
szakadékba esvén, nem vette igénybe a keresz
tények mentő munkáját, mert szomhat volt. 
Gyötrődött vasárnapig s ekkor annál hangosah
han kiáltott segítségért. Ámde hiába, mert a vá
rosi hatóság megtiltotta, hogy hozzá közeledje
nek, azzal a megokolással: "ma meg vasárnap 
van, mikor a keresztények nem dolgoznak!" 
Persze ez csak a babona kijózanítására történt. 

Altalában véve szabad a szegényekért mindaz 
a m:unka, amelyet a szegények maguknak szük
ségből megtehetnének. 

Megvan tehát engedve, sőt dicséretes dolog meg
ltatározott, nagy sz ük <;égben levő szegények helyet 
vagy számára kötni, varrni s általában dolgozni. 

Amde nem volna szahad csak ÚgtT általában 
dolgozni, hogy a befolyó jöverlelemből a szegé
nyek segítve legyenek. hacsak egyes különös 
eselekben a szük'5ég erre nem kényszerít. 

Ugyancsak más szüksége dmén dolgozhatnak 
némely iparosok is, kiket az előre nem látott 
sürgős sziikség munkára kényszerít, pl. szabók, 
asztalosok gyászeset alkalmával. 

Ámde semmiképen sem menthetők azok az 
iparosok, kilmek állítólag minden vasárnap, fő-
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kép délelőtt, sürgős munkájuk van. Nem szahad 
ugyanis annyi munkát vállalniok, hogy hétköz
ben el ne végezhessék. 

Hasonlóképen a kovácsok, bognárok stb. sür
gős szükség esetén megjavíthatják vasárnap is a 
másnap reggel okvetlenül szükséges kocsikat, 
szerszámokat stb. 

Vannak üzemek, melyeknek teljes abban
hagyása vasárnapon óriác;;i veszteséget jelentene, 
pl. a kohók kihűlése. 

Ez is mentőok, hogy a munkások - de ne 
mindig ugyanazok - mérsékelten vasárnap is 
foglalkozzanak. 

c) Közsziikséglet címén dolgozhatnak a pé
kek, mészárosok stb., ha ugyan a körülmények 
folytán munkájukat előző napon el nem végez
hetik, ami többnyire csak nagyobb városokban 
szokott előfordulni. 

Nagyon világos, hogy közveszély idején (tűz 

vagy árvíz stb.) minden erre alkalmas ember 
nemcsak dolgozhatik, hanem dolgozni köteles is. 

C) Szokás. 

A szokás folytán meg vannak engedve a kony
hai s háztartási teendők, melyek kellemetlenség 
nélkül másnapon el nem végezhetők. 
A borbélyok is szabadon űzhetik vasárnap mester· 

st5güket, cs nk aztán az istentiszteletre is eljussanak. 
Kisebb kézimunkák is, jóllehet magukban véve 

tilosak, az általános szokás által megengedet
tekké vagy legalább is Hirhetökké válhatnak. 
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Megjeg!fzés. Ha akár az egyházi törvény, akár n 
~zokás egyes munkákat megengcrlettckké tesz is, ezzel 
egyúttal nem vagyunk fölmentve a szentmise hallgatása 
alól. Erre külön mentőok kell, amiriSI alább szólunk. 

Egyházi fölmentés. 

Jóllehet az előbb fölsorolt okok magukban 
véve is elégségesek, hogy a munkaszünet tör
vénye alól magunkat fölmentve érezhessük s így 
büntelenül cselekedjünk, mindazonáltal, nehogy 
a hamis önszeretet megcsaljon bennünket, de 
meg az okozható botrány elhárítása céljából is 
szükség esetén kérjünk fölmentést az Anya
szentegyháztót 

Különösen megtegyük azt olyankor, mikor 
nem vagyunk biztosak, hogy a mentőok, melyre 
hivatkozhatunk, elégséges-e. Ugyanis a mentőok 
hiányosságát pótolhatja az Egyház fölmentő ha
talma. Evégből üdvös lesz ismernünk az ide
vágó egyházi törvényt. 

".4 plébánosok egues esetekben igazságos ok
ból fölmenthetik a plébánájukhoz tartozó egz1es 
hiz,eket vagu egyes családokat és pedig a plél)ft
nia határán kivül ;s; továbbtí idegeneket, de 
csak o plébániáik határán belül, az ünnepnek, o 
lJőjtnek s a htístól való megtarláztatrísnak tör
vémJe alól. Ugyanazt tehetik a piispöki hatóság 
alól kivett prtpi szerzetesi eliil.irírók is saját há
zukra nézve!' ( 1245. kánon.) 

Általános fölmentést ugyanis c5>ak a főpásztor, 
illetőleg a pápa Űszentsége adhat. 
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Szabad-e vasárnap szórakozni? 

Nincsenek tiltva, sőt a vasárnap szellemével na
gyon megegyeztetbelök az illedelmes szórakozá · 
~ok. Nincs Í'> ellenük kifogása sem Istennek, sem 
embernek. Azonban szentségtörő dolog a va~ár
napot egészen a szórakozás számára foglalni Ie. 

Azért nagyon helytelen dolog a mulatságokat, 
bálokat szombat estére rendezni, mert ennek 
rendesen az a vége, hogy az éjszakai mulatozók 
a vasárnapot átaJusszák s lelküket a szentmise 
mulasztása által halálos bűnnel terhelik. JÓl 
mondja idevonatkozólag szalézi szent Ferenc: 
"Mil:v esztelenség a nappalt éjjellé s az éjet nap
pallá tenni s az Isten iránt való kötelességünket 
könnyelmíí mulatozás miatt elmulasztani". 

Annál kevésbbé rendezzünk magán a vasár
napon oly mulatságokat s válasszunk oly szóra
kozásokat, melyek a vasárnap szellemével ellen
keznek. minők a zajos hajtóvadászatok s na
gyon kimerítő egyéb sportok. 

A legrosszabb azonban az C'rnak napját a vé
tek által az ördög napjává tenni, mértéktelen
~ég_ veszekedés, bűnös találkák s fajtalanság 
által megbecsteleníteni. Az ilyenek, mint Valen
tinianus császár szokta mondani, "tisztátalan 
bort öntenek a megszentelt kehelybe". Pedig 
mily gyakori ez az eset. .\ vasárnap az ördög 
legjobb munkanapja. Úgy tesz a gonosz lélek, 
mint ahogy az Írás tanusága szerint Apolloniu.~ 
hadvt>zér tett, aki 22 ezt>r katonájával a hét fo-
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lyamán nyugodtan maradt Jeruzsálem falai kö
zött, de mikor megjött a szombat, hozzálátott a 
gyilkoláshoz. 1gy az ördög is hétköznap még 
csak nyugtot hagy az embereknek, de vasárnap 
aztán minden bűnbe csalja s dönti öket: pazar
lásba, fényűzésbe, lustaságba, részegségbe, tisz
tátalanságba, sőt akárhányszor gyilkosságba is. 
Hasonlók az ily vasárnapmegszentségtelenitök a 
templomok fosztog~atóihoz, mert valóban a lel
kektől s az egész társadalomtól Jegdrágább és 
legszentebb kincseit ragadozzák el. 

Áldás, vagy átok. 

Midön az Úr a nyugalomnak nagy s fontos 
törvényét kihirdette, isteni áldást is igért azok· 
nak, kik azt megtartják: 

"Megáldotta az Úr a szombatot és megszen
telte azt." (Mózes II. 20, 11.) 

De egyben megátkozza az ünneprontókat : 
"Aki a szombatot megfertőzteti, halállal hal,jon 
meg; aki dolgozik azon, irtassék ki lelke az ő 
népe közül". (Mózes II. 31. 14.) 

Ez az áldás, ez az átok nemcsak a zsidó népet 
illeti, hanem szól minden népnek s nemzedék
nek egészen a világ végéig. 

Áldás kiséri a vasárnapi nyugalom megtar
túit, legyenek azok egyesek vagy egész nemzetek. 

Ott van Amerika s Angolország példája, melyek 
szellemi s anyagi téren az elsőbbségért verse
nyeznek. És ime mindakettö tiszteletreméltó szi-
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g-orral íili meg a vasárnapot. Az üllő s a pőröly 
zaja vasárnap elnémul ezekben az országokban, 
kocsizörgés nem igen hallható, a posta szünetel, 
a vasutak is csak itt-ott közlekednek. Korcsmák, 
kávéházak, nyilvános mulatóhelyek zárva vannak. 

És ime nem mennek tönkre, hanem inkább 
nyilvánvaló rajtuk a földi áldás. 

Hogy pedig egyes ember sem szenved kárt a 
vasárnapi munkaszünettel, ezer meg ezer szebb
nél-szebb példa igazolja. 

J( ind Vilmos nevü angol borbélyt, akinek vasár
naponkint üzletében óriási vendégforgalma s így 
nagy jövedelme volt, egyik vasárnapi prédikáció 
annyira meghatotta, hogy a munkaszünet törvé
nyének pontos megtartására szánta reá magát, 
kerüljön az bármily áldozatába. ,Jóllehet, mint 
említve volt, ez nem lett volna szaros köteles
sége, vasárnap bezárta üzletét s tempioroha 
ment. Csakhamar otthagyták vendégei s szép 
üzletét kicsiny zúggal kellett felcserélnie. Egyik 
szombaton este vendég tévedt he hozzá, aki bo
rotválkozni akart. Ámde, sajnos, a szegény bor
bélynak még csak olajra sem tellett, hogy lám
pát gyu.ithasson. 

A vendég ezen nagyon ~sodálkozott s az oly 
derék embernek látszó borbély ügyes-bajos dol
gai s esuládi viszonyai felől kérdezősködött. Mi
kor pedig megtudta, hogy emberünket Kind Vil
mos-nak hívják s egyik nagybátyja ügy tünt el 
Indiában, nyomban magával vitte öt a posta
hh·atalha. ahol e>gy ideg('n ember, kivE>] ő eddig 
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ulazott, épen azt bizonyítgatta, hogy ő az a 
Rind Vilmos, kinek címére elhl'myt nagybátyja 
után örökségképen óriási nagy összeg érkezett. 

Még nem volt későn. A hamis Kind Vilmost 
leleplezték s az igazi Kind Vilmos megkapta az 
őt jogosan megillető roppant vagyont. Halála 
napjáig áldotta az isteni Gondviselést, aki nem 
hagyja jutalom nélkül a harmadik parancs hű
séges betöltését. (Ez az es·et Bath angol város
ban 1850 körül történt meg.) 

Szembetűnő volt Isten áldó keze azon a becsü
letes matrózon is, akitől 18::lO·ban a Mississippi 
folyamon járó Helen M'Gregor hajó kapitánya 
azt követelte, hogy valami nem szükséges mun
kát végezzen el vasárnapon. 

"A szük<ségtelen munka vasárnap ellenkezik a 
lelkiismeretemmel", jelentette ki bátran a mat
róz. Elbocsátották a szolgálatból. Nem búsult 
miatta. "Ki tudja•, mire jó!" mondotta magában. 
Kevéssel utóbb kazánrobbanás folytán az illető 

hajó legénysége javarészt elpusztult. 
Viszont nem lehet áldás, hanem csak átok az 

olyan munkán, amelyet lsten nélkül sIsten ellen 
végzünk, amellyel az O dicsőségét raboljuk meg. 

"Hamar meglátogatlak titekc~t szükséggel", 
szól az ilyeneknek az ic;;teni ige. (Mózes III. 26, 
ll.) Az Isten azzal szokott büntetni, amivel vé
tünk. Aki haszonlesésből szentségteleníti meg a 
vasárnapot, előbb vagy utóbb inségre jut. Jól 
megmondotta a tönkremenő molnárnak egyik 
barátja az ig~azi okot: ,.Hiha van a malmodban, 
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mert az. vasárnap is jár!" De ha a büntetés oly
kor késik is, azért ne feledjük: 

"lsten malmai lassan örlenek, de jól!" A va
sárnap megszentségtelenfté&e miatt csapások 
jönnek egész vidékekre, országokra, mint rossz 
termés, vízáradás, tűzvész, .iégesÖ', ellenség. 

V an község, amely nyomorog, jóllehetlakosai 
barmaikkal szinte versenyt húzzák az igát, de
sajnos - vasárnap is! Hogy mily igazságtalan 
az ilyen eljárás, Mzzel foghatóan megmagya
rázta egyik gazda vasárnap is dolgozó szomszéd
jának: "Mit szólnál ahhoz, szomszéd - kérdé 
tőle -, ha a zsebemben csak hét forintom volna 
s abból a szembenjövő kéregetőnek hatot oda
adnék?" "Ez ugyan csodálatos bők~züség volna 
tőled!" - felelt a kérdezett. "És ha az a bizo
nyos a hetediket úgy raholná el tölem?" -
folytat.ia emberiink a kérdezösködé~t. ,,Föl kel
lene akasztani a gazembert érte!" - hangzott a 
válasz. "No, ez egészen reád illik - hangzott el 
erre a szentencia -, aid elrablod Istentól a hete
dik napot, mikor O neked hatot jngyen adott." 

Hogyan is lehetne áldás az Isten tulvaján? 
Elóbb-utóbb elgázol.fa az ilyen embert az is

teni igazságszolgáltatás. 
Rorschachban történt. Az egész nép botrányára 

mE-grakott teherkocsi zökögött végig egyik vasár
napon a község utcáján. "Megállj! valárnit elgá
zoltál l" -kiáltott utána egy öreg ember. "Ugvan 
mit?" - kérdezte amaz hátratckintve. "Az lsten 
harmadik parancsát! -voll a felelet- csak az-
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tán téged is el ne gázolj anak." És ime, ez a figyel
meztetés mintha csak jövendölés lett volna. Ke
v~ssel utóbb az említett kocsis a bakról lovai 
közé bukott le és saját kocsija gázolta el. Mikor 
hazavitték, haldokolva így búcsúzott el körötte si
ránkozó gyermekeitől: "Vasárnap ne dolgozzatok, 
hanem menjetek szorgalmasan az lsten házába". 

Zárjuk be értekezésünknek ezt a részét a 
Szenilélek lsten igéivel: 

"Ime elétek adtam az áldást és az átkot: 
az áldást, ha engedehueskedtek a ti Uratok 

Istenetek parancsának ... 
az átkot, ha nem engedelmeskedtek a. ti Uratok 

Istenetek parancsának, hanem eltávoztok az út
ról, amelyet én most nektek megmutattam ... 

Vigyázzatok tehát, hogy teljesítsétek az ítéle
teket, melyeket én ma elétek ad~am". (Lásd 
Deutor. ll, 26-32.) 

II. 

A vasárnapi szentmise. 
Az ősi keresztény törvény. 

A vasárnapi pihenés, csend és nyugalom a 
drága keret. melynek egyik főcélja, hogy a kin
csek kincsét, a legértékesebb gyémáutot: a szent
misét magába foglalja. 

Mióta az Egyház kiindult az utolsó vacsora 
terméböl, hogy mint a nagy krisztushordozó 
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(christophoros) apostoli ösvényeken s vértanui 
nyomokon folytassa vándorútját a világ végéig, 
rninden vasárnap maga köré gyüjti híveit, hogy 
nekikKrisztust az égből lehozza, az istenibárányt 
érettük áldo.zatul bemutassa s öket így megerő
sítve s megvigasztalva bocsássa vissza a hétköz
napi élet gondjai, munkái és küzdelmei közé. 

Az ,,Apostolok Cselekedeteinek" tanusága sze
i'Ínt (20, 7.) keresztény őseink "a hét első nap
jáll (vagyis uasárnap) egybegyűltek a kenyér
szegésre", vagyis a szentáldozásra, mely a szent
mise alatt ment végbe. 

Már 139-ben K. u. a vasárnapi szenimiséről 

mint általános s régi szokásról beszél szent Jusz
tin vértanu a császárhoz beterjesztett emlékira
tában. 

,,;Vasárnap.- írjaő-városiak s vidékiek közös 
helyen gyűlnek össze, ahol aztán az apostolok és 
próféták irataiból valamit fölolvasnak. Elhall
gatván az olvasó. a püspök beszédet tart. Aztán 
fölállunk és imádkozunk. Az ima végf>ztével elő
hozzák a kenyeret s bort. A püspök ezek fölött 
imát s hálaad.ísl végez. A nép pedig feleli: Amen. 
V égre abból, ami fölött áldást mondottak, min
denkinek csekély részt nyujtanak." Ezzel leírta 
a szent vértanu a szentmise szertartásait, ahogy 
azt a pogány császár megérthette. 

És hogy mily fontosnak tartották keresztény 
őseink a vasárnapi szenimisében való részvételt, 
eléggé jellemzi, hogy arra az üldöztetés idejére a 
földal~Ui temetőkben, az ú. n. katakombákban 
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életük kockáztatásával is összejöttek. Egy íly al
kalommal történt K. u. 257-ben, hogy római ka
tonák '3Zent István pápát épen a szentmise be
mutatása közben lepték meg a katakombáknak 
fáklyafénnyel s olajmécsesekkel bevilágított ho
mályos üregében. És a miséző pápa méltósága s 
a hívek mélységes áhitata oly lebilincselő hatás
sal voltak reájuk, hogy a szentáldozatot félbe
szakítani, megzavarni nem merték. Csak annak 
végeztével rohantak a püspöki székébe helyet 
foglaló pápára, hogy őt meggyilkolják. 

Dioklecián császár idejében a keresztényekre 
leselkedő római katonák föltartóztatják útjában 
Anüiát, az esthomályban siető előkelő' római 
szűzet. Faggatásukra végre is kijelenti, hogy ke
resztény s hogy a keresztények istentiszteletére 
megy. A katonák a császári tilalomra ·hivatkoz
nak és midőn u leány ennek ellenére is kezeik
ből kiosonva igyekszik tovasietni, egyik közülök 
kardját ·a szűz szívébe mlrtja. Így lett Anisia a 
\'asárnapi szentmise vértanuja. 

A hívek buzgalmának a vasárnapi szentmise 
iránt a francia forradalom s a német ú. n. kul
túrhare története is számos megható emlékét 
őrizte meg. A hívekben épen az üldöztetés szí
totta föl a szent buzgalom lángjait, úgy hogy ké
szek voltak szabadságot, sőt életet kockáztatni, 
mint a szentmisét elmulasztani. 

Az e tekintetben beállott lanyhnlást az Egyház 
szigorú törvényekkel s büntetésekkel igyekezett 
ellen<"úlyozni. Így pl. az agdei zsinat (506-han) 
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elhatározza: "Parancsoljuk, hogy vasárnapokon 
a világi hívek is az egész szentmisén jelen legye
nek s a nép ne merészkedjék a pap áldása előtt 
távozni ; ha némelyek ezt megtennék, a püspök 
nyilvánosan rójja meg őket". A reimsi zsinat 
pedig 625-ben elrendelte, hogy aki egy év
ben kétszer elhanyagolná a vasárnapi vagy 
ünnepi szentmisét, zárassék ki a templom
ból s tagadják meg tőle az egyházi teme
tést. 

Szenl István királyunk országos törvényt is 
hozott 1016-ban, hogy "azokat, kik a vasárnapi 
szentmisét elhanyagolják, büntetésböJ kopaszra 
nyírják". Nagy megszégyenítés volt ez abban az 
időben. 

A vasárnapi szentn'lise jelentősége. 

Nem messze Róma városától kicsiny és egy
szerű, de csinos kápolna áll az útmentében: 
"Quo vadis"-nak hívják. Megható szép történet, 
legenda fűződik ehhez a kis szentélyhez, melyet 
maga szent Ambrus is elbeszél. 
Midőn ugyanis az édes Megváltó az utolsó va

csorán belefogott gyönyörii, szívhezszóló búcslÍ
szózatába, szent Péter apostol megdöbbenve s 
aggódva kérdi: "Uram, hova mégy?" "Domine, 
quo vadis'!" (János 13, 36.) Felelé pedig Jézus: 
"Ahova én megyek, nem követhetsz most engem, 
de utóbb követni fogsz". E titokzatos szavakkal 
sejttette Urunk Péterrel, hogy őt az a kitüntetés 
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cn, hogy Mesterét nem ugyan most, hanem 
majd egykor a kereszt fájára követheti. 

Úgy is történt. Néró császár idejében heve~ 

kcresztényüldözé!> tört ki. Rómában szent Péter 
akkor már, mint az első pápa, huszonötödik éve 
ült a római püspöki széken. A hívek rimánkodva 
lcérik őt, kímélje drága életét a zsenge Egyház 
érdekében. Hosszas unszolásra végre is Péter tit
kon elhagyja a várost. Hirtelen szemben találja 
magát a nehéz keresztet cipelő Jézussal, ki vi
szont Rómának tartott. "Uram, hova mégy?" 
l "Domine, quo vadis?") kérdi megint Péter . 
•. Megyek Rómába, felelé az Úr, hogy ott magam 
újra keresztrefeszíttessem." Péternek nyomban 
eszébe jutott a.z utolsó vacsorai jelenet, visszatért 
Rómába, ahol kevéssel utóbb Mt>sl.erét most már 
csakugyan követhette a keresztfára. A találkozás 
helyén, annak örök emlékére építették a "Quo 
vadis?" - "Hová mégy?" kápolnát. 

\' alahányszor csak a szentmisére jövünk, mi 
is találkozunk a mi édes MegváltónkkaL És ha 
!>zent Péterrel mi is lélekben megkérdezzük tőle: 
"Uram, hová mégy?" "Mi járatban vagy? Mi<'rt 
öltöd magadra a kenyér s bor leplét?'' Hitünk 
által, Egyházunk tanítása által mi is k. h. azt a 
feleletet kapjuk tőle, amit szent Péternek adott: 
"Azért szállok föl ezen második kálváriára, az 
oltárra, hogy magamat újra, miként a kereszt
fán tettem, áldozatul bemutassam". 

Már ez magában véve minden egyes szentmisét 
\égtelenül fontos, világraszóló c>seménnyé s mél-

Mflller L.~ A hannadik parancs. 3 



tóvá tesz arra., hogy minden hívőt Jegalább he
tenkint egyszer, vasárnap maga köré gyüjtsön. 

De nem csupán a hódoló tisztelet, mellyel az 
isteni látogatás s a kálvária áldozatjának meg
ujítása iránt tartozunk, indította Egyházunkat 
arra~ hogy mindnyájunkat a vasárnapi szentmi
l>ére kötelezzen, hanem egyben az lsten harma
dik parancsa is, melynek isteni megbizatás foly
tán ő számunkra az értelmezője, magyarázója. 

Mi ugyanis, mint teremtmények, Istenünknek 
nem csupán belső hódolattal és imádással, ha
nem, épen a harmadik parancs értelmében külső 
isteni tisztelettel is tartozunk. Kötelesek va
gyunk őt külsőleg is dícsérni, neki a vett ja
vakért hálát adni, őt engesztelni s lelki és testi 
szükségeinkben a segítséget tőle kérni s ezáltal 
őt nlinden jó forrásának elismerni. 

E négyes emberi kötelesség alól magát senki 
emberfia fölmentve nem érezheti, azon magát 
túl nem teheti, ha lelkét megmenteni akarja. 

Amde ennt:>k a szoros kötelességnek teljesíté
sére alkalmasabb e<>zközt és módot a vasárnapi 
szenimisénél el sem gondolhatunk. Hiszen az Úr 
Jézus épen az{>rt újítjn meg a mi kezeink között 
n keresztáldozatot a szentmisében, hogy emberi 
mivoltunk eme négyes adóját: a dicséretet, hálát, 
engesztelést és könyörgést a lehető legtökélete
sebb, isteni módon tudjuk leróni. 

Dicsérő áldozat. 
Hogy a Teremtő .,mindentől, mit lehelni engt:>d. 

méltó ndót szent zsámolyára vár" (Madách) é~ 
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pedig elsősorban a dicséret adóját, ezt a józau 
é~z és hit egyaránt hirdeti. Amde, mi emberek 
részint teremtményi fogyatékosságunknál fogva, 
részint pedig híínös voltunk miatt, sohasem tud
núk méltókép dicsérni azt, akit végtelen dícsé
ret illet meg. Leszáll tehát kezeink közé az Isten
fia. V égtelen megalázkodásával ott az oltáron el
i~meri s fö1men hangoztatja, mily na.gy, kifejez
hetetlenül nagy az a Felség, aki előtt még ő is, 
isteni ~emély létére emberi természetében szinte 
megsemmisül. Jézus Krisztus ezen önfeláldozásá
ból Istenre valósággal llégtelen dícséret háramlik. 
1\'linthogy pedig a szentmiseáldozat ami nevünk
ben, ri mi kezeink által megy végbe, abba a sze
renesés helyzethe jutunk, hogy gya.rló, véges 
e1nberi létünkre végtelen dícséretet tudunk 
Urunknak, Teremtőnknek bemutatni. 
Gyönyörű alpesi vidéken keresztre írva talál

tnm a következő mélyértelmű jeligét: "E feszület 
jobban hirdeti Isten nagyságát. dicsőségét, mint 
a nagy természet, mely e pompás tájon mintha 
o,ak álJandóan ünnepelne". Valóban ugyu.nezt 
mondhatjuk t>l minden egyes sz«:>ntmiséröl is. 

Hálaáldozat. 

Hasonlóképen "agyunk második adósságunkkal 
is: a hálaadással. Nincssenkiközöttünk, emberek 
között, ki méltó hálát tudna adni Istennek azért 
a megszámlálhatatlan jótéteményért, amelyekben 
mindnyájunkat részesített s ~züntelen részesít . 
. -\ természet rendjében adta nekiink a létet, életet 
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s az ezzel járó számtalan ajándékot. A kegyelmi 
rendben adja nekünk Jézus Krisztust, az igaz 
hitet, az Egyházat, a szentségeket. a megszentelő 
s segitő malasztot stb. És mindez csak záloga 
annak, amit adni akar s ez önmaga s ezzel egy
ben a mennyország örök boldogsága. Valóban 
minthacsakazértvolnának teremtve, hogy legyen 
kire árasztani lstennek jótéteményeit. Meg kell 
döbbennünk, ha meggondoljuk, hogyan fogjuk 
leróni Istenünknek a hála adóját ennyi jóért. 
Nem kell félnünkl Kezünkben a szentmise. Ez 
nemcsak dícsérő, hanem hálaáldozat is. Ha a 
szeolmisén résztveszünk, maga a. Megváltó túl
bőven megfizet a hála dolgában is Istenünknek. 

Engesztelöáldozat. 

A régi Bécs városában a törvényszéki palota 
tornyában kicsiny harang volt, mely csak akkor 
kondult meg, mikor valakit a. vesztőhelyre vit
h•k. A harangon ez volt a felírás: "nem kondu
lok meg szerenesés ember felett", a régi jó bé
csiek csak "a szegény bűnösök harangjának" 
hívták. A lélekharangot is bátran nevezhetjük a 
szegény bűnösök harangjának, mert hiszen vala
mennyiünk kimúlása a bűnnek büntetése, való
ságos kivégeztetés. Hogy azonban a lélekharang 
szerenesés vagy szerencsétlen felett kondul-e 
meg, ez függ a mi lefolyt életünktől s hogy mily 
lelkiállapotban lépjük át az örökkévalóság kü
szöbét. A szentmi<>e harangját is méltán mond
hatjuk "a ~zegény bíínösök har:mgjának". Szin-
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tén a bűnösöknek szólal meg, de nem halálra, 
hanem életre hívja őket, meghívja a kegyelemre, 
bocsánatra, engesztelődésre. 

Az Úr Jézus minden szenimisében ismétli a 
pap ajkai által: "Ez az én vérem, mely érettetek 
és sokakért kiontotik a bűnök bocsánatára". Alig 
hullott Jézus engesztelő vére a keresztfán, a jobb 
lator megtért s a nép mellét verve távozott a véres 
sz<'ntmiséről. Pgyanez az erő ma is buzog a szent
mise kelyhében. Képes volna nem egy, hanem 
<'Z<'r világot is kiengesztelni. A szentmise szerzi 
meg a benne résztvevőknek a. bűnbánat kegyel
mf-t s vezeti őket el a gy~ntatószékhez. A szcnt
mise szorgalmas látogatói ritkán halnak meg a 
'c:>gső szent.;;égek nélkül. 

KéJ•c'hlldozat. 

Amint a felkelő nap fényével, melegével feltárja 
a virágok kelyhét és jön a dolgos méh, a színes 
pillangó s szorgosan gyii,iti belőle, amire termé
szete szerint szüksége van, úgy nyilik ki szá
munkra reggelenkint az isteni Szív a c;zentmisé
ben s kínálja mérhetetlen kincseit. 

Ha valaha érvényes az Or igérete: "Mindaz, 
amil imádságban hittel kértek, megnyerilek" 
(:Máté 21. 22.). bizonvára akkor fogjuk annak 
hatását tapasztalni, ha a szentmisében, főleg a 
szentmise által imádkozunk. Hiszen a szenimisé
hen maga Jézus veszi át tőlünk a szót s folya
modván~'tmkat :.z~nt Yér~vel megpecsételve ter
jeszti az isteni Felség elé. 

Kérhetünk tc:-hát a szentmhélwn hármily sokat 
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s nag_vot, ~oha~em fogjuk a szentmise kiesdö 
erejét kimeríteni. Kezünkben van a szentmise 
itital Krisztus s mi így mindig többet, végtelen
szer többet tudunk Isten jóvoltából neki vissza
adni, mint amit tőle kérünk. 

Tengeri vihar idején A.lbukak ártatlan gyer
meket emelt a magasba s annak kedvéért kért 
~zabarlulást a halálveszélybőL Mi nemcsak ártat
lan, hanem isteni gyermelwt nyujthatunk az Ég 
felé, ha az élet viharai hajótöréssel fenyegetnek. 
Hiszen lelki s testi hajunk, sziikségletünk van 
elég, aknázzuk ki tehát a szentmise kincseit! 

"A ~zenlmisén végzett imának ereje leírhatat
lan", mondja szépen 'Szalézi Szent Ferenc. Sőt a 
szent angyalok is, mint nzt .1rcmrJszájú Szent .Tá
nos ál.lítja, várják a szentmisét, hugy nyomaté
kosabban és hathatósabban járhassanak közbe 
érettünk. 

Hivatalos istentisztelet. 
Jóllehet a hálaadásras dicséretremindennapvan 

bőséges okunk, az engesztelésre s könyörgésre 
pedig mindennap rászorulunk s azért jobbat, üd
vösebbet a világon nem tehetünk, mintha - a 
lehetőség szerint- naponkint járunk a szentmi
sére, ámde Egyházunk nagybölcst>n a vasárnapi 
szentmisét jelölte meg, amellyel négyféle emberi 
kötelességünknek hivatalosan is elegt>t kell ten
nünk. 

Tette pedig ezt a következő fontos okokból: 
a) A vasárnap egyik legfőbb célja az istentisz

telet. Ámde felségesebb s üdvösebb módját az 
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istentiszteletnek a szentmisénél cl sem gondol
hatjuk. 

b) Nemcsak az egyes ember, hanem a társa
dalom, mint ilyen is, köteles az istentiszteletre. 
A vasárnapi szentmise a kneszlény társadalom
nak közös, hivatalos hódolala Isten előtt. 

c) Az Egyház nagyon jól ismeri az emberi ter
mészetet; tudja, hogy mennyire emeli, lelkesíti, 
~:~inte magával rngadja azt sokak példája. Azért 
gyűjti össze híveit meghatározott napon s pedig 
nyilvános szent helyen, hogy egymás hitén s 
huzga.lmán épüljenek s így az isteni szeretetben 
megszilárduljanak. 

,,Miért kívánkozol te annyira a templomba, 
mikor otthon is imádkozhalol?" kérdé a dél
amerikai Surinam tartomány kormányzója a ke
' eszlény szerecsennőt. Ez a lobogó-ropogó tűz

rakásra mutatott .. ,Nemde, - uram szólt - ha 
szt>thánynám a zsarátnokot, csakhamar kialud
nék a tűz. Míg együtt vnn a parázs, zsarátnok, 
t·gyik a másikat izzásba hozza. tgy vannak a ke
resztény lelkek is." És nagyon igaza volt. 

Nem megy tehát egyre, mint némelyek hiszik, 
hogy mely napon megyünk szentmisére s hol 
hallgatjuk azt meg. Az Egyház mindakettőt bölcs 
és pedig s\tlyos hiín alatt kötelező törvénnyel 
<.zabályozta. 

l. A szentmisét vasárnapon, illetőleg parancsolt 
ünnepen vag~·unk kötelesek hallgatni. 

2. "Az Egyház ünnepi törvényének csak ak·kor 
teszünk eleget, ha a szenimisében a szabadég 
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alatt (tábori mise), nyilvános vagy félig nyilvá
nos templomban, kápolnában avagy temetői ká
polnában veszünk részt; de nem teszünk eleget a 
teljesen magánjellegű kápolnában hallgatott 
~zentmisével, ha csak f\ Szeniszék azt különös ki
,·áltságképen meg nem engedte." (1249. kanon.) 

Félig nuilvánosak azok a szent helyek,a.melyek 
ugyan bárkinek ninl'senek nyitva, de mégis nem 
magánegyén vagy C<;alád, hanem valamely tár
' ulás, gyiilekezet számára vannak engedélyezve; 
ilyenek: a zárdai, intézeti, katonai, kórházi vagy 
bilriönkápolnúk. :\ bíborosok és püspökök ma
gánkápolnáiban is érvényesen teljesíthetjük 
misPhallgaiási kötelmünket 

Jegyzet: Az egyházi törvénynek megfeleliink, aká1· 
énekes, .1kiír csendes misét hallgatunk. Az sem vál
toztat a dolgon, hogy mely katholikus szertartással mu
tatjiík be a S7entségc:>s áldozatot. Nincs tehát megtiltYa, 
hogy a római s görög szerturtií~lÍ katholikusok egymás 
templomába járhassanak szentmisére, számos fontos ok 
azonban azt ajánlja, hogy kiki lehetős~g surint saját 
~zertartá~ának templomát látogassa. 

Hogyan hallgassuk a szentmisét. 
Egészen. 

Egyházunk elsősorban azt akarja, hogy a va
'iárnapi szentmisét euészen, vagyis elejétől végig 
hallgassuk meg. 

Mindazonáltal tudnunk kell. hogy a szenimi
sének vannak lényeges s kevésbbé fontos részei 



s így nem minden elkésés vagy csonkítás halá
los bűn s hozza magával a kötelességet, hogy 
lehetőleg más szentmisehallgatással pótoljuk 
mulasztásunkat. 

Amint a nagyszerű úrnapi körmenet minden 
díszével, pompájával, virágával, tömjénillatával, 
csengetyűszavával, harangzúgásával, fehérruhá<> 
leánykáival, fáklyás· férfiaival, :1ranytól ragyogó 
papságával stb., szóval elejétől végig esupán 
csak foglalat, a szíve ott van: a mcnnyezet alatt 
körülhordozott isteni Felség, ép így a ·még oly 
ünnepélyes szentmise is minden részével s szer
tartásával egyetlen középpont köriil csoportosul, 
t. i. az átváltozás (Úrfelmutatas) köré. III. Ince 
pápa méltán nevezi azt n szerilmise szívének. 
Mert csakuqyan, nélküle a szentmise nem volna 
már áldozat, han~m csupán iires és holt s7.ertar
lássá válnélc 
Midőn az átváltozás felséges pillanata elközel

get, elnémul az ének, az orgona. És midőn a kis 
csengetyű szava megszólal s fönn a toronyban 
a harang megkondul, mindenki térdre hull, keb
lét veri s megilletődve, epedő pillantással fordul 
az oltár felé.1 Mi történt e magasztos pillanatban? 
Nagy, valóban nagy, világrt~szóló e<;emény újult 
meg. A földre <;zállott isteni Főpap, mint egykor 

l X. Pius pápa 1907 május 18-án hétévi s hét Quadra
genni búcsút engedélyezett mindnzoknak, kik f!rfelmuta
táskor Krisztus Urunk szent testét s vérét szemmel ki
sérve eleven hittel elmondják ~Z('nt Tnmá~ apostol szn
\"Hil: "En Uram, én lsten«>m''" 



a Golgotán tette, áldozatul adta tulajdon isteni 
testét s vér.ét, ugyanazt a testet s vért, melyet 
egykor Názárethen a szűzi kebelben magára vett 
s amelyet később a kereszt oltán'ln a mennyei 
Atvánnk áldozati ajándékul az egé~z világ üd
véért bemutatott. És jóllehet az egész, elevl:'n 
Krisztus van jelen mind a két szín alatt külön
külön, ámde a kettős szín megkapóan visszatük
rözi a szent test s vér különválását, mely a kereszl
fán Urunk halálát idézte elő. A ~zentmise mélysé
~es titkába l:'mberi elme ugyan soha teljesen be 
nem hatolhat, annyit azonban biztosan tudunk, 
hogy az valóságos áldozat, mel:v megnyitja min
den kegyelem s ütlv forrását az egész világ, de fő
kép azoknak az ~lőknek vagy holtaknak javára, 
akikért a szentmisét bemutatják vagy azon részt
,·esznek s mindez úgyszólván az átváltozás gyü
mölcse. 

Így tehát elmondhatjuk. hogy voltaképen az 
átváltozás maga u szentmise s aki azon jelen 
van, részes a szentmise h.íláradó kegyelemkin
c&eiben. Mindazonáltal, aki csupán az átválto
zásra érne oda és utána eltávoznék, nem tenne 
t>leget az Egyház parancsának, mely az átválto
zást előkészítő s kísérö részeket is előírja. 

fgy súl~·osan vétl•ezik, aki a kevéshhé fontos ré
~zeknek körülbelül egyhormadl'észét elmulasztja 

Nevezetesen halálos híínt követ el, aki csak a fel
a.iánlás utún érkezik a szentmisére, valamint az 
is, aki az evangélium után jön s hozzá még a pap 
áldozása után mindjárt HiYozik. Súlyos mulasz-



Lásl követ el, aki a Prefádótól az átváltozásig 
vagy pedig az átváltozástól Pater Nosterig a 
templomból kimegy vagy aki az átváltozás és ál
dozás alatt távol van, ha közben jelen volt is. 
Mindezekből megílélhetjük, hogv mil:v fokt"1 

mulasztás viszont csak boc~ánatos biín. 
Ha a szentmiséről, saját hibánkon kívül ké

~ünk el, bűnünk ugyan nincs, d<> fönnmarad a 
kötelességünk, hogy legalább h az elmulasztott 
részt más miséböl pótoljuk. Ez a pót1ás azonban 
úgy nem történhetik, hogy egy s ugyanazon idő
hen a templomban bemutatott 1>zentmisék kü
lönböző rés,zeit egyszerre hallgatjuk. 

Viszont igen sokan vannak, kik súlyosan vét-· 
keznek azáltal, hogy magukat a nagyobb késés 
veszélyének csupa ){Önnyelmüségből teszik ki, 
feltéve, hogy nincs szándékuk vagy módjuk eset
leges mulasztásukat más szentmisével kipótolni . 

• \miért is a szokásosan késedelmezök a halá
los bűntől rill<án menthetök, még akkor sem, ha 
véletlenségből a felajánlá~ra odaértek. Az ilye
nek lelkiismeretének felébresztésére írták ki 
egyik plébániatemplom ajtajára: "Már megint 
későn jöttél?" (Brassó.) 

Figyelmesen. 
A szentmiseérvényes meghallgatásához bizonyos 

fokú figyelem szükséges. E tekintetben a legke
vesebb, amit tehetünk, hogy a miséző pappal 
néminemű lelki összeköttetésben marHdnnk; lát
juk, halljuk, a csengetyííszóból vagy pedig a 
többi hívek mozdulataihól é~zrC\'P~sziik a szent-
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mise legfontosabb részeit, viszont olyasmivel nem 
foglalkozunk, ami a figyelmet leljesen kizárJa. 

fgy megfér a szentmisehallgatással, ha alatta 
elmélkedünk, keresztutat végziink, gyónunk. El
ll•nben kizárja az okvetlen szükséges figyelmet !> 

í~y az érvénges misehallgatást a mély alvás, re
gényolvasás, beszélgetésbe merülés stb. 

A szükséges figyelem tehát megköveteli egyben 
a jelenlétet. Jelen van a szentmisén, aki láthatja, 
hallhatja vagy jelekből észreveheti, ami az oltár
nál végbemegy. fgy még jelenlevőnek számíthat
juk azt is, aki a szentmise alatt a sekrestyében 
vagy mellékkápolnában van, jólleh~t annak aj
taja be van téve vagy aki a templom aJtaja körül 
tartózkodik (de 30 lépésnél nem messzebh), fel
téve, hogy a szentmise folyását még vrolamikép 
figyelemmel kísérheti. Sőt egy és ugyanazon szent
misén résztvehet bármily sokaság ., így bármily 
távolságban állók is, ha egyiitt maradnak s így 
egy közönséget alkotnak. A templom körüli 
ácsorgás azonban, főkép a hfvek tömegétől el
váltan, szentmisehallgatásnak bizonnyal nem 
számítható. 

Illedelmesen. 

A szentmisét illedelmesen kell hallgatnunk, ami 
akkor történik, ha külső magunkviselete által is 
:~Jalta tiszteletet és mély imádást tanusftunk. 

Azok a szavak, amelyeket Isten az égő csipke
bokorból Mózeshez intézett, valamennyiünknek 
szólnak,valahányszor a szenimisére a templomba 
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lépünk: "a hely, meluen állasz, szent föld!" ( Mó
zes ll. 3, 5.) Es mi is mindannyiszor megdöb· 
beuve kiálthatunk fel Jákobbal, aki az égig érő 
létrát s a rajta fel-alá járó angyalokat látta ál
mában: "Mily rettenetes .:z a l1el!J, nem egyéb 
ez, mint az lsten háza és a me11ny kapuja. (Mó
zc.<~ I. 28, 17.) O ha ezt gyakran megszívlelnők, 
nem egykönnyen érne bennünket az Üdvözítő 

keserű szemrehányása: ".4z én háznm imádság 
házának hivatik, ti pedig azt a latrok barlang
jává tettétek". (Máté 21, 13.) Ott, ahol a szent· 
misét mutatják be, de legfőkép a szentmise alatt, 
nin<:s helye a nevetgélésnek, tekintgetésnek, 
tereferének. Kövessük ebben is kereszténv őseink 
példáját, kik, mint Aranyszájú Szent JJ.nos be
széli, oly mélységes csendben voltak jelen a szent 
helyen, mintha ott egyetlen lélek sem lett volna. 
A tisztelethez tnrtozik, hogyha nem is az egész 
szentmise alatt (a két evangélinroot leszámítva), 
ami a legmegfelelőbb volna, de legalább az át
változástól az áldozásig térdeljünk. 
Főkép a nőknél a szent illedelem azt is meg· 

kívánja, hogy szenimisére jövet kerüljék a ke
vély s kihívó fényűzést. A templomba nem azért 
járunk, hogy ruhánkat mutogassnk. Aran!Jszájú 
Szent János, midőn felcicomázott nőt látott a 
szenimisére jönni, így szólította meg: "Te divat
báb! Ily ruha illik a bűnösre, aki a templomba 
jön vétkeiért Istentől bocsánatot kérni? Talán bi
zony táncolni jöttél vagy magad mutogatni?" 
Szenl Ambrus pedig így nyilatkozott az effajta 
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alakokrúl: ".\J.inél inkább fi>l vannak cicomázv:t 
s minél nagyobb feltüné;"l keltenek, annál meg. 
vt>tettebbek és gyíílöltebbek Isten előtt". 

Ájtatosan. 

Jóllehet kere1>ztény kötelességunknek eleget 
teszünk, ha a szentmisén egyszeriíen, tisztessé· 
gesen jelen vagyunk s azt azzal a figyelemmel 
kísérjük, melyről már előbb szólottunk, de igye· 
keznünk kell mégis a szentmisét az áhitat ama 
szellemével hallgatni, amely ily felséges cselek
ménynek megfelel. Minél nagyobb lesz ugyanb 
az áhítatunk, annál bövebben fogunk a szentsé 
ges áldont kegyelmeiben részesülni, annál töbh 
vigaszt és erőt fog az lelkünkbe árasztani. 
Evégből legajánlatosabb, ha a misézö pappal, 

ki amúgy is minket képvisel ott az oltárnál s n 
mi nevünkben mutatja be a szent úldozatot, lé· 
lekben lehetőleg mind szarosabban egyesülünk. 
Igen hasznosak e célra nzok az imakönyvek, me· 
lyeJ... a szentmise szövegél, Po;etleg a Jntin szöveg
gel párhuzamosan, hűen }(•!..özlik.1 

Igen üdvösen cselekszik az is, aki a t.zentmíse 
alatt s azzal kapcsolatosan az Cr Jézus szenve
déséröl elmélkedik; hiszen a szentmbe Üdvözí
tőnk keresztáldo!-atának megújítása s 1>zenl Pál 
ígéi szerint "az er halálát hirdetjük", valahány
t.zor azt bemutatjuk. 

t "Officium Dhinum" \agy Cséfnlvny S. J.: "A szent
mise". Mindkettő o.1 Szcnt hlvún·Ttu ~uJat J..i.1dii~úban. 



De jól cselekszik az is, aki a szentmise alatt 
rózsafüzérét, zsolozsmáját vagy egyéb szóbeli 
imát végez. 

Egész kiilönösen emeli az áhitatot a ~zentmise 
alatt az egyházias szellemű ének. 

Nagyon illik az ének a szentmiséhez. Hiszen 
aki meggondolja, mi megy ott az oltárnál végbe, 
az isteni szeretet túláradása annyira meghatja 
annak szívét, hogy megindulását alig is tudná 
egyszerű szavakban kifejezni. Erre legalkalma
sabb az ének. Azért Egyházunk szt>nt szertartá
sait ősidőktől fogva énekkel kíséri. Már szent 
Agoston megtérésében nagy szerepe v::m az egy
házi éneknek. Így ír erről "Yallomásaiban", me
lyekben ifjúkori tévelygésél szenthez méltó alá
zattal az egész világnak meggyónja: "Menn.vi 
könnyet hullattam, ó Isten, a te himnusaid é~ 

énekeid hallatára! Mint balzsam csepegtek Cii
Iembe s velük a te igazságaidat öntötted lel
kembe, ítgy hogy az ájtatosság tüze bennem fel
lobogott". A szeutatyák nem győzik magasztalni 
az egyházi ének üdvös hutásait Azt áHítják, 
hogy az egyházi ének Isten haragját lecsendesíti, 
a szent angyalokat körünkbe vonja, a gonosz 
lelkeket elűzi. Sőt magát a Szentlelket hh'.ia le 
szívünkbe. Az egyházi ének a léleknek szárnya
kat ad, hogy könnyebben tudjon a föld rögétől 

nwgvální s vágyaival, reményeivel az égbe szállni. 
Szenl Gertrud egyik látomásában szemléli, 

hogy az egyházi étwk Jézus drága SzívH is, mint 
a lándzsa. általjárja; s az ilymódon fnkasztotl . 
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alácsorgó vér a buzgó ének által kinyert kegyeJ
meket jelképezte. 

Ámde az ének legyen egyltázias, nem pedig a 
színházból kölcsönzött. Az ilyen ének s zene in
kább szétszórja és kiüresíti a lelket, semhogy 
azt áhitatra hangolná. 

Nagyon ellenkezik az egyházias szellemmel s h 

lelki mííveltséggelakiabálássa hang fitogtatása is. 
"Az éneklésnél - mondja már Szent Ambru.~ 

- az első szabály a szerénység, ez mérsékelje a 
hangot, nehogy a fület sértse." "Annál jobban 
fogsz tetszeni az IstPnnek -- mondja Szent Bo
naventura -.- minél egyszerííbben énekelsz.'' 

Mentöokok. 
Bármily fontos és üdvös is reánk nézve a va· 

sárnapi szentmise, mindazonáltal Egyházunk 
bölcs és jóságos szándéka szerint csak akkor kö
telez bennünket, ha azon résztvenniink lehet.~é

ges s a megjelenésben minket jelentékeny ok 
nem akadályoz. Nevezetesen felment a szentmise
hallgatás kötelezettsége alól a 

lehetetlenség. 
Ily eset forog fenn, ha heleg•~k vagy üdülők 

vagyunk, úgy hogy a szentmisehaJJgatás folytán 
egészségünk komoly kárától félhetiink. Hasonló
képen "lehetetlennek" mondhatjuk a szentmise
hallgatást, bn a templom túlmcssze van. Ötnegyed
órányi út általában mentőoknak számít. Tekin
tetbe kell azonban vennünk azt is, hogy milyen az 
út, időjárás s a vidék sz:okása. Vannak ugyani~ 
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,-idékek, ahol egy és egynegyedórai távolság mia tl 
egyetlen egészséges s erős ember sem érzi magát 
mentve a misehallgatási kötelessége alól. 

Hogy pedig kötelességünknek megfelelhes
sünk, nem szabad fontos ok nélkül vasárnap reg
gel vagy szombaton este oly helyre távoznunk, 
ahol misére nem mehetünk. Nem tilos azonban, 
akár kirándulás céljából is, már előbb útrakel
uünk, jóllehet előreláthatólag a távolság miatt a 
v:-t.$árnapi misére nem mehetünk. Vannak euken 
kívül esetek, melyeket egytől-egyig felsorolni ba
jos volna, amelyekben akár minket, akár pedig 
felebarátunkat fenyegető lelki, becsületbeli vagy 
anyagi kár vagy veszedelem a mischallgatást em
lwrileg szólva lehetetlenné teszi. Pl. a feleség, a 
gyermek magát tűrhetetl<'n zaklatásnak tenné ki, 
a munkás, a cseléd kenyerét vesztené stb. Ki-ki 
ily körülményei.: közölt hallgassa meg józan esze, 
lt'lkiismerete <;zavát, s ha csak teheti, lelkiatyja 
tanácsát. 

Hivatása, foglalkozása 

felmenti a hetegápolót, :17 anyát, dajkát, ki a 
1-(yermeket másra nem hagyhatja; a biztonságra 
ti~yelő őrt, c<;Öszt, katonát o;tb . 

.-\Ital án osan bevett szokás 

nt>mely vidéken mentheti bizonyos időre a csa
lúdi örömre várakozó anyát, az özvegyet közvet
h•n hitvestársa h3lála után. a menya<;szonyt, kit 
m: istentisztelet alatt hirdetnek. A feltíiné'> kerii · 
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lése a mentőoknk az ilveneknek. Ha ezt valami 
módon, pl. korai misehal1gatás által elkerülhetik, 
akkor szentmisére menni kötelesek. 

Kifogások. 

Különböztessiik meg a komoly mentőokokat a 
hiú kifogásoktól, amelyekkel alig igazolhatjuk 
majd magunkat Isten ítélőszéke előtt. 

Ily kifogás például a csekély gyengélkedés 
vagy túlzott aggodalom egészségünk miatt. Bez 
1eg, ha valami baszon vagy akár ritka látványos
ság kínálkoznék, bajos volna bennünket otthon 
tartaní oly csekélyes okból, amely miatt a mise
JOulasztásra máris feljogosítvaérezzükmagunkat. 

Manzoni, a hírneves olasz író, "A jegyesek" 
című kitűnő regény halhatatlan szerzője, késő 

aggságáig szorgalmasan járt a vasárnapi szent
misére. Mikor mégis egyik hideg, szeles napon 
övéi unszolására vasárnapon otthonmaradt, 
utóbb ezt nagyon sajnálta. "Ha ma, vasárnap 
volna az ~tolsó határidő, hogy 100 ezer lirát sze
mélyesen felvegyek, biztosan nem tartottatok 
volna engem itthon", mondá szemrehány6lag 
környezetének. És mikor ezek azt felelték, hogy 
egy szentmisét nem lehet 100 ezer lirával össze
mérni. "N o igen - válaszolt a költő, - mert a 
szentmise többet ér minden földi kincsnél." 
it Milanóban, 1873-ban, 89 éves korában.) 

Mások ismét idejüket sajnálják s kapzsi lélek
kel :ut számítják. hogy mennyit vflsztenek, nm-
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lasztanak azzal a félórával, amelyet szentmise
hallgatásra fordítanak. Ha az ilyeneknek élő hi
tük volna és megfontolnák, hogy mennyi áldás 
és segítség árad minden szentmiséből, nemcsak 
vasárnap, hanem mindennap szakítanának időt 
a szentmisére. 

Tilly, a harmincéves háború kitiínő vezére, 
mindennap, még a táborban is meghallgatta a 
szentmisét. 1623-ban történt, hogy a nagy ke
resztény katona térdreborulva, mély áhitatba 
merülve hallgatja a szentmisét, melyet gyóntató
atyja, Pierson atya a. harctéren, egy csürben mu
tatott be Istennek. Hirtelen berohan 1.-indelo 
báró és jelenti a vezérnek, hogy Keresztély 
hraunschweigi herceg közeleg s meg akarja tá
madni a császári seregeket. Tilly nyugodtan 
csak annyit felelt: "Kedves báró, látod, mily fon
tos ügy tart vissza. Siess azért a táborba s állítsd 
rendbe a katonaságot. A szentmise végeztével 
majd én is utánad jövök!" A báró gyorsan' visz
szalovagolt a táborba s csodálkozva látja, hogy 
Tilly érthetetlen módon már őt megelőzte s 
végigvágtalva a katonák sorai között, azokat a 
támadásra lelkesíti. Rövid idő mulva az ellensé
gPs lovnsság meg volt verve. a gyalogság szinte 
megsemrnisítve, a maradék pedig fogságba esett. 

A szentmise ezal!'!-tt ('Sendben folyt. Tilly 
bevárta végét. Ezután lovára kapott, felhajtott 
egy pohár bort s a hflrctérre sietett. A csatának 
már majdnem vége van. Amul a fényes győzel
men, melyért a vezérkar neki szerenesél kíván, az 
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ő hadvezéri tehetségének s bátorságának tudva 
he azt. Bizonyára a szent őrzőangyal helyettesí
tette a buzgó hadvezért, s a. katholikus sereg 
diadala a szentmise gyümölcse volt. 

Ha azzal mentegeted magad, hogy nincs ün
neplő ruhád, azt felelem, hogy az nincs is sehol 
előírva. És hidd meg, hogy az áhítat könnyei az 
ócska kendőn vagy elnyűtt zubbonyon sokkal 
ragyogóbbak Isten szemében akármily fényes 
díszruha gyémántjánál, drága gyöngyénél. 

Azoknak pedig, kik a szentmisét és prédiká
ciói túlhosszúnak és unalmasnak találják, a 
szentéletü De la Motte amiensi püspökkel azt vá
laszolom: "Nem n. mise hosszú, hanem a ti áhí
tatotok rövid". 

Szülők, gazdák, elüljárók. 
Amíg egyrészt a harmadik parancs a szülőkre, 

gazdákra és elöljárókra különös kötelezettséget 
ró, hagy t. i. annak pontos betöltését gyermekeik 
s alattvalóik részéről szorgalmazzák, másrészt 
különös áldás- és segélyforrás reájuk, hogy fe
lelősségelteljes hivatásuknak könnyebben meg
felelhessenek. 

Nincs ugyanis hatalmasabb nevelőe'izköz egész 
nt.Spekre és egyesekre a vasárnap megszentelésé
nél. Az emhert szent fegyelemben tartja, megőrzi 
Isten félelmében, megerősíti a jó úton. 

Viszont a Yasárnapszegés meredek lejtő a rom
lás felé. ~finden egyéb parancs megszegésére 
visz s főkép ahha a veszedelembe sodor, hogy az 
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embert a templomkerülők s míse alatt korcsmá
zók társaságába keveri, pedi.g ez a legrosszabb a 
világon. Azért az okos szülő paranccsal, ellenőr
zéssei de főkép jópéldával hasson oda, hogy gyer
mekei a vasárnapi szentmisén és prédikáción je
len legyenek. Az apa s anya nagyon keservesen 
megfogja siratni, ha ebbenelnéző s lelkiismeretlen. 

Egyik kovácsmester látja, hogy serdülő fia 
vasárnap misére készül. Vissza akarja tartani. 
"De apám - szól a fiú -- ez a.z lsten -harmadik 
parancsa!" "Ugyan hadd, - viszonzá az apa,
ez a parancs esak az iskolásgyerekeknek szól!'' 
"Apám! és a negyedik parancs is csak az isko
lásgyerekeknek szól, nekem már nem szól?" ... 
veté oda a fiú. 

Az apa pedig elgondolkodott s jónak látta, hogy 
a széntmisére ezentúl maga is szépen eljárjon. 

A gazdák, elöljárók, uraságok főkép manapság 
~okszor panaszkodnak cselédjeik s alattvalóik 
gyarlósága, hanyagsága, hűtelensége, megbízha
tatlansága miatt. De kérdem, nem ők tanítják s 
szoktatják -e őket a lelkiismeretlenségre azáltal, 
hogy őket a harmadik parancs teljesítésében 
akadályozzák?! "Ugyan miért tartsam meg a ne
gyedik vagy a hetedik parancsot (ne lopj!) -
gondolja magában az a szegény cseléd, - ha n 
harmadik az urak szerin t már érvényét vesztette?·' 

1903 őszén történt, hogy Fullerton Georgimr 
grófkisasszony, a híres írónő, egyik angol mi
niszter nővére, (>szreveszi, hogy egy szt>gény asz
szony vasárnap rt>ggt>l London utdlját söpri. 
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"Nénikém, volt-e már misén? - szólítja meg ba
rátságosan a munkftsnőt. "O kisasszonykám -
felelt amaz szomorúan - nekem az lehetetlen, 
mert akkor kenveremet vesztenéml" "Akkor 
csak adja. ide azt· a seprű t, - mondja a nemes
lelkű grófnő, - majd én helyettesítem, mfg 
maga vallásos kötelességét teljesíti." - úgy is 
történt. Es a közismert s általánosan tisztelt úr
hölgy az ámuló tömeg szemeláttára nagy szorga
lommal látott a munkához. 

Es eme hőstettével nagyon közreműködött, 
hogy hazájában lelkiismeretesen megtartják a 
vasárnapot. Gazdák, mesterekt. engedjétek meg, 
hadd tegye le vasárnap a cseléd, inas azt a sep
rűt, szerszámot, gazdasági eszközt s menjen bé
kében a templomba, a szentmisérel Ha maguk
tól nem mennének, ti küldjétek öket. Nemcsak 
ők, hanem ti magatok is előbb-utóbb nagy hasz
nát látjátok. 

Prédikáció hallgatás. 

Külön törvényt Egyházunk n prédikációhallga
tásról nem hozott, mert az telje~en felesleges is 
lett volna a régi időkben. Hiszen hajdanta a pré
dikáció mindig a szentmise alatt, az evangélium 
felolvasása után volt s igy a szenimisével teljesen 
összeforrott. De ki kételkednék abban, hogy 
azért manapság is, midőn Egyházunk főkép a 
hitben járatos híveit a prédikáció hallgatására 
bűn terhe alatt nem is kötelezi, az Isten igéje 
lelkünknek époly szükséges, mint volt valaha. 
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Ha az isteni szántóvető nem műveli lelkünk 
földét s nem veti be azt igéjével, bezzeg ·nem fog 
abban tiszta búza. teremni, hanem inkább csak 
konkoly, melyre a pokol örök tüze vár. 

A tapasztalás is bizonyítja, hogy a prédiká
cióra nem járó emberek, még ha tanulták is a 
hittant az iskolában, a lelki dolgokban csakha
mar tudatlanok, hidegek lesznek s a vallási gya
korlatokkal csakhamar szakítanak. Azért ne 
mentsd ki magadat műveltségeddel! Még ha úgy 
volna is, ámde nemcsak eszed, hanem szíved is 
van s az is reászorul a melegre, táplálékra .. 

Ketteler mainzi püspök (t 1877.) ugyancsak 
jól ismerte hitét s mégis nagy szorgalommal s 
figyelemmel hallgatta a prédikációkat, melyeket 
egyházmegyei papsága a városi s falusi szászé
kekről tartott; sőt bevallotta, hogy még sohasem 
hallgatott prédikációi, melyből valami újat ne 
tanult volna. 

Vagy talán a szentbeszéd egyszerűsége nem 
elégít ki; valami híres szónokot szívesen meg
hallgatnál? Ez onnan van, mert nem egészen 
tiszta a szándékod. Te nem annyira épülni s ja
vulni, mint inkábbélveznis gyönyörködni akarsz. 

Lacordér, a világ egyik leghíresebb szónoka oda 
iíllott Vianney Szent János arsi plébánosnak 
(t 1859.) szószéke alá s meghallgatta annak egy
szerű hitelemzését És nagyon épült és sok hasz
not merített belőle. A legegyszerűbb prédikáció 
i<> Isten ígéjét s az örök iguzságot közli ,·eliink. 
"f-l.melyek megmentik Jelkiinket". 
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Azt se mondd, hogy te úgyis mindjárt míndent 
elfelejtesz! Lám, aki szennyes kosárral vizet 
mereget, látszólag haszontalan munkát végzett. 
De mégsem egészen! A kosara tiszta lett. Így van 
a te eszeddel s szíveddel is! Nem megy át azon 
Isten szent igéje, anélkül, hogy valamit ne tiszto
gasson s javítson rajta. 

Lelkiolvasás. 

De ha a prédikációhallgatástól valami ész-
5zerű ok mégis visszatart, azt legalább el ne mu
laszd, hogy vasárnap valamely jámbor könyvböJ 
lelkiolvasást végezz. 

Ha a jó Isten nem hullat a magasból langyos, 
áldásos esőt ·- ilyen a prédikáció - akkor kút
ból merített vízzel öntözzük kertünket, vagyis 
olvassunk valami épületeset Nagyon ajánlatos e 
célra pl. Goffin Lénárd "Oktató és épületes 
könyve", Kempis Tamás "Krisztus követése", Sza
lézi szentFerenc"Filoteája"",A szentek élete" stb. 

Mérhetetlen sok jót eszközöl a lelkiolvasás: 
számtalan lélek köszöni neki, hogy megtért az 
üdvös5égre s életszentségre eljutott. 

Sze nt J( olumbinasz It 1367 .) szienai polgármeste!· 
korában egyik napon délben a hivatalból haza
jövén, nem találta az ebédet készen. Jámbor fele
~ége a leves helyett a .,Szentek életét" tette elt"je. 
J( nlumbinusz hosszúsan dobta le a földre. 

De aztán mégis lecsillapodva, felemelte azt s 
unalomhól felnyitotta. Egyiptomi szent Mária, n 
híres híínhánó éh•tére akadt henne. Elolvasta, 
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megtért s szentté lett. Ö alapította a jezsuaták
nak ma már nem létező rendjét, melynek tagjai 
különös áhítatgyakorlatnak választották az Úr 
.Jézus nevének gyakori kimondását. 

Délutáni áJtatosság. (Letenye.) 

Minthogy a vasárnap az imádság napja, azért 
Egyházunkhíveitvasárnap délután is a templomba 
szokta gyüjteni, hogy velük imádkozzék. És a 
hívek megértik anyjuk hívó szavát és szorgalom
mal járnak délutáni ájtatosságra. Akárhány sze
gény cseléd, ki. a szentmisére el nem juthatott, 
legalább a délutáni istentisztelettel érzi magát 
nt"miképen kárpótolva. Különösen népszerííek 
délután szüz Mária letenyéje, a Jézus Szfve- s a 
keresztúti ájtatosság. Igen sok helyen, főkép vá
rosokban, a prédikációi is ilyenkor tartják. 

E tekintetben tudnunk kell a következőket: 
a) A délutáni ájtatosság búrmily üdvös és 

hasznos, de a .~zentmisét nem pótolhatja. 
b) A délutáni istentiszteletre Egyházunk bíín 

terhe alatt nem kötelez. 
c) Mindazonáltal nagy kár volna azt elhanya

goini vagy eltűrni, hogy az a divatból kimenjen. 
Az az áldás, mt>lvet ily alkalma.kkor a legmél

tóságosabb Oltáriszent<st"ggel kapni szoktunk. 
nt>m üres ceremónia. Isten ugyanis hökezűcn 

megáldja azokat, kik iránta bökt>zííek és az ő 
dicsöségére többet is tesznek, mint amire szoro
~an kötelezve vannak. 
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Amilyen a Yasárnapod, olyan lesz halálod 
napja. 

Az ősi tapasztalás szállóigévé avatta, "amilyen 
az élet, olyan a halál". De nem kevesebb igaz
sággal azt is elmondhatjuk:, .. Amilyen a vasár
napod, olyan lesz halálod napja!'' Mert van-e 
valami, ami a.z embert keresztény mivoltában 
jobban megerősíti, avagy abhól hamarosabban 
s gyökeresebben kivetközteti, mint a vasárnap 
megülése vagy pedig annak megszentségtelení
lése? A halál pedig mindig az élet visszhangja. 

Aki vasárnap is csak keresete után lát s a temp
lomot elhanyagolJa, hamarosan elveszti minden 
érzékét n lelki, az örökkévaló dolgok iránt. 

A haszon lesz az istene, az élvezet az egyetlen 
l·oldogsága és hogy n ehhez szükséges pénzhez 
jusson, rendesen nem válogatja meg az. eszkö-
zöket. . 

Ehhez járul még. hogy a templomkerülés s az 
ezzel kapcsolatos rossz társaság Isten, Egyház, 
papság, szentségek iriint teljesen idegenné, o;öt 
elJenségessé teszik az embert. 

Elérkezik aztán a halál. Töredező szemei előtt 
mind sötétebb lesz és ezen sötétségbe nem világít 
he a hit fénye. Mindig f'Sendesebb lesz körötte: 
(>rzi a borzasztó halotti magányt. Minden el
hagyja és nincs, akihez forduljon, mert elszokott 
nttól, hogy Istennel, szenteh·el, angyalaival társa
logjon. 

Amint a lámpa, h:1 olaja kifogy, elalszik, amint 
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a gép egyszer csak megáll, amint az állat végtére 
elpusztul, ép igy hit né lk ül, remény né lk ül, szeretet 
nélkül, Isten nélkül hal meg az ilyen szerenesél
len ember. Époly istentelen a halála, mint ami
lyen a vasáruapja volt. A lélekharang megkon
dult feletted, jelzi, hogy földi életed végére ért, 
de a mennyország édesszavú harangjai nem ha
rangoznak be néked az öröknyugalomra,az örök, 
fényes istentiszteletre, a végnélküli ünnepre. 

A pap talán elmondja feletted: "Adj, Uram, 
örök nyugodalmat neki", de ez az ima sem talál 
meghallgatásra. Nel{ed nem lesz nyugodalmad 
soha, mert életedben sem nyugodtál lsten tisz
teletére, az ú r parancsára. 

És ha koporsód felett azért esedeznek: "Az örök 
világosság fényeskedjék neki", ez sohasemmegy 
teljesedésbe számodra, aki úgyszólván sohasem 
láttad az ünnepi oltár gyertyafényét kigyúlni. 

És odaát, a másvilágon, bizonnyal épen a va.
.sárnapok lesznek számodra az Úrnak napjai, 
igen, a megsértett, megvetelt, büntető lsten ret
tentő nap_jai. 

Igent amilyen a vasárnap, olyan a halál, olyan 
az örökkévalóság. 

De fordítsuk szemünket ugyanezen igazság vi
gaszos oldalára. Milyen annak az élete, halála és 
örökkévalósága, aki a vasárnapot megszente1i? 

A fárasztó, gondteli heti munkáhan biz' - mi 
lagadás benne - az ember lelke beporosodik, a 
földhöz láncolódik. 

Dt> eljön a vasárnap, a hétköznapi ruhával 
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minlha csak a föld porát. bilinesél is lerázná az 
ember. 

Az ünneplő ruhával a lelkünk is felfrissül, 
erezzük, hogy lsten g~·ermekei vagyunk, Isten 
házába megyünk, Isteu asztalához telepszünk, 
isteni levegőt szívunk. 

A templomban minden csak arról heszél nekünk, 
hogy a boldog örökkévalóság számára születtünk. 

Ez mondhataUanul megvigasztal s megerősít 

bennünket az élet csaláiban. 
Az ilyen életre aztán csuk szép, keresztény ha

lál következhetik. 
Eljártál szorgahnasan vasárnaponkint az (Tr 

Jézushoz, ő is siet hozzád, halálos ágyadhoz. Jól 
ismered papodat, lelkiatyádat. Nem irtózol tőle, 
hogy neki még egyszer meggyónjál s kezéből a 
vé>gső szentségeket fogadd. 

Hitből, reménységből, szeretclből éltél, ez a 
hármas isteni erény ott virraszt most halálos 
ágyadnál, beragyogja halvány arcodat s biztató 
bepillantást enged a boldog örökéletbe. Te Isten 
parancsa szerint pihentél vasárna,), meglesz te
hát az örök nyugodalmad; te rendPsPn eljártál 
az istenházába, most i~ oda mégy, nyitva találod 
azt. Jézus és :Mária már várnak téged, hogy le
törüljenek nlinden verítéket homlokodról, min
den könnyet szemedbőL 

Boldog, aki ünnepelt vasárnap, mert az a ha
lálban örök ünnepre ébred. 

"Amil~·en a v asárnapod, olyan lesz halálod 
napja.'· 
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