
SZEMLE
~Ö REGE K VALLÁSA"

A közelmult évtizedekben
!Iyakran töltötte el szégyenérzet
tel az eszmélkedő keresztény
e~b~reket, hogy a vallásosság
kulso megnyilatkozásai a tem
plomjárás, gyónás~áldozás
mintha elsősorban az öregek
főleg az idősebb nők kiváltsá
oa lettek volna. Sőt ma is nem
egyszer úgy tűnik lel, ho,oy a
családban elsősorban ők képoi
«elik: a ,v,!llás érdekeit auuon
unt intéseikkel es szekatúrának
i.s beillő ..erőltetéseikkel. Még
inkább novekedni látszik szé
auenkeeésiink; ha arra gondo
lunk, •hopy fiatalabb s életerő
sebb evetkben ezek közül az öre
gek közül nem egy maga is 
mint mondani szokták '- a vi
lág útján iárt és csak akkor
tért Istenhez, amikor már a
~.űn i~ elluuiuta" Ha pediq ~z
oregseget nem az évek számain
mériűk, hane,m - mint ahoml
az t.s .- az eleterő megfo.O:lJat
kozasanak és a vé,q közeledésé
nek tekintjük, akkor ide sorol
hatjuk az élet országútjáról va
lami formában lesodortakat: be
tegeket, testi fogyatkozásban
szenvedőket, lélekben megtörte
ket. Akikben egy szóval az élct
lendület megtorpant vattu akik
1/ halál igézete alá kerültek,
«zok fordítják életüket Istenhez
-- sokszor 180 fokos fordulattal
--: és }esznek a vallásosság kép-
"!.'WlOl.

Ami bennünk kcreszténssekben
:,zégJjenke;ést kelt, az nem eou
istenkeresot kedvezőtlenülbefo
lyásolt, sőt elriasztott szeni val
lá.sU;?lk~ól; azokat pedig, akik
kwul allanak a vallási életen
Nietzschétől kezdve felsőbbsé~
.oes mosolura és megvető itéle
tekre késztette. Élesebben nem is
lehetne ezt az egész problémái

megfog.almazni, mint ahogy
M"arttn du Gard regény
hose, Jean Baroist teszi vég
rendeletében. "Amit ma, írok
sz;ell~mi erőm teljében és eouen
sulJjaban.•- olvassuk a »éoren
d~let elejen - annak nyilvánva
loan nagyobb súllyal kell latba
esnie, mint amit írhatok vagJ)
aondolhatok: életem végén, ami
kor a kor vagJ) a betegség tes
tüea és erkölcsileg meanuomo-
ritoit:" .,

De az emberi rugdalózásokon
mosolJ/gó Isten (9. Zs. 4), ki azt
mondja: ,,'Megfogom a bölcseket
mvaszságukban" (1. Kor. 3, 19),
azzal a meglepő eljárással szol
gál nekünk, ho,gy Fia bemuta
tásakor két iireaet állít oda,
hogy hirdessék Krisztus Isten
séoét: az agg Simeont és a
nJjolcvanné.gy éves Annát. Mil
számíthatott ennek a két öreg
nek a szava és tamúsáateuése
Jeruzsálem hatalmas vallási 01'

ganí.zmusában. káprázatos szer
tartasai és nagJjtekintélJ)ű írás
tudói s papi fejedelmei előtt? A
mi emberi gondolataink szerint
eou tüzes lelkű próféta-ifjú
lJa!lJ/ efm Debbóra-mintájú nő
tanúsáatéiele mennyivel na
m/obb súllyal esett volna azok
lelkébe, "kik várják vala Izrael
mesroáltását:" (Luk. 2, 38) Ehe
~?lett I sten egy sírbahajló
iireaember és egy közismerlen
iámbor öre,Qasszony alig vala
mit számító tanúságtevését
akarta útjelzőként beletűzni az
emberi eszméikedés világába,
noha tudto. és előre látta, menu
nm .ayotrPlmet fog okozni. majd
minden kornak szine előtt a
fennebb jelzett probléma.

Nem mintha az életerős em
bert kikapcsolsui megváUásá-



nak úramúból, - hiszen ezt
máshonnét már jól tudjuk, hogy
mennyire nem akarja kikap
csolni - de - ha szabad ma
gunkat így kifejeznünk - az
Isten bravúros kedvében úgy
akart rsicáiolni a magát naintra
tartó emberi okosságra, hogy
éppen az a kő, melyet megve
tettek az épitők, szegletkővé
(Mt. 21, 42) legyen és hogy azok
is, akik az útszélen (Mt. 22, 9)
és a sövények (Luk. 14, 23) tö
vében meg a »árosok terein es
utcáin található ."lwldúsok, bé
nák, vakok és sánták" (u. o. 21)
sorsánál is lejjcbb tengődnck,
lakomájára mefJhívást nyerje
nek.

IIa nem »olna káromlásize.
azt mondhaindnk, hoa» a Nietz
sche va.q.1J Barois-féle kihíváso
kat az Isten nem úgy intézi el,
hogy szégyenlősen elbuitat.ia
öregjeit, betegje it s az azolehoz
hasonlókat. hanem nyiltan és
bátran övéinek mondia: "Nem
szégyenli őket testvéreinek
mondani" (Zsid. 2, 11) - mond
ja Seent Pál, és minth.a ntto
maiékozni akarná a gondolatot,
később ismétli: "Az Isten nem
szégllenli őket, hogy az ő Is
tenüknek hÍ1Jassék" (Zsid. 11,
16) És hogy rámutasson a gyö
kér-problémára, a kereszt iit
kára, egész részletesen kifejti:
"Mert nézzétek csak meuhívás
tokat, testvérek: nem sokan
vannak a bölcsek· test szerint,
nem sokan a hatalmasok, nem
sokan a nemesek; hanem azt,
ami a vilárJ szerint oktalan,vá
lasztotta ki az Isten, hogy meu
szé.qyenitse a bölcseket, és azt,
ami a világ szerint lJJJönue, 1,á
lasztotta ld az Isten, Iiouu 1nrfl-

. szé.qyenítse az erőseket, és azt,
ami a világ sze1'int nemtelen és
megvetett, választotta ki az I s
ten, és azokat, amik semmik,
houy azokat, amik valamik,
megsemmisítse, houY egy test se
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dicsekedhessék az Ő színe el6tt,'·
(I. Kor. 1, 26-29).

Aki olyan mélyen látla az
emberi nyomorúságot, mint az
Úr Krisztus, az előtt nem le
hettek rejtve a "kicsinyek" (Mt.
11, 25) uyarlósáuai. Kicsinyek
nek az evanuéliumi szóhaszná
lat nemcsak a gyermekeket ne
vezi, de azokat a nagyokat isr-_

akik tudásban, erőben s uuzdau
sáobom. nem többek a kisdedek
nél. Nagyon is ezenoedie az
apostolok értetlenséaét, gyönue
séaét, pártoskodásait és tévely
ués(}jt. De mindezek ellenére va
lami misztikumot· rejtett belé
minden "ldcsinységbe" és mind
abba, ami ezzel rokon. Valami
fén.1Jt 1Jafm oiláaoestutot, amil
csak ezek láthatnak meu. .Mint
ahogy a leakorrektebb ember
társunk felfogásán megérzünk
bizonyos kelJyetlenséget 1,agy·
legalább is keménységet, ha nem
volt beteg sohasem.

Ez a misztikum annyira a
kereszténuséa vele,jéből való,
hom] az Egyház esti imájában

. éppen az öreg Simeonnak éne
két mindennap elmondhatja és
figyelmeztet rá, houY estére
mindnyájan eUy kicsit iire.aek:
legyünk. Jelzi ezzel azt, houY
itt olyasvalamivel állunk
szemben; amit mindennap ér
demes meJJfontolni, amire min
dennap kell gondolni és ami
nele léflkörét éppen a föl
di fény kih.unstásakor kell ma
uunkban megteremtenünk. Az
öreuség s mindaz, ami ezzel ro
kon, természetszerű lendülettel
segíthet bennilnket e misztikum
ielfedésére. IIoau ez leylöbb
.ször nem sikerül vagy balul si
kerül, az attól van, hogy nem
tudunlc beleninurodni a változ
hatatlanba (ami valóban vál
tozhatatlan), és e.qy bizonyos
belső éoés és mardosás ideoes
sé, sokszor pediu zilálttá teszi:
az emberek lelkivilágát.



Hogy mi lehet ez a misztikum,
azt csak sejteni tudjuk, kimeri
teni nem. Bizonyára elsősorbm~
az a nagy életalázat, arl~it ki
érlel az erőinek fo,qyását tisz
tultan seemlclii öre.q szi», Halk,
elvonuló, másoknak terhére len
ni nem kioáná, más életformá
kat erőszakosan oúltoztcüni nem
akaró beáliitottstu), "Csak kiJ>:'!
ú.gy járjon, mint az Úr meaad
ta ne/d" (I. K or. 7, 17), "rt<:
egyiknek így, a másiknak meg
amúgy." (u. o. 7.). Az életetilu
sok és életíeliotuisok: különböző- .
séaé: -ilyen keresztény értelem
ben kezelni senki sincs jobban
indítva, mint a sokat látott és
sokat megélt ember. ,

Azután (( seolaálat-adásnak és
«zolnola! eltouadoeámak helyes
aránya sem tündöklik nuisui;
úgJJ, mint az öl'ea korba. Aki
csak mások szolgálataib61 él, az
here; aki pedi.Q irtúzi}: atl ol,
ho.qy embertársától 7)alarnitis
elioiuulion; az önhiff gőgnek

kietlen lelkű rabja. Senki nem
irtózik ?ÍrT:/} attol, hom] mások
terhére legyen, mint az iireo ;
oiszont senki nem tudja any
nyira, hom] másokra szorul,
mint ugyancsak ő. ÉplJCn ezért
minden erejét meaieezitre tö
rekszik szolaálni ; uiezoni há
lás lélekkel lélek/wl togalja el
a szolgálatot. "Ha me[1 nem
moslak, nem lesz részed énve
lem" (Ján. 1.'3,8.) - mond.ia J é
zus Péternek, aki tisztcletbőt

irtózik e/fogadni I stenétől a
lábmosás szol.qálatát. Mey kell
tanulnunk lélekkel ioaadn! má
sok álrlozutdt, anélkül, hogy azt
kikövetelnénk, vagy arra szii
miiandnk. Ehhez csak a ezentek
értettek.

Nem véletlen az öregeknek a
gyenneksé.q felé ualá orientá
ciója. Bámulatos, hogy egészen
öreg emberek egészen fiatal
gyermekekkel milyen komolyan
és milyen hosszan el tudnak

beszélgetni. Azon sem kell cso
dálkoznunk, hogy az öregek
gondolatvilága mindig saját
gyermekkorukban ragad meg
és folyton ilyen fordulatok hall
hatók: lllikor én méq gyermek
voltam ... vagy: Édesapámtól,
örcgapámtól ezt és ezt hallot
tam. " A tiszta lvuanánumruik
mennstilatkozása ez, melyet nem
lurmáiuoeit. cl az életereitikben
járúknak exisztenciális fölé
nyeskedése. Úgy néz a gyer
mekre, mint eljö?)endő generá
cuil: ősatyjára és ezért átszár
maztatia az általános emberi
szemlélet sar1rpont;iait. Persze,
öszfiinszcrííen, élmények és em
lékek formájában. És éppen az
a me.qindító ebben, hogy mindez
el/N hosszú és hányatott élet
nek sok ldlsza élménüe és vál
lalkozúso. után, mint ismeret
len tisztaságú' mélységeknek
{cnékh.ulláma tör,jön fel. És ezt
adja át eszményképpen a kis
.rJJ]ermeknek, mint magával
el/yenZőranmí embernek, az cm
ber; történés e[]J] láncseemének.
Soha annyira nem ember az
e/uber, mint rnikor el/Y öreg
ember el/lj gyermekkel "elbe
szélstet:"

'i'své[Jül utaljunk a tipiku
san simeoni [londolatra : az
örcqember menne már, de ma
radna is; az élefből való távo
zás és benne wlló maradás ket
tőssé,rTe kiiermeli azt a sajátos
keresztéll:l] maaaiartást; amit
Secnt Pál lcépl'i.iel: "Most má1'
az 110n hátra, hom] azok, akik
sírnak, miniha nem sírnának és
akik örvendeznek, mintha nem
örvendeznének és akik vesznek,
miniha nem volna birtokuk és
akik élnek ezzel a világrwi,
mintha nem élnénelc." (/. Km'.
7, 29-.'31.) Nagy dolog derillten
tudomásul 7wnni azt, hOGY el
kell távoznunk az életből, de
még naouobb dolog elhinni,
hoyy amikor már semmi ked-



1)ünk az élethez, vagy sf'mmi
értelmét nem látjuk további
életünknek, akkor - mini Si
meon -, gondoljunk az l sic n
titokzatos ígéretére, hotJ./} ad
di.q "halált nem lát. mí.q csal:
meg nem látja az Úr Krisziu
sái:" (Luk, 2, 26.) Sokszor ne
héz elhinni, de ú.qy van: ad
ből, amíg a titkos isteni ren
delések mértékét be nem töll
;jük. A mériék méluén pedi.q
Krisztus áll. (Ef. 4, 13.)

Érhetik megaláztatások a ke
reszténységet az öregek. bele
i/ph 1,allásossá.qa és a halálos

ágyukon meutériik: gyengesége
miatt. De tudnunk kell, hogy
:~Z t.eletartr.zik a nagy nu:g rá!
fái rendbe, melunek Isten
akarta [elhi-oása ez: "Men
jünk ki tehát őhozzá, hordoz
ván az (j gyalázatát." (Zsid 13,
13.) Holdon az, aki megérti
Gyert;ltaszentelő ianulsáiuit :
a.qg Simeonoknak és töpörő

dött Annaknak hivatása: bi
zonysagot tenni Krieztuerál.
«: f'1'annéliumról, a szent kp
reszténység fölsé.qes keauelsni
erőiről és eszmei tartalrnárol.

B (' l 0]1 (1 (' II {~ l' t

A SZtrZANYA koronájának tizenkettedik csillaga az ő márti
romsáaa, melynek bizonysárlát épp úgy meytaláljuk az agy Si
meon jövendölésében, mint U runk Jézus »zenoedésének történeté
ben. Ez a Giiermek jel, amelynek ellene mondatik; szól Simeon
s a Szüz felé [ortiuli)« hozzáteszi: a le seinedet is tőr járja ál.
I gen, oaléban a te lelkedet jár ja át a tőr, ó seen! Anya! H oaua«
is hatolhatott volna szeni Fiad húsáb« anélkiil; hogy atc lel
kedet át ne üsse? Valóban, miuidn. Jézus ulolsót sáhaitott, a ke
!/yetlen lándzsa, immár 'érzéketlen tesiéhe fúródva rnegn;lJitotta
oldalát, de lelkét nem érhetie el; a te lelked oolt, Szűzanyám,

amelyet átdöfött!
Szen; Bernát (U),I)()- -115:~)

A SZo-ZANYA papnői hivatást töltött be, amikor áldozato!
mutatoit be és fölajánlotta Jézus Krisztust, mintegy előre lril-c«
annak áldozatát, aki meg fogja váltani a világot s egyszerre lesz
papja, áldozata és temploma tulajdon isteni áldozatának. May
örömest ajánlotta föl áldozatait, mil;l/ bUZl/Ó ezeretettel I'égezte
hivatását, nem lévén számára semmi ketincsebb Jézusának látá
"ánál, fo( mindvégig úgy tartva őt a karjában, min! Istennek aján
lott áldozatot!... Ó szent és csodálatos papnő, aki ldthntatlo
nul végzed szent tevékenységedet e földön! Az emberek nem lát
nak, de a boldog lelkek tiezteloe dicsérnek s az Isten «zeretete
oese körűl.

Jea» Jacque s Olier (1(j{)R--- [fj56 j

~(í



A KIS ÚT
"Isten nem támaszthat bennem megvalőslthatattan

vágyakat; tehát ha kicsiny, ha törpe vagyok is, vágyóu
hatom, vágyódnom kell arra. hogy szent legyek..• EI kell
magamat viselnem számtalan tökétetlenségemmct együtt,
de mindenképpen a menn yor sz áqba kell jutnom; biztos,
egyenes és rövid utat fogok tehát keresni" ...

Lisieux! Szent Teréz

"Bármilyen szomorú dolog, mégis ú.qy látom, hogy gyülölet
mn bennem anyósom iránt, akit nagyonis ismerek és áskálódásai
és rosszhiszemű me.qjegyzései nem enqedik leloluulni iránta ér
zett .qyűlöletemet, pedig követem lelkiatyám tanácsát és imádko
zom érte."

A Szentek lógiói mellett
higgyen a gyóntatószék tanúsá
gának. F'igyelje meg például a
követkozn oűi.valomáe.t : ,.kl'~l

elcsüggedti'm és türelmetlen
lettem. mik or a szomsz{,uf.,jj
igazsúgtu.Ianu l szidalmnzotr,"
Nem haragot ..),~ g·Y'..l1i~lct0t (~h

resztett a gyónóban az ÍgdZSÚg
t(-daljság.·~ nliLJ\.li):~~t7;l~ t iivelnu-t
lenséget és elkeseredést. Vi
g-yúzzunk rá, ne tévessz ák (;~:z

sze a haragot a gyűlölettel

1'1ert az őnéhez hasonló esetek
többségében nem g yűiőletről

nm szó, hanem annál jóvu] ke
vesebbről. Mezharaaszunk va
lami vigyázatlanságért, vagy
sértésért, talán indulatosun le
hordjuk azt, aki megsértett,
t alán magunkba fojl,;uk a ha
raaunkat. niert 07. még- csak
harag, nem gyűlölet, ha TIl iud
járt annak véljük is. Mert mi
a felebarátunk iránti g'yiílii
let 7 A befejezett, véglegesnek
szan t rosszakurat iránta. Sző

ges ellentéte a szerctetnek ; ell
nek nemcsak hiánya, hanern
olyan pozitiv érzület, mciv ki
szorítja az í, elfoglalja 1l1111ak

helyét. Ha a gyűlölet nem a
runk nézve rossz emberre, ha
nem csak az abban lakó
rosszr'a irányul, akkor elvileg
uem lehet kifogásolni, de saj
nos, többnyire mag-át a szernélyt
veszi célba. Ha például valaki
hozzátartozója kárhozatát, vazv
súlyos szereucsétlenségét k í-

ván.ia, valószinűleg csakugyan
gyűlölet lobog benne iránta:
ha csak nem pusztán megfon
tolatlan, - bár akkor sem bűn

telen - indulatkitörésről van
szó. Az ön esetében pedig ruin
den bizonnyul haragról s ez
bármilven heves is, még nem
kívún.ia komolyan és véglege
sen anyósa romlását. Aquinói
Szent Tamás a haragot eny
hébben ítéli Illeg a gyűlöletnél

és joggal. mert a havag első

sorban nem a személyre Író
...vul, hanem arra a viselke
désre, vagy tettre, amely ne
künk kárt, vagy kellemetlen
séget okozott. Azért nem he
lyes, ha lelkiismeretvizsgálat
kor, vagy a gyónásban gyűlö

lettel vádolja magát az, aki
csak abban vétkes, hogy - ön
höz hasonlóan - nem fékezte
haragos indulatait. Az ön ese
tében ugyanis minden bizony
nyal így áll a dolog: jóakarata
nehezen nralkodík haragos, ta
lán rendkívüli mártékben in
dulatos természetén és ezért
m induntalnn csúnya föllobba
núsokon kapja magát. Az ilyen
lélek azonban többnyire nem
csak hogy nem rossz, hanem
esetleg múr rá is lépett a ja
vulás útjúra és csak idő kér
dése, inikor mutatkoznak majd
erőfeszítéseinek látható ered
ményei. Mindezzel azonban
semmiképen nem akarjuk men
tegetni a nevelés nélkül ma-
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radt harag'osságot és az ebből

eredő szeretetlen viselkedést. Az
elvakult harag nemcsak, hogy
szerencsétlenséget okoz, hanem
méltatlan is az eszes emberhez,
mert az úgynevezett ellenőrző

képzetek kikapcsolásával gé
pies düh-reakciókat hoz létre,
melvokért később nem sz ívesen
vállaljuk a felelősséget. A to
porzékozló, eltorzult urcú em
ber haragja ugyan még nem
gyűlölet, de azért könnyen le
het halálos bűn és gondozást
kíván.

Vajjon miféle gondozást 1
Eg;yáltalán mit tehet a nagyon
ideges, nag:'7on haragos tenné
szetű ember, mivel segíthet ma
gán 1

A lelkiatya tanúcsát az ide
geire menő személyért való
imádkozásról szívlel je meg, de
majd csak akkor, ha már nem
haragssík rája. Addig inkább
ne haragosúért imádkozzék az
ember, hanem önmagáért, iga
zibb és erősebb szerctetór-t, ne
hogy esetleg valami farizeusi
vonás os ússzék bele imádsá
gába.

Első lépése az legyen, hogy
ne gondoljon fölöslegesen
arra. aki mélyebb sebet ejtett a
lelkén. Ha eszébe jut. fordul
jon figyelmével minél hama
rabb másfelé, ne hagyjon időt
rá, hogy haragja újraföllan
góljon iránta. Ez ugyan még
csak menekülés a nem-szeretett
személytdl : egyelőre lemond
annak szeretetéről, tehát töké
letességnek nem nevezhetjük,
de m int a bűnalkalom tudatos
kerülése. már pozitív érték. Ez
az eljárás arra jó, hogy a ha
ragra ingerlő embert, ha távol
van, bizonyos mértókie elfo
le.itsük, ha pedig napról-napra
együtt kol l lennünk vele, ak
kor legalább ne raktározzuk el
a beliile kiáradó zavaró. íu~erl{}
benyomásainkat és ó vakod.iu nk
felújítúsuktól.

Ha ez sikerül, a mag-asabb fo
kozat sem lesz '~ié-rh'Jtetlen.
Merf az ember f,Zl'rllt{~J'" van
teremtve; é;, nerne-ak bűuo, de
kínja is, ha kenvtelen rt.ssz
Ienu i inasokhoz, akáresak gOll
dolatban il".

O..

A SZOZ, a rejtező istenség bizalmasa, karjában hordozza az
Istent, akit a világra seiilt; és a szegénység ajándékait hoeza:
szelid madarakat. A.Jinden kornak és nemnek megvan itt a kép
viselője, s megérinti őket a közöttük lévő I slen lelke. Annak a
hitnek az adóját teszik most elébe, mely annyi és annyi esztendő

óta sooároa eljöveteléért. Ilyen tanúk között, 6 Uram, a Seű«, a
hallgatag I ge szótlan Anyja a na[J!lszerü csönd biztos áldozatát
ajánlotta néked; mindent tökéletesen a szivébe zárt.

Santeul gyertyaszentelői himnuszáb6l (1630-16971-
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Mindig van valami ujszerűsé

ge és üde íze annak, amikor
felkészült laikus g-onuolkodók is
hozzányúlnak olyan kérdősek

hez, amilyenekkel ál lnl ábnu csak
a hittndornánv művelői szoktuk
foglalkozni. Ezt pre:dpJll Bert
rand de JOlt;)~'11'.3L Irásnbau is,
amelyet a Time and l' ide adott
közre. Amiből kiindul. a Pr.J
dikátor kőnyvcnek következő

szakasza: "Van még egy hiú
ság, rnely a földiin előudódik:

Vannak igazak, kiket bajok ér
nek, mintha a gOl1o'-;7.ok tetteit
cseleked nék, és vall unk gono
szok, kik biztousázban vannak,
mintha az igazak cselekedetei
náluk volnának." Hát igen 
fűzi hozzá .Iouveucl --, ez a
..hiúság" gyötörte i" az emberi
szellemet, amióta csak éhredezni
kezdett. Sokan abból II tényből,

hogy a "jóság-" nem önműkö

dően nyeri el Iutalmát 'ebben a
látható világban " a ..gonoszeá
got" nem ouműködöen su.it.in
büntetés, azt il l,i;vetkeztetést
vonták le, hogy ezekután n incs
ib Isten. ALI)k v i szo !l t, akik
mégsem vesztették cl liitilket al.
Istenben. lei~::1:1hb i,.. "'úpilelli
igyekeztek a dolgot és e~:)kkell

tcni a megúilaplt(l., ÍC"azs:1 L<l t..
Csak kőzbevatólor- jeg'yzem meg,
hogy az a ,.hi.,tJrielZIJ11l'l' is,
amelyről leg"'y szer rtÍ"z letcsen j r
tam, meglehetűacn ebben a me
derben mozorr. .Touvenel szer-int
azonban a ténvok mindig tenyok
maradnak s azokat nemcsak tu
domásul keil veon úuk. -Ie egye
.iesen alapnak kell tekintenünk
xhhoe, hogy értelmes felf';'l~ái'\t
alakíthassuck ki az emberi lét
ről.

Az a világegyetem, amelyet
az óvodában és kisiskolában
gyermekeink elé rajzolunk. ak
ként van berendezve, hogy u he
lyes emberi magatartás mindig

magával hozza a kívánt kedve
z:) történéseket. A. viszony
egyenes és eg'yértelrnű köztiik:
a szerencse Itt szolgá lóleűnya az
erénynek. S ezt a beáll itúst _.
figyelmeztet J ouvenel - nem
csak nevelői célzatok sugalják.
hanem az a körülmény is, hog-y
a világot mind az elmesélő,

mind a hallgatói i lvennok sze
retnék. Valahogy visszar-iadunk
attól, hogy a végzetet el v ileg is
olyan vaknak minősttsük, m.int
amilyen vaknak mutatják játú
kai a tényleges világban. Holott
a természetes filozófia már rég
óta hirdeti, hogy nem is lehet
ez másként.

Azok az események ugyanis,
amelyek az egyénre zúdulnak,
magának a világegyetemnek ese
ményei, az okok márhetetlen és
áttekinthetetlen tömegének ere
dői, miért is lehetetlen volna
azokat egyetlen egy változó
elemnek. az illető egyén maga
tartásának függvényeként meg
határozni. Az egyén életében az
események összefügghetnek egy
mással, de es ak az ő sajátos né
zőpontjából, maga az esemé
nyek halmaza azonban, amely
ből az egyéni tudat válogat, a
tökéletes összefi.iggéstelenséget
jeleníti meg elöttünk. Egy bom
ba ugyanabban az időben fel is
robbanhat, meg nem is, s hogy
repeszei kit ölnek meg, merőben
a véletlenen múlik, Az ember
tehát - tanítja e filozófia 
nem tehet okosabbat, m int azt,
hogy sztoikus módon elfogadja
sorsát.

Aki hisz az isteni gondvise
lésben, annak persze nem okoz
nehézséget, hogy az életú tját
vaktában keresztező s egészen
távoli vagy éppenséggel isme
retlen forrásból eredő véletlene
ket is olyan eseményeknek te
kintse, amelyek az ő számára
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értelemmel birnak.. Ez azonban
gyökeresen más kérdés, mint az
erény és a siker szabályos
együttjárása ebben a tapaszta
lati világ-ban. Hog-y a kettő kö
zött nincs ilyen kapcsolat, egé
szen nyilvánvaló. Tudomásul
kell azt vennie a hívőnek is. Vi
lágos azonban, hogy abban az
esetben, ha nem fog-adja el azt
az érvelést, amellyel a termé
szetes filozófia dolgozik, akkor
neki mag-ának is maavarázatot
kell rá találnia.

Hog-y teológiai szemponthól
mennvire helytálló és menvire
eredeti az a mag-yarázat, ame
lyet .Touvenel ajánl, arról nem
mernék nvilatkozni, de úgy a
magam laikus gondolkodásával
igen helytállónak és eredetinek
vélem. Azt mondja vlouvenel:
"A Mindenható teremthetett
volna okság-i kapcsolatot ebben
a tapasztalati világban ir; az
erény és a siker között, de ez
nyilván nem felelt meg szándé
kának. S nem is felelhetett
meg. Mert ha Isten úg-y alkotta
volna meg a világot, hogy ben
ne a jóság önműködően juta
lommal jár, akkor a világ nem
lett volna jobb világ, hanem el
lenkezően, sokkal rosszabb,
mert - amorális világ lett vol
na. Az, hogy nincs oksági kap
csolat az erény és a siker kö
zött, Iénvesrí vonása a teremtett
világnak, egyik alappillére az
isteni tervnek. Isten, mint a
legnagyobb jóság, nem is cse
lekedhetett másként." És .Touve
nel ki is fejti kissé bizarrnak
tetsző tételeit.

Tegyük fel egy nillanatra,
hogy az erényes mazatartást
mindisr és csakis siker koronáz
za. Ebben az esetben a tökéle
tes szabályosság tudata már
régesrégen köztudattá vált vol
na. Minthogy pedig a szernél:yes
előny a legáltalánosabb vá
g-yunk, következik, hogy m in-
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den ember beidegzett ösztönös
séggel iparkodnék erényesen él
ni. Igen ám - írja Jouvenel
-, de nem éppen abban ismer
jük-e fel az erény lénvegét, hogy
cselekedeteinket magasabb in
dítékhoz szabjuk. mint a szá
munkra való egyéni hasznos
ság1 Annak az elképzelt "jó" vi
lágnak erényes emberei egyál
talán nem lennének "erénye
sek". hiszen még az erkölcs fo
galma scm merülhetne fel az
el mé.iükbeu. Nem kétséges
ugyanis, hogy az ember erkől

esi lény volta abban nyilatko
zik meg, hogy egy belülről szó
ló nemesebb hang- indítására fö
lébe tud kerekedni a személyes
előnyre tiirő természetes hajla
mának. Mint ahogy nines is
ember, aki meg ne tapasztalná
e7.t a magasabb sugallatot.
amelynek közülünk még a leg
rosszabb is engedelmeskedett
már ekkor vag-y akkor. És sze
met szúrhut. hog-y a filozófusok
sohasem tudták az autonóm ész
alapjára v iaszavezetni ezt az
ösztönzést, "Gondolom - jegyzi
meg .Touvenel , egyszer el
fogják még ismerni, hogy ez a
kérdés épp úgy megoldhatatlan,
mint a kör négyszögesítése. S
valóban, megoldhatatlannak kell
is lennie." Ha nincs küzdelem 
nem mintha a keresztény gon
dolkodásban ez a küzdelem len
ne a végső és utolsó mozzanat
-. akkor nem is lehet moralítás.
Abban a világban pedig, amely
ben II jóság a szükséges és elég-
séges feltétele lenne a sikernek,
nem adódhatnék semmi ilyen
küzdelem. Következésképen ez a
világ amorális, erkölcsöt nem
ismerő mindenség lenne.
Másfelől azonban a Teremtő

nem építhetett olyan világot
sem, amelyben fordított viszony
lenne a szabály az erény és a
siker között, mert akkor a ter
mészetes kiválasztás már régen



elpusztította volna az összes
erényes embereket. Vagyis az
erkölcs, ha más okból is, épp
úgy ismeretlen valami lenne,
mint az előző esetben. Felvet
hetnők a kérdést, vajjon nem
létezhetnék-e valami bonyolul
tabb, de mégis határozott kap
csolat az erény és a siker kö
zötU A válasz azonban nyilván
valóan tagadó: mert ha az
erény egy bizonyos formájának
gyakorlása szabályszerűen si
kert eredményezne, másik for
máját pedig szabályszerűen ku
dare kisérné. akkor az előbbi

forma megszűnnék erény lenni,
az utóbbit pedig ar, élet menete
tökéletesen kiküszöbölné.
Minderről vaskos köteteket le

hetne írni, moudia J'ouvenel, de
úgy hiszi, hogy tételei ebben a
felvázolásban is elég világosak.
Avégből, hogy a tapasztalati vi
lágban helye legyen és lehessen
az erkölcsnek, Istennek azt úgy
kellett mezalkotnia, hogy hiá
nyozzék belőle bármiféle meg
állapított kapcsolat a jóság és
a siker között. Merf ha csupán
elrejtett volna ilyen kapcsola
tot, hogy azt azután az ember
fokozatosan, értelme gyarapodá
sának arányában fedezze fel,
mint ahogy sokan és sokszor ta
nították, akkor olyan világot
teremtett volna. amelyben annál
kevesebb az erény, minél oko
sabb az ember. Az erkölcsi ha
ladás valamennyi tudományos
utópi ája is azon a feltételezésen
alapszik, hogy az ember bele fog
nőni a rejtett kapcsolat megis
merésébe. míkor is majd min
denki erényes lesz, mert meg
győződött ennek hasznosságúról.
Valójában ezek az utópiák az
ember erkölcs-vesztését foglal
ják magukban. Éppen, hogy Ie
hesseu és leg-yen is erkelesi ha
ladás, a Teremti; m intha az el
lenkezőjét cselekedte volna: a
jóság és siker kapcsolatának

hiányát leplezte el, hogy így az
után az ember fokozatosan an
nál magasabb erkölcsiségre
emelkedhessék, minél inkább
felismeri, hogy az erény gya
korlása az ő ember voltából ere
dő kötelesség, nem pedig a ma
gatartás legcélszerűbb módja.

'I'eológ'iai szempontból van itt
azonban egy meglehetősen -Io
gas kérdés is, amelyet Jouvenel
az Ószövetség "ontológiájának"
nevez. Abban olvassuk ugyanis:
"Ha az Én ösvényeimen halad
tok, símává teszem számotokra
az utat. tartsátok meg az En
parancsaimat és sikerrel jár
tok." Mit mondhatunk erre' Az
emberiség biológiai fennmara
dása - feleli J ouvenel - két
ségtelenül megköveteli, hogy az
egyének ne mindíg a saját önös
érdekeik ösztönzésének engedel
meskedjenek. Mindaddig tehát,
amíg az emberek rá nem jöttek
arra, hogy mi az elengedhetet
lenül szűkséges nemük boldogu
lásához, Istennek kellett előírá
sokkal segítségükre lenni. A
kezdeti társadalom csak úgy
haladhatott előbbre, ha tagjait
az Isten félelme hasznos ir ánv
ban vezérli. Az emberi fejlődés
nek ebben a szakában a mennyeí
Atya buzdította az embereket
arra, hog-y azt cselekedjék, amit
belátásuk alapján is cseleked
niök kellene, mert ez válik ja
vukra ebben a világban. Ugyan
úg-y, ahogy a földi édesapa i"
jutalmat és büntetést helyez ki
látásba s ennek segítségével
igyekszik kialakítani gyerme
keinél azt a magatartást, ame
lyet ezek érdeke is kíván. De
egy édesapa sem állíthatja, hogy
helyesen és okosan nevelte
gyermekeit, ha abban a hiszem
ben hagyja IJ1eg' őket, hogy
azért kell a jót cselekedniök,
mert általa földi gyönyörűség

hez jutnak és menekülnek a
földi fájdalomtól. Nem vitás.
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Ilogy a Biblia sok helyen ad
hangot ennek az ószövetségi on
tolégiának állapítja meg
J ouveneI. Amikor azonban Is;
ten kinyilatkoztatja magát
Krisztuson keresztül, egészen
más nyelven beszél. A zsidók
azt várták a Messiástól, hogy
diadalmas földi birodalmat te
remt. amelyben örökösen és
kihívás nélkül győzelmes az
erény. E helyett azonban a leg
nagyobb Jóság, együtt két go
nosszal, egy becstelen kereszten
végezte földi életét.

S van még egy figyelemre
méltó észrevétele J ouvenelnek,
amelyről szintén .köteteket le
hetne írni: "Ha a tapasztalati
viláz kozmikus rendjéhez nem
is illik az erény és a siker sza
bályszerű kapcsolata, annál in
kább szabállvá kell válnia az
emberi ész alkotta társadalmi
berendezkedésben." S valóban.
Jobb Ismérvet az emberi hala
dás mérésére aligha találnánk.

•
. Még a mult év májusában 01
vastam, hogy egy fiatal francia
orvos lit társával egryütt külö
nős vállalkozásra készül: gumi
tutajon át akarnak kelni az At
Ianti-óceánon, anélkül. hogy vi
set {IS élelmiszert vinnének ma
gukkal. Monacóból indul nának
és Cuba lenne a befejező állo
más.

A 27 éves Alain Louis Bom
bard elmondotta akkor, hog-y a
merész terv végrehajtásával azt
11. felfed'w:ósét kívánja orR'T.flg
~j]ág' e16tt irrazolni, amelyhez
eddir-i kí"érletei sorún jutott.
B~ foO'ja bizonyítani. hozv ha
jótilröttek. ha kővefik módsze
rét. hORSZÚ időn át életben tart
hatdák mag-ukat. mert á tenger
elesrendő enni- és innivalóval
szolr-ál, Mindaz, amivel rendel
kezniök kell, egy h()l'l"ászfelsze
rel PR, (>O'Y nvlon-szűrő és eg-y
fazék. Teljesen téves ugyanis az

a régi és általános nézet, mint
ha az emberi szervezet nem tud
ná hasznosítani a tenger vizét.
Nagyon is tudja, csak nem sza
bad engedni, hogy a test a
szomiazás miatt előbb már
nagymennyiségűvizet veszítsen,
8 a fogyasztott tengervíz meny
uyiségét napi egy pintre, vala
mivel kevesebb, mint másfél li
terre kell korlátozni. Édesvíz
hijján a hajótörések áldozatai
csak azért szoktak elpusztulni,
mert napokon keresztül nem
isznak semmit, amikor pedig
szervezetük a vízvesztés mély
pontjára jutott s nem birja to
vább az elviselhetetlen szomiú
ságot, akkor egyszerre túlsok
tengervizet fogyasztanak. Annál
tragikusabb ez tette hozzá
Bombard -, mert meglehetné
nek minden tengervíz nélkül is.
ha megfelelő rnennviség ű halai
tudnak fogni, mert az ő kísér
letei szerint egy háromkilós hal
zuzalékából negyedliter teljes
séggel iható vizet nyomhatunk
ki. Igy azután valójában az
egyetlen nehézség, amit meg
kellett oldania, a skorbut leküz
dése. Ám ez is sikerült neki.
Csak egy nylon-szűrőre van
szükség, amelyet időnként kb.
másfél órára belemerítenek a
teng-erbe. Mindannviszor őssze

gyűlik a szűrőben néhány szá
zadsrramrn plankton, ez az al
gákból és míkroszkopikus állat
kákból összetett szerves anvaz,
amely a magas kalóriaérték
mellett C-vitamint is gazdag-on
tartalmaz. Az pedig köztudo
mású, hogy a skorbutnak ez a
vitamin az ellenszere.

A gumitutajt - mondotta
még- Bombard - vitorlával fog
ják hajtani, úgy hogy utazásuk
lel!'johb esetben is hat hétig tart.
Minthogy nem holmi hősködés a
céljuk, visznek magukkal rádió
leadó készüléket. hovv SZÜkFH\g
esetán segítséget kérhessenek.



Hozzáfűzte még Bombard, hogy
örülnének, ha vitorlázás közben
az arra járó hajókról minél
sűrűbben ellenőríznék őket,

mert ez nag-yban emelné tudo
mányos eredményeik hitelét.

Ismétlem, mindezt még má
jusban olvastam. Most azután
ráakadtam az Ossevatore Ro
manóban egy a Barbados szi
getekről decernber 24-én kelte
zett kőzlésre, amely szerint
Bornbard és társai gumituta
jukon épség-ben és eg-é-szség-esen
megérkeztek a keleti Antil
lákra, útjuk az óceánon 62 na
pig- tartott, mialatt nem éltek
eg-yében, mint halon, tenger
vízen és planktonon. Vajjon ha
egy Bombard az őskorban él,
nem másként alakultak volna-e
térben és időben a földrajzi
felfedezések 7

•
Könyv még- ritkán keltett

Franciaországban akkora fel
háborodást, mint Jean Grimod
Irásműve, amely Jeanne d'Arc
a-t-elle été brulée '! - "Elég-et
ték-e Arci J ohannátl" - cím
mel úgy november táján ke
rült a nvilvánossáe elé. Nem
csak a katolikusok tiltakoztak,
a1{i!{ a szentct is tisztelik az
Orleansi Szűzben, de általá
nosságban is felsorakoztak a
szerző és a: kiadó ellen mind
.azok a franciák, akik kegyelet
teljes mezbecsülést igényel
nek leznépszerűbb nemzeti hő

süknek. A szellemi élet ismert
na eysávai mellett megszólal
tak a lapokban az egyszerü 01
vasók is. akik leveleikben éle
sen mezbélveeezték már a "sér
tésnek" és ,.befeketítésnek" pusz
ta kísérletét is. Mint ilyenkor
történni szokott, mindez csak
fokozta a keresletet a könyv
után. ú.!!'y annyira, hocv a pá
r isi Croix vógül is oda követ
keztetett... hoey megfontolt szél
hámosságnak dőlt be a közön-

ség. Annyira kézenfekvők

ugyanis Grimod tévedései és
ferdítései, hogy a könyv meg
jelentetésének egyetlen magya
rázata lehet: az, hogy a szer
ző is, meg a kiadó is remek üz
letet szimatolt meg benne.

f~rthető ezekután, ha felfoko
zott érdeklődéssel vettem kezem
be azt az egészen komoly hangú
és teljesen tudományos jellegű
tanulmányt, amelyet a Toblet
közölt a könyvről. Trója, W. S.
Scott lelkiismeretesen sorba ve
szi Grimod érveit, kimutatja
róluk, hogy nem állnak meg II
bírálat előtt, s végül is rámutat,
hogy Grimod semmiképen sem
tudja bizonyítani Johanna meg
meiekülését és életbenmaradá
sát. Emellett azonban elismerés
sel emeli ki, hogy Grimod, ha
célzatosan válogatta is össze, de
igen élvezetes formában tárja
elénk azokat a mozzanatokat,
amelyekkel a rég lezárt J oh.m
na-rejtélyt szeretné felelevení
teni. S bármilyen különösen
hangzik, Scott még' értékesnek
is mond.ia a művet. Igaz, csak
abból a szeru pont.hól, hogy ki
tünő adalék arra: lám, milvon
könnvű még a leglehetetlenebb
elméletek számára is valami
alapot találni.

Annyi bizonyos, hogy detek
tívregényre is kevésre akadtam.
amely annyira izgalmas lett
volna. m iut ennek a .lohanna
rejtélynek alakulása. U jdous ág
ként hatott, legalább számomra,
Scott tanulmányában mindanak
előtt az a közlés, hoQ'Y már
1914-ben megjelent Párisban
Grillot de Givry tollából egy
könyv Arci Johanna életbenma
radása és házassága r-ímmel, és
hogy 1p32- ben Jean J acoby írt
könyvet Szent Johanna titka
címmel. Jacoby két titkot vélt
felfedezni: nemcsak azt, hog-y
J ohanna nem került máglyára,
hanem azt is, hogy Bajor Iza-
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bella házasságon kivül szüle
tett gTermeke volt. Ezzel az
utóbbi feltevéssel egyébként
még Pierre Caze állt elő 180;1
ben. Úgy látszik azonban, hogy
ezek a kiadványok nemvertek
akkora port, mint most Grimod
könyve.

A rejtély egy f8ljegyz.éssel
kezdődik, amely szerint Orleans
városa két arany reál ki fizeté
sét rendelte el Fleur Je Lys
fegyveres hirnök rószérc, ami
ért leveleket hozott Szúz .Johan
nától, A feltűnő ebben az. hogy
a kifizetés 1436 augusztus 9-én
történt, több mint öt évvel I.lZ

után, hogy -Iohauna vértanúsá
got szanvedett a roaeni öreg
piactéren. Két héttel később,
augusztus 21-én Johaulla eg-~vjk

fivére, aki a királynál tett l[t
tógatásról jött vissza, kapott
nagyobb összeget a várostól,
utiköltsóg ül, hogy felkereshesse
nővérét, .Iohannát, Augus"Itus
25-én a város n iból péE"It f izo
tett ki egy embernek, akii .Io
hanna küldött levelekkel B10iR

. városából. Utána Fleur de Lvst
indították útnak a- város köl t
ség-én, hogy jelentkezzék a "Le
ánynál", aki akkor a luxernhur
ld Arlonban tartózkodott. A hir
nök leveleket vett át tőle s on
nan Lochesba ment, ahai a le
veleket a király kezébe adta,
majd visszatért Orleansba, aho
vá szeprember ll-én érkezett.
De ez még' nem minden, Három
évvel később, 1439 július 28-án
a "Leány" maga is meglátogat
ta Orleanst és "Armoises hölg-y"
néven ott időzött auzusztus l
ig. Közben gazdag pénzajándé
kol, kapott "jutalmul a sok jó
szolgálatért, amelyet az ostrom
alatt a városnak tett".

Ezek szer-int nem kétséges -
írja Scott -, hogy azt a vala
kit. aki mint Arci Johanna lé
pett fel, Orleans városában el
is fogadták annak, sőt Szent
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.Johanna fivére és a király i
annak ismerte el, évekkel az
igazi .Iohanna halála után. Az
elso kérdés tehát, hogy ki volt
ez a nő, a második, hog-y miért
nem fedezték fel nyomban 11

csalást l Minthozv azonbau
Grimod és előfutárai azt hiszik,
hogy .Iohaunú.t valóban nem
vitték a vesztőhelyre és mint
"Armoises hölgy" folytatta éle
tót, két másik kérdés is felele
tet kíván: hogyan menekülhe
tett meg és kit állítottak he
lyette a máglyára ~ ,

Népi hagyományokban, nem
csak régi, de ú:i legendúkban i!'
elég sokszor találkozunk azza]
a hiedclemmel, hogy történel
mi szerenlők Hem akkor és nem
úgy haltak meg, amikor és aho
gyan jelentették róluk. Aligha
akad azonban egy eset IS.
amelyben a tudományos kuta
tás meg ne cáfolta volna az
ilyenféle mende-mondákat, An
nál inkább csodálkozhatunk
azon - írja Scott -, hogy Szcn t
.Johai IIIát illetően Grimod és tar
sai készek beérni olyan adutok
kal és tanúságokkal, amelyeket
már a maguk idejón kellő ér
tékűkro, helyesebben értéktelen
ségii.kre szállítottak le a hig
sradtabban gondolkodók. Elte
kintve eg-y sortól, amelyet a
Nider-féle Formicarium tartal
maz, azt a vélekedést, hogy J 0
harmát nem égették' el Rouen
ban, legelőször e!-,'"Y egykorú
krónika, az 1440-ben kelt Egy
párisi polgár naplója említi
meg, amely valószínűleg Jeé!n
Chuffart műve, Hangzik pedig
ekként: "Abban az időben egy
állítólacos Johanna bukkant
fel. akit Orleanshan nag-y tisz
tes8éggel fogadtak." Félszázad
dal később, 151G-ban Pierre
Sola -írja meg A nagy kiráfyok
('S császárok mf'rész tetl.ei ,. e.
művében, hogv VII. Károly ki
ha.llaatáaon fogadott Ch":>' nőt.



aki .lohauuáuak adta ki magát,
a nő azonban végül is beval
lotta a csalást. K utalások Fran
ciaországról c, könyvében,
amely 1j!J6-ban jelent meg, Pa s
quier is mcgeml ékezik egy ka
laudor nőről, aki Johanna ba
bérjaira pályázott.

Mindezck az írók tehát egyet
értettek abban - anuyi ra nyil
vánvalóak voltak a téuyek --,
hogy "Armoises hölgy", ha so
kakat meg is tud-ru téveszteni,
nem volt azonos .Iohanuával.
Egyikükben sem merült fel
meg csak a gyanúja sem annak,
mintha talán .Iohanuának sike
rült volna megszök nie a lán
gok előL Az első olyan úll ítás
sal, hogy Johanna val óban
túlélte hivatalos halálát, a Sa
ini-Th.ibaud de Melz dékánjIi
nak krónikájában találkozunk,
amelyet V'tgnier oratórránus
atya r",dczctt fel s amelyet Vig
nier f rvcr., tett közz« lí;;);t-kl~l.

Ez kezdi beszámolóját ekként:
"Ebben az évben, 14il6-bun, má
jus 20-án jött Johanna, aki
Franciaországban volt." Vigni
er közismert arról - írja Scott
-, hogy nem riadt vissza ki
se bb-nagyobb szöveghamis ítá
soktól. De ha ebben az esetben
mégis lelkiismeretesen másolt,
akkor nyilván nem tudott arról,
hogy a krónikának egy későbbi

szövegében, amelyet a dékán sa
játkezűen írt, már ezeket a so
rokat olvassuk: "Ebben az év
ben jött egy fiatal leány, aki
3zűz J oliannának mondta ma

sát, és olyan sikeresen jutszut
ta szerepét, hogy sokan lépre
mentek neki, főle~ a 12g:wg;vt>b
bak közül." Vagyis ha a Vig
nier-féle kiadást hitelesnek fo
gadjuk el, akkor azt kell meg
állapítanunk, hogy előbb még a
dékán is azok sorában volt,
akik .Jéprernentek", később

azonban, amint kiderült a szél
hámosság, becsületes modon

helyre is igazította krónikáját.
Grimod miudenosetre csak az
első verziót idézi könyvében,
ami egymagában is elegendő ok
arra, hogy kétségbe vonják tu
domanyos tárgyilugosság át.

Annak ellenére, hogy azóta
elveszett a házassági szerzódés,
amelyet Viguier, állítása sze
r int, megtalált s hogya Grimod
által közzétett okirat, amely
ben Robert des Armoises és fe
lesége, a "Pucelle de France", a
"franciaországi Szűz" házasság
kötésüket tanúsítják, meglehe
tősen gyanús - Scott bizony l
to ttnak tekinti, hogy ez a nő.
aki .Iohannának nevezte magát,
valóban férjhez ment Robert
des Armoiseshoz, úgy 1436 tá
ján.

Valamennyi között ketségkí
vül az a Iegkülöuösebh. hog-y
Henri de Vouthon, aki .Iohauua
édesanyja, Isabelle Romée fi
vérének gyermeke, tehát .Iohan
na első unokatestvére, 1011La
mondta 1476-ban egy vizsg álnt
során, hogy J ohanna többször
ellátogatott hozzájuk Serrnaise
faluba, ahol nagybátyjúval,
többi unokatestvéreivel és vele
(Henrivel) "evett, ivott és be
szélgetett". Minthogy Henri 1424
ben született, csupán hét évvel
az igazi Johanna halála eiőtt,

világos, hogy mindaz, amit a
J ohanna halálát követő évekből
előadott,csakis Armoises hölgy
re vonatkozhatott. Ugyanezen a
vizsgálaton a falu plébánosa
azt vallotta, hogy egy fiatal nő,
aki .férfimódon öltözködött és
Szent Johannának nevezte ma
gát, 1452-ben ismételten megje
lent Serrnaiseban s egy alka
lommal labdázott is vele. A nő
akkor azzal búcsúzott tőle, hogy
most már elmondhatja: játszha
tott a franciaországi Szűz ellen.
ami őt, a plébánost, büszkeség
gel is töltötte el. Ugyanebben
az évben történtek IDeg azon-
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bau az első lépések, hogy előké

szítsék .Iohanna rehabili tációs '
perét, amelyben soha egyetlen
szó sem esett arról, mintha az
Orleansí Szűz túlélte volna ha
lálos ítéletét. Armoises hölgy
ről sem lehetett többé hallani,
egészen 1457-ig, amikor - mint
a Lecoy de la ~Marche által fel
fedezett okmány elmondja - a
hölgyet elengedték a börtönből,

ahová azért került, merf "hosz
szú ideig Szűz J ohannának ne
vezte magát és még azok kö
zül is sokakat megtévesztett,
akik látták Johannát Orleans
ostrománál". Azzal a feltétellel
engedték szabadon, hogy a jö
vőben "tisztességesen fog visel
kedni mind az öltözködést, mind
egyebeket illetően, úgy, ahogy
egy nőnek kell viselkednie".

Grimod mégis meg van győ

ződve arról, hogy Armoises
hölgy és az igazi Johanna egy
és ugyanaz a személy. De ha el
is fogaduók ezt - folytatja
Scott - s figyelmen kívül hagy
nók a tényt, hogy a hölgy utóbb
bevallotta a csalást, akkor is
fennmarad még a kérdés, hozv
miként menekült meg Johanna
a máglyahaláltól I Grimod azt
feleli erre, hogy Johanna egy
földalatti folyosón át szökött
meg, amely a vártoronyban le
vő cellá.iából a régens lakásába
vezetett. Am nincs semmiféle bi
zonyítéka arra, hogy ilyen alag
út egyáltalán létezett. Nem
is lehet, mert a való
ság épp az ellenkezője. Ami
kor századunk elején feltárták
a "Tour de la Pucelle", a "Szűz
tornyának" alapozását, semmi
néven nevezendő folyosó marad
ványai sem kerültek elő, ami
nyilván lehetetlenség, ha ilyen
folyosót valaha is építettek 'Vol..
na. De nem is kell sok szót
vesztegetni erre a pontra, mert
Grimod megmondja, hogy mire
támaszkodik nézetével. A reha-

106

bi.litációs perbeli hangzott el
egy tanúvallomás s ebben for
dulnak elő ezek a szavak: "Et
quod dux Bedfordiae erat in
quodarn loco secreto ubi videbat
eamdem J oh annam visitari.'
(És hogy a bedfordi herceg va
lami rejtekhelyen volt, ahonnan
látta, amint Johannát megláto
gatJák - avagy megvizsg ál
ják,") Ezt aszöveget szeretné
Grimod a maga elmélete javá
ra magyarázni, holott a "locus
secretus" szavakat teljes képte
lenség földalatti folyosóként ér
telmezni. Egyedül lehetséges je
lentésük az, hogy volt egy tit
kos búvóhely, ahonnan a bed
fordi herceg beleshetett J ohan
nához. S ez összhangban is van
a tényekkel. Nemcsak az egy
korú vallomások és feljegyzések
tanúsítják, de kitűnik abból a
rekonstrukcióból is, amelyet
Raymond Quenedey végzett éj3
1923-ban Jeanne d'Arc roueni'
börtöne c. könyvében közreadott,
hogy a cella vastag falában, ab
ban beleépítve, volt egy kívül
ről is gondosan leplezett ki
csiny fülke, szorosan balra a
cella ajtajánál. Ebbe a fülkébe
bujtatta Loiseleur a, kémeket,
akik szemmel tartották J ohan
nát. S ugyanitt tartózkodott a
régens is 'az említett vizsgálat
alatt. .

Az a feltevés tehát, amelyből
Grimod kiindul, merőben ha
mis, mert abból a börtönből,
ahová Johannát zár-ták, más
úton, mint a rendes beiáratou
át, lehetetlen volt távoznia. úri
mod azonban, ha már megmen
tette Johannát, tovább is mczv
és előadja, hogy a zavarba ju
tott hatalmasságok egy másik
nőt áldoztak fel helyette a
roueni piactéren. Hogy pedig a
tűzrakáshoz közelebb állók tsz
re ne vegyék a cserét - írja
Grimod -, az eretneksüveget 
a Szent Officium itélete alap-



jan kivégzendők kötelező Iejv i-
. soletét - a nő válláig lehúzták

s így azután senkisem láthatta
annak arcát. Grimod ezt az
egész elképzelését az "embron
ch é" szó használatára alapozza,
Scott szerint azonban, aki itt
francia nyelvészekre is hivatko
zik, ha igaz is, hogy ez a szó
jelenthet elrejtőzöttetvagy eltit
koltat is, ugyanúgy jelenti azt
is, bogy oldalra hajolt vagy ol
dalvást fordított. Olyankor pe
dig, amikor f'ejviseletre alkal
mazzák, a szó jelentése kizáró
lag az utóbbi. S hogy az eret
neksüveggel kapcsolatban ép
penséggel és csakis ezt jelent
hette, világosun kitűnik a reánk
maradt sok tucat festményből
is, amelyek eretnekség címén
elítéltek megégetését ábrázolják.

Grimod hoszan kardoskodik
amellett is, hogy .Iohanna, bár
házasságon kívül szülctett, de
királyi származású. Mi több, ép
pen ezzel okolja meg, hogy még
el lenséaei k özt is akadtak olya
nok, akik segítségére voltak a
mcnekülésben, A királyi szár
mazú« gondolatát, mint már
mondottuk, Pierre Case hirdette
meg- először 180;'i-bell. Elképze
lése szer int, amelyet 1819-ben
két kötethen terjengösen ki i s
fe:i1:ett, .Iohanna az orlcansi her
cegnek és Izabella bajor király
nőnek volt a ter-mészetes leánya.
Bizonvos -~ írja Scott --, Iza
hella királvnő magánélete tá
volról sem volt olyan, hogy
már eleve valósxín űtlcn lenne,
horrv az orleanai hereegtől is
született gyermeke. A7.t azon
han, hogy ez fl gvermok .Iohan
na lett volna, tel,iesség'gel ki
kPn zárnunk a lehetőségek kö
rébő}, Rengeteg érv szól ellene,
de egy is elegendő. Az neveze
tesen, hogy az orloansi herce
zet 1407 november 23-án goyil
kolták meg, .Johanna pediz a

közhit szerint nem született 1412
előtt. De ha feltesszük, bogy né
hány évvel még.iskorábban szü
letett, akkor sem lehetett az 01'
leansi herceg és Izabella leánya,
mert a királynő 1407 november
10-én, néhány nappal a herceg
halála előtt fiúgyermeknek
adott életet.

Mindezek után - írja Scott
- semmi jogos kétség- sem fo
roghat fenn afelől, hogy a ha
gyományos ismeretek felelnek
meg az igazság-nak, mind J 0
hanna származását, mind halá
lát illetően. Végérvényesen bi
zonyított tények ezek, bizonyí
tottak abban a mértékben, mint
a történet bármi más eseménye.

S végül egy átütő érv. Hihe
tő-e, hogy egy XV. századi an
gol kormány, amely óriási pén
zeket fizetett ki azért, hogy ke
zébe kapar-intsa és halálba
küldhesse Johannát tény.
amit vitatni sem lehet -~, min
den további nélkül belenyu,...o
dott volna abba, hogy amire
oly hosszú ide.ie sóvárgott, egy
szerűen fuccsba mezy 7 Hihe
tő-e, hog-y azokat az angol bí
rósági ülnököket, akik a per
ben a bűnösség- mellett szavaz
tak, oly gazdagon megjutalm 1Z
ta volna az angol korona.
végeredményben semmiért.I Ö
nem úlIítja - írja Scott --,
hog-y nem lehettek nekik más
érdemeik is, dc legalább i" Ui
löriős; hosrv milven IIIagil srn
vitték valamennyien. Képzelhe
tél-e, hog-y azéd .iutalmazták
öket. mer t közre.iátszottak ol yas
valakinek mezmentésébeu, aki
nek éppen az elítélé">pt és k ivé
geí':tetés(;t várták el től iik~ IC '7.ek
a tények iinmfl'!ukhaTl is mn tat
ják az olyasféle elméletek 11vil
vánvaló kéntelensé'l'ét. amilve
neknek hitelesitésével most Gri
mod is megpróbálkozott.
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CORTONAI SZENT MARGIT (Február 22)

A kö,?épkor Mária Mafldolnája: a kercszténa biínbánaftar/ás
ércbe, márványba kívánkozó meitezcmél.uesitőie. Abban a villn
na/han, h.otn) ezerencsétlen hűn/ársa holtfestének látfára elő.~::6r

eszmélt rri addi.« kiioeiett életút.ia kxirhozatossáoára, elemi el'fÍ1wl
tört fel lelkéböl a nngy elhatározás: "Soha többé, soh.a töhlJé."
Ott a holttestnél namI erős fO.Qadást telt, homl ezentúl a büt/,
nr]: méo árnuélcát is kerüli. És fow!dásáf t-mbcrii] memilloita,
lIfivel szív/p7en mosiohriia nem akarta őt szülői házába vissza··
[ooadni, a közPTi Cort.onáha nonuli és ott a ferences atJlák VP?e;é
sével a lccsziaorúbb hűnhánó életre rendezkedett he. Vezeklését
azon kezdte, hotnt finornszövefü ruháit és ékszereit, meiuekben
adJi(] annyi flJlönJiörüsf}rtét találta, az utolsó darobíit a ezeaé
nnieknek osztatla és hcl.ueitiik durva darocrutuü ölt6ft maaára.
Arcának csodála/os szépséoét, bukásárutk f{)olcáf, szándékosan. el
!wnJJrwolta. É}szaka le.qtöbhszür puszta földiju vagy száraz 1".;111;
gén luili s nánkosul tuskót 1JO!f.1I kiularohot luisendlt: E.(];1/(~/d~ént

ali o aludt l.'alamit; éiezakdinnk: natnt részét elmélkedéesel és bii
neinel: eiratásdoal tölt6ffe. Etele .iófornuín kizárólaq barna ke
nJlérhől és száraz mlüm61csből állott. Emellett rendszercsen osto
roz/n ma.qát. Megtérése óta senlci nem halloffa őt 1Jiláoi dol.(]o!fról
beseélni: soh.c: seu kinek arcába nem tekintett, A multiára vonat
kozrí célrásokot és rosszmájú emberek ,IJ:ljol1lísítaotásait whszó
nélkül tűrte. Sőt ein/ezer arra kérle. rl?/óntafó afJf1át, enoedie 11Ie.q
neki, h0011 bűnbánó ruh dban, k6féllel a nyakál}(Jn és lenstirott
hoiiol iárluilhaeson ott, ahol előbb fényben és .(]azr/aq,wírlban pá
uáskodott, A .ió Giunta atya azonhan csal; rmm/it en.acdeti mea,
hor/JI cml 1.'nsfÍrnapi no-non ronaitos ruhába iilfiiz17e, durro. ldítél
lel a nyakrín álljon s.zii7iíl'áro~a templomát/nk aitoiába és IÍflJl kér
[en lJorsrinf"iot a korábbi életé-cel okozott botrdnuokért. A szi
,aorú 1w7P1.'lés azonban nem teUe Mnrait ot 1'i7á"keriil6o<', sem enl
berqyüWWl'é. A sze,llhlyeknek minr1ré,l/i.q iTqaTmosszí1'íí flJlámolí
tó}a maradt, Mi17Cl maqa is kolr1lÍssze.qényvolf. ll?(/f(j7)7)~zjjT' úrJ:lj
kéreaetie össze szdnutlera. a kios.zfdsT'a szánt alami zsnrd, Tií71!J m;nt
nea:1jpds7(í:;.odon át folytatta Marait ezt a sziqorú életmódot. Ez
alatt teste annuira elmleuflült. hoqy méq nyáron is állnndóan
fázott. Dc lelke sziintelpnül lázban é aett...'1 lJiínbánat lcünnYf!i
lassankint elapadtok nála s hel.nett űk: az öröm kiinnstei törtek
elő. A rneqtisztu1t lélek. eaéeze« snjátos misztilws 1Jiszonybo 11'
pett Uráoal és Teremtőjével. Eletc uiolsá szakanea oUq is állott
másbot, mint a csodálatos látomások és elrnocultaiások végelát
hatatlan sorából. Ötvenéves korára (1247-·1297) a néhai nagy
bűnös egészen megérett a mennyország számára. -i-ba-:
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A GYERMEKDED LELKOLET

Ne feledkezzünk meg róla so
ha, tioou a gyermekben, kereszt
séllben 'való újjászületése elle
nére, ha csak csirájában is, van
calami rosszaság; megvan azon
ban az a nagy a-iománua, hom)
látszik rajta: nemréqen. került
ki az Isten seine elől és nem
érti e látható világ nyelvét,
1'agy nem tudja, miiuen. kísér
tést jelent, mennuire fátyol a
lélek és lsten kö,zött. A auer
mek szándékainak és értelmének
c!!./fszerűsé.qe, késescaes hite
mindenben amit mondanak ne
ki, ártatlan szeretcte, korlállan
bizalma, gyámoltalansá,qánah
bcvailáea. a rossz nem ismc1'(~

se, képtelensérle gondolatai cl
titlcolásiira, megelégedetelségr,
bauin« kf/.1iors fe Ica» sr ,,,ti 'J.I/ó
dá» nélkiili csodálkozása - és
minrienekeliir! áhítatos lelküle-
te, melu mindent calami csodá
latosnak, minfeny az Etnreticn.
Lá!hot.atlanra emlékeztető je
Iének lát mal/a körül: nundez
bi.zonnsria ni, koau méo nemré
uen. a dolgok mo.aasabh rendjé
ben volt rnintefm láioaaiábon:
Gondoljunk arra a kom,olyság
ra és bámulatra, amell.uel fl
tnrerrnclc /)almnil.1Jcn elbeszélést
1Ja.fJ.lJ mesét hallflot, Dnhitt füg
{jetlen"é,/Uíl mentes lelkületére;
,qondoljunk arra a határozoU
sáaT((is, amellyel a mJermek
lcIlciisnrer«!« rt jó és rossz kö
zött kiiliinlm;,oct tesz. Ahorn] az
ernber éneinek sz~mq nJjveF~zil~,
ahorJJI enned az ot ero kl sérié
scknek: elveszíti ezt IL ueleszii
let ct t t chetsénét ; ekkor már
kénytelen a ouszta ésszel ta
POfJ(ftódzni, ITa habozik, hotn)
ilyen vagy oltran módon csele
kedjék-e. ha kötelessé,q és ér
dek kidoniéle szempontjai be
leszólnak elliaiározdsdba: egé
szen meazaoarodottnok érzi ma
gát. Valóban rlPm tud.ia, hom/an

kellene cselekednie, ér-vet én;
után rángat elő és nagyon sok
kínnal jut elhatározásra.

~~filyen hatásos példaképe a
fJyermek lelkiilete ezzel a bi
zonytalanság,qal szemben annak,
amit egyházias érzésnek 1te1'ez
heiiink; J(riszius azt akarta,
I/Ofm az igazsá[/hoz ne szelle
mes okoskodások, fontoloaiások,
vagy a maaunk módján 'való
kutatúsok által, hanem oktatá);
útján jussunk el. Az anyaszent
elJ.1Jház kezdettől fogva min!
komoly seeni valóság áll előt

tünk, «zint.e, mint valami kép,
a másvilá!'J kinuilatlwzlatása,
mint maga. a keresztény üdv
rend, és igy bizonyos értelem
ben a. saját isteni eredetének
tanúbizonysága, mint ahog,y az
a természet 1,ilága is. Azoknak
a lelkillete tehát, akik eleve el
ioaadiák. az Egyház igéit, olyan
mint a g_1Jermekeké, akik nem
okoskodnak, hanem engedel
meslwdnek any juknak; azokban
pedig, akik kezdettől fogva
1'isszautasítják ezt az igét, hi
ánuzik: a .Gyermeki lelkület,
mert abban biznak; hamI eaue
dül a saját ereiilkből eljut/wt
nak az I {fuzsághoz.

Dl' aondoliunk egyúttal arra
a különbségre is, amely a gyer
mek és az érett keresztény ál
lapota között van, bár ez a lcű

lönhséq szinte túlsáaoea« szem
befünő ahhoz, hoqy bővebben ki
kellelle ieitenicnk. Seent János
mondia: "Aki i,qazságot cse
lekszik, az igaz, amint Ő is
ill az" (1. .'1:7), és meaismétli:
"Mindaz, aid ioazsáqot cselek
s",ik, Őtőle szideieit" (I. 2:29).
Nos, mJilván1'aló, hogya auer
mck ártatlansága nem részese
e maaasabbrendű szentséonek:
Csak miniakéne annak; aminek
he kell végül teljesülnie ben
ne . .. Gyermekkori állapotunk
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nem más, mint vigasztalásunk
ra történő boldogító tudtuladá
sa annak, mivé akar tenni ben
nünket az Isten, ha seiviinket
alárendeljük Szentlelke »eeeté
sének. A jövendő jó megjöven
dölése ez; előzetes megízlelése
ez annak, ami a mennuben. fog

beteljesülni. I gy a gyermekség
a halhatailansáa igérete, mert
képletesen mal/ában hordja azo
kat a magasztos és örök kivá
lóságokat, melyekből a menu
nJlei boldolIság áll.

Newman kardinális

ROMTEMPLOM AZ ÖSERDÖBEN

Yukatán-félszisret, malynek
rengetegeiben rejtőzik az elsülv
lvedt maya-világ, mint ék nyú
lik be a tropusi tengerek közé.
Néhány évtizeddel ezelőtt még
sok részében megközelíthetetlen
mexikói tartomány volt, rég-é
szeti térképe - egyike a világ'
lezgazdagnbb s egyben legrej
télyesebb lelőhelyeinek - egy
beolvadt azzal az egységes ar
ehaeologiai tájjal, melvet Hon
duras és főként Guatemala tesz
kerek egésszé.

A mult század romantikus év
tizedeiben elsőnek talán
Humboldt jóvoltából - kezdett
világosság derülni arra, hogya
középamerikai őskultúrának

más, teljesebb emlékei is ma
radtak, mint amelyek szinte cso
da médjára a mexikói főváros

környékén elkerülték a sokszor
oly szándékos enS-észetet. A vi
lág ekkor kezdett lassan-lassan
valamit hallani a muya népek
ről, az n.iv i lág "görögjeinek" ne
vezték őket, egy Stevenson ne
vű önképző régész és diploma
ta már testes, szepen illusztrált
könyvben ad hírt az őserdőbe

temetett, városszerű lelőhelyek

ről; köztük egyet, Copant -
több, mint egy századdal ezelőtt

- ötven dollárért meg is vásá
1'01. Prescottnak, a nagv törté
nésznek hatalmas életműve kel
lett ahhoz, hogy Középamerika
"középkori" kultúrá.iát kiemelje
a regényesség ködéből, s az ez
időtájt meg-induló anyaggyüj-
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tés megteremtette az Ujví lág
régészeti éR történelmi feltárá
sához a tudományos alapzatot,

Kik voltak a mayák - az a
nép, mely soha nem alkotott
hatalmas birodalmat, nem nw
radt fenn királyainak neve,
Vttgy emléke, egy nép, arnelv
lényegében egyet tisztelt -- a
rejtélyesen múló időt~ A tör
ténelem soha nem ismert olyan
népet, vagy kuJturát, mely env
nyire ravaszkodott volna magá
nak azí.dő-fol/alomnak legbo
nyolultabb megörökítéséhez. Ez
az egyf'aj tájú, sok tá.iszólást be
széli) nép m inden változatában
- századokon keresztül - je
Iő'lte, rögzítette s előre í'elróttn
titokzatos jelek, hieroglifikus
ábrázolúsok, ember- és szöruv
dom borrn ű vek, szohrok éH osz
Iopszcrűeu kiképzett kőszálak

formájában miridazt, ami mú
laudő, m i nduzt, amit mi évtize
deknek. sőt évszázadoknak szok
tunk nevezni.

A történettudomány nag-:í.Ja
ból megegyezik abban, 11Og'Y
megkülönbözteti az úgynevezett
"régi" ~- dicsőségesebb - maya
.,birodalmat", melvet ezeknek a
faragott köveknek csodálatos
kronclógiá.iát felhasznúlva kb.
Kl'. u. 300 és 800 közé helye
zünk. A maya városállamok
nyilván nem voltak mai érte
lernbe vett "mrtropolis"-szerű

lakóhelyek, inkáhb vallási és
kultikus központok. ahol a mí
tosz kellékeit - s a kőbefara-



gott nap/árakat őrizték :-; uliovú
összesereglett e laza törzsszövot
ségek széles vidékeinek népe. S
akkor - valahol a Kr. u. IX
század fordulója körül - tör
tént valami. Ez az ujvilág i his
tória egyik legtöbbet '.'itatott
rejtélye: mi volt oka annak,
hogy" a mayák - minden ész
lelhető ok nélkül - felkereked
tek. A romvárosok sem n:-;I!'mn,
sem tűzvész, sem semmiféle cm
beri pusztítás nyomát sem őriz

ték meg - s a lakossága mégis,
valószínűleg egyszerre, otthagy·
ja Palenquet, Copant, Uaxac
tunt, Tikalt s ki tudja, még
hány ismeretlen eentrumot,
Egyszerre elnémulnak a kalen
dárium-kövek, a stelaek, a néú
rejtélyesen eltünik az észak felé
vezető ősbozótban,hogy negyed
évezred rnúlva u iból clőbukkau

jon, jóvel i eszakabbra, Yukatau
nak inkább a Mexikói öbiilhő'l.

közelítő részében, ahol ismét
igyekeznek megállítani a nap
tároszlopok a könvörtelenül el
illanó időt - de ez már a XII.
század, az "új birodalom" kora.
melynek története beletorkol ik
a spanyo] hódítás korszakába H
még jóval ezentúIra is: a muka
vidékek meghódítását 15:3:3-1'[1
datálják, de a törzsek, "kaciká
tusok" hosszú ideig még félfüg
getlenségben éltek s ki hinné.
hogy századunk elején, 1905-bell
igázta le egy Porfirio Diaz ne
vű mexikói elnök az utolsó.
majdnem független maya törzsi
államot.

A régi birodalom őserdei ir
tások talaján épült. Amíkor la
kói - egyes feltevések szer-int
dögvész, mások szer-int I'OSI'Z
ómenek, a Iegvalószínűbb hi
potézis szerint az őserdő táma
dása miatt, melIyel szemben
kezdetleges kőeszközeikkel nem
tudták felvenni a harcot - el
költöztek, a városokat eszten
dők alatt visszavette az ősbozót,

Indák, győkerek feszítettek széí
a kötőanyag nélkül összerakott
hatalmas köveket, vacv a f ala
kat, ahol repedezni kezdett a
vakolat. A tr,k koronája össze
borult felettük s az ezer és ezer
négyzetkilométeres erdőláncok

trópusi csendje - úgy látszott
- örökre eiuveli a városokat.
Persze, a környező falvak, Lele
pülések indiánjai - babonával
elegyesen - megőrizték itt-ott a
dzsungeIbe vesző városok emlé
két, de ezeknek a megközelíté
se rendszerint csak aránylag'
költséges, jólfelszereJt expedí
cióval történhetett.

A repülőgép forradalmasítot
ta az indián archaelogiát, Egy
részt azért, mert a légi fölvé
teleken az ősbozót valamivel
világosabb árnyalatot mutat
ott, ahol a romváros tömege mi
att r itkásaob a vegetáció. De
ezenfelül megadja a lehetőseget

arra, hogy érdeklődők, szakem
berek, kutatók minden nag) obb
fáradság nélkül megközelítsék a
lassan-lassan feltérképezett ős

rengeteget. Igy történt, hogy
Guatemala állam, mely mar
csak azért is a legtöbb érdek
lődést mutatja az amei-ikai ős
kultúra iránt, mert területén
feküsznek a legértékesebb lelő
helyek, repülőjáratot szervezett,
mely útbaejtette az egyik rom
város környékét, T'ikalt. A kis
állomás biz.tosítására' néhány
katonát küldtek ki s a vadászó
őrmester kutyája egy nap bent,
az őserdőben megállt egy ha
talmas, í'ölduiramia tetején
épült, terasszos kiképzésű maya
templom előtt. A katónak hirt
adtuk - szerencsére - eg~- ré
gészeti "erdőkerülőnek",aki púr
hónap múlva jelentette ezt a
guatemalai múzeum igazgatójá
nak, aki a repülővonal felava
tásakor véletlenül a helyszínre
érkezett. Bár nem sok hitelt
adott a "katonák csacska meséi-
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nek", megis követte a megje
lölt ösvényt. s ő volt az első tu
dományos személy, aki megpil
lanthatta 1950 telén - azt a
csodálatos romtemplomot, me
lyet egyelőre "VI" számú -
vagy "hieroglifák templomá
nak" neveztek el.

A guatemalai tudományos iu
tézet folyóíratának külön száma
tudományos pontossággal i s
merteti ennek a romtemplomnak
összes jellegzetességeit. Az ér
deklődő persze összefüggéseket,
emberi dokumentumokat keres,
szeretne valami világosságot a
sűrű homályban, mely az épí
tők körül gomolyog. A tikali uj
templom valószínűleg csak elő
őrse a talán pár száz méternyi
re tovább szunnyadó rompalo
ták s templomok láncának. A
kővé fagyott idő kegyetlen bál
ványarca itt is kis és nagykö
rök szerint mérte a multat s a
jövőt: kronológikus értelmét
nagyrészt már megfejtették a
szakértők. A maya építészet
egyik legnagyobb varázsát a
hatalmas, megbontatlan falfc
Iületek képezték: vagy stukkó
val vonták be őket s ilyenkor
"sgraffittós" megoldással
káprázatos rajztudáasal, de

csak részteteibeu érthetó, ÖSSZ

képében kaotikus --- ra.izabrá
zolásokkal szór ták tele őket,
vagy olyan kőmezót képeztek,
melybe az írás SZOUl'úsZl1i pri
mitiv kőeezközeikkelvésték bele
hieroglifáikat. Igy U;l'tént rrikal
VI. templomában is. A sgvaffit
tó szeszélyosebb, uvugtalauí
tóbb, mint bármelv eúdig ixrncrt
ábrázolás, a k0t)lrúsRul bor-itott
hatalmas f alfclület viszont
olyan szépséget, 'Iyugalmat és
harmoníát áraszt, melv megcsú
folja a p rimitivekről alkotott
hicdelmeinket. Az ábrázolásokat
persze csak néhánv Iénykeufel
vétel s gyorsan odavetett vázla
tok közvetítik mót.; hozzánk, a
környék feltárása, az esetleges
sírmezők felkutatása, a sielack
összeállítása, az ösbozót eltaka
rítása valósz.ímilcc é;!}) e hó
napokban fuly ik. Am rnii.daz,
ami eddig naoviláar« került:
elég ahhoz, hogya 'I'ikal-körüli
ősrenaetea e vóle tlcnúl feltárt
kincse ujból egy olyan elmult
civitizáció felé terelie az Érdek
lődést, melynek í'ehér folt jait
csak most kezdi lassan-lassan
feltérképezni a tudomány.

O. f. v.
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