
SZEMLE
"MINT ~ZOMORKOD()K, MÉGIS MINDIG ÖRVENDEZ()l\ ~

Bőjt első oasarnnnianak. szell t 
leckeiében olvassuk ct korinilus
«iakhoz írt második szent.púii le
vél 6. [eiczetéből: .Lme, most
oan a kellő idő, most /)an u:
üdvösség napja! '" Viselked
jünk mindenben Isten szolgái
ként,... mint szomorkodok (;s

mégis minrlu) örq)en,dezők;mini
szűkölködők és mégis sokakat
gazdagítók; mint akiknek sem
mijük sincsen és méu!« mimlc
niik mcinran:

Csupa paradoxon, ('sujJa l'i
lenmondásl

Chestertontól származik az (I.

«okszor idézett mondás, horn: a
kereszténység voltakép e,QY óri
ási paradoxon, ameluben az
fgymlíssal ellentétes dolgok egy
szerre érvényesek. A paradoxo
nok: nainnncsterének ezt a aon
dolotát sokan talán nem tart
,iák többnek szellemes ötletnél.
Pedig ez a formula a leoát io
flúbb, le.qjogosultabb szempon
tok egyikét fogalmazza meg ta
lálóan, amelyek bevilágitanak a
keresztényséfl szioébe.

H ogy mennyire lénlJe.lléfte:::
tartozik a kereszténységnek II
paradoxon, talán semmisem mu
tatja olyan jellemzően, mint az
"flész keresztény tanítás alapok
mánya, a Heiru! Beszéd. Azt tü
szem, ha oalaki eZős.zör oleasná
I'aml hallaná -- nem úgy min!
([ki flyermekhor'ótrll measzoki«
- az mindcnekelátt ezeken az
elképesztő prIradoxono/wn ütőrl

nék meg. (Az eoanuáliuani. hall
qatóságra csak azért nem ha
tott etriasztoan, mert maga 'Í,\'

keleli lévén és benne élvén ll

prófétai stilus-haa üonuuiuban,
ismerte, értette és szerette II ké
pp" PH na.q.lJífáso.~, paradox flill-

lial kifejezésmódot.) ftt azonbuu
{öbllröt 'Van szó,mint slilush.u
.tiY01mífl,lJT'rJI: ilf a. poradox h i

fejezés alatt n~jtőzö uunulun i
oulo maga Ül paradox. Lehel-e
betűezerint érteni pl. az OIYUíI
téte/eket, haUlI boidonok a ,~i
rók? lIiszen u« boldOfJok uolrui
uatc, lWIJI su-nának. VamJ hOY:IJ
.,legye/ek tiikéletcsek,mint a ti
mennuei Atyátok iiikéletest"
Hiszen az ember r/Hilván nem
juthat IIZ Isteni tokéleteeséa hij
zelélie, N incs-e [iiloldhrüoila.u
nak látszó elenmondás az C I'

Jézus nagy új tanításai ("HIII
lottátok, hogy numdatott a ré
aieknek: szemei szeméri. fogI/I
tooért. én pedig mondom nek
tek: 111' állj ellent IL gonosz
nak") -- és a kozt, hogy "Bi
zony moiulom (azaz: esküszöm),
mil/ elmúlik az ég és föld, elm
i betíi 'oIIml eg:1J vesszőcske sem
szűnik meg It Törvényből",!

Vagy: "Úg:IJ 'vi.lógoskodjék a I i
oilá!lOs"ágtok az emberek előtt,
11.00.1/ lássák jótetteiteket és di
csőítsék AtYátokat", -- és egy
lappal később: ,,17 igy á ::zalok ,
hOfJ.lliga.zságtokat ne cseleked
[étek az emberek előtt, hO.ml lá:.;
sanak titeket"?

De (I Hemlt Beszéden kívül is,
az egész kereszténysé.q tele van
eitéle parodoxonckkal, látszóla
gos ellenmondúsokkal és Zeke
tetlenséoekkel. N em ilyen SZI!
szerinii képtelenség-e, !togy IIZ

Isten .Iuiraoezik", vayy hogy
"nH'ybánf.juk" Őt? N em látszik-e
ellenrnonilásnuk, hogy meg 1)(1.

Y.lllluk 1,ált1.'a, de ménis "NZe
lemmel és rettegéssel kell mun
kálni üdvösségünket?"; hogy (J

.,viláIJ". a test, az anyag mea
I.'elendő. .~őt "gyfílölel1dő", "S

l!íl



mein» annyira feldicsőíttetik,
hogy az lsten Krisztusban "test
té lőn", sőt az emberi test is fel
támad és megdicsőül? Nem ar
culcsapása-e az "emberi" ösztön
nek, érzésnek, érzékenységnek
az Eucharisztiáról szólú "ke
mény beszéd", a kötelező gyó
nás val/Y a fölbonthatatlan há
zasság?

És mégis: ezeknek a belü sze
rint nem érthető dolgoknak na
lJyon határozott és világos ér
telmük van, ezek az emberilea
"lehetetlen" és embertelen dol
gok megtapasztalhatóan lehet
ségesek és meotapasetaloa a
leoméluséoeeeobe» emberinek
bizonsrulnak; ezeknek az ellen
tétes tételeknek mindkeiteie
igaz, és egyszerre iga,z. És
mindezt nemcsak elméletilea le
het megmutatni, hanem át is le
het élni, sőt minden. keresztény
ember, -- tudatosan vagy öntu
datlanul - át is éli.

Honnan ez a bonyolult és
mégis olyan el/yszerű parado
xia, ez a sok ellentmondás,
ez a .coinculencia opúosito
rum", amely, mint látszik, a ke
reszténység lényegéhez tarto
zik?

I gen mélyen járó okai van
nak, három is. Mind a három
alapvető igazság:' három tény,
lemnélyebb [undameaüumai a.z
egész kereseténs] tannak és
életnek.

Az egyik az I sicn felfogha
tatlan és kimandhatatlam, "egé
szen-más" volta. J/inden szó,
amil róla mondunk, (pl. hOfJJl
"tdyn"), 'valójában husonlat,
analáoia, emberi, teremtményi
síkra 1Jaló uetitéee valaminek,
ami a 'valóságban ef/észen biz
tosan nem így 'l' (In, de 1)(11a
hogyan mégis olHanformán van,
(minőségileg és mennyiségileg
végtelenre nngyíhm) mint ami
ember-if az emberi szó (pl. az

1!'i2

emberi ntyaság) jelent. Hogy
ezzel n hasonlati beszéddel nem
téuediinlc, arról hiztosit az Úr
J ézus, aki (a Leohitelesebb hoz
záéj'fijf) marta is ezen a. nyel
ven beszél. Már most "a kinyi
latkoztatott isteneszme termé
szetfölötti pallád'iuma, hogy az
iaaz I stent jellemző ellentmon
dó mozzanaiokat nem tompítja
le; nem élczi ld és nem t at uo
loz.za el egyiket a másik rová
sára, hanem a leaeneraikusab
ban érvénycsiti és élő ernJse.{Jbe
szövi valamennyit. A kinyilat
koziattis Istene vé{Jtelen és egy
ben személue«; 1)ilágfölötU és
c.QyfJen a lef/bensőbben átjárja
a 'világot; mindennek Ieateiie
sebb oka és mindamelleit érin
tet lenül és feltétlenül szent:'
(Schütz: Dogmatika I, 303.)

A másik ok (IZ cmberrál való
keresztény tan, illctőle{J az ere
deti bűn döntő tényének fölis
merése. Az ember és az euész
teremtés önmagában jó. ("Es
látá az Isten, hogy mindaz, amit
alkotott, felette jó volt." Móz. I.
J, 31.) Az ásb ún kimetkeztébcn ez
a jó viláq mearomlott I, alávet
tetett a bűnnek ("Tudjuk, hogy
az egész vi.lá!/ f/onoszságban f et
reng", Ján. I. 5, 19. - "A te
remtett ndáa alávettetett a h.iá
bavalósármak, tudjuk u. i., hogy
minden teremtmény együttesen
sóhajtozik és vajúdik minduld
'ir/." Róm. 8, 20.) A krisziusi meg
»áltás ezt az átkot meiteeiiniet
te: a tlU!{Jváltotiak számára. Amamegváltás az euues ember szá
mára sincs beieiezoe, ahhoz az
ember közreműködése kell: sze
retetben PZŐ hittel kell belekap
cselnia Kriseiusba maaát, cse
lelcui), munkás szeretettel az
embertársat és az eaész vilá.Qot,
az Isten. Országa fokozatos el
jövetelének munkálásdra. Ezért
a ,,7.'iláf/ról" ($8 az emberről két
sor tétel állítható: ttz ef/J/ik



cimpa rossz: ez "a gonoszságban
fetrengő" világról szól, (mikor
(IZ apostolok "testről", .Lesii
emberről", et "világ fiairól" be·
szélnek, ezt értik), -- a másik
csupa jó: ez az emberre és a
oiláara annak eredeti mivolta
szerini vonatkozik: arra, ami
ernber és ?Iilág az őshiin előlt

colt. és ami a maao. teljességé
ben az lsten Ürszáoo. beteljesü
lésekor lesz, de ami belsőleg ma
is átélhető -oalosú.q, és küls{)·
leg miudennap jobban mcaoalo
sitandá feladat a keresztény
ember számára.

V éfJül seiikeéaszerilen. para
doxiát visz az eaész keresztény
létbe a ]J![cntestesűlés ténye. Az
loe, vamlis az Isten testté lőn.
Az Úr Jézus Isten is, ember is.
Számtalan áliitmdnnunle van
róla, amelyek az emberre ér'llé
ntresek, az Istenre nem; szám
talan, ameiuek az Istenről
szálnak ; az emberről nem: Jé
zus Kriszt Ilsról szól ?!Olameny
nyi. lI1ár most ez a kettős, is
teni-emberi természet él tovább
rt földön a "meghosszabbított"
Krieztueban; az alterego Chris
ti-ben, az Eqyházban is: akit
maua heluett ham/ott. /tt az is
teni miivet rábizta az emberre:
kiszoltuiltatta az emberi tenné
«zet ese1Uiősérlének és a törté
nelem eséiueinek: De úgy, hogy
alényerI biztositasára méaie
"vele van mindennap a 11iláq
végezetéig." lI1inden isteni erő

benne 1'an, ami az emberek I s,
tenhez vezetéséhez szükséges. De
mindez az emberiben van: a
{men,qe, bűnös, tehát (az isteni
meobietis kiirén kívül) téoedésre,
bűnre, visszar;lésre képes embe
rekben. Azért az E,qyháztól nem
uleaen semmi ami emberi, (a
bün sem), de az isteni sem 
el.~ő sorban rt lelkek megi.qazu
lását feltétlenül lehetővé tevő
ke.Qyelem.

Ime a "erl'sztény paradoxon

mélységes teológiai, psziholó
giai és történelmi gyökerei. Aki
ezeket nem látja, és nem érti,
az nem látja, nem értheti; a ke
reszténységet sem. Aki a para
doxonoknak csak egyik oldalát
látja, az nem a kereszténységet
lát.ja. Csale egyik oldalt állíta
ni a másik nélkül: ez az eret
nekség. j1;lindlwttőt euuszerre
mindlwtfőt gyengítetlenül: ez a
keresztémjséo, Rossznak tartja a
kereszténység oc világot és az
életet? Igen: ami benne bün és
butaság, romlás és rontás, em
bertelenség, azaz istentelenség.
J onak tartja? I gen: amenrutiben
Isten gondolata, Isten alkotása,
Isten-adta pálya, küzdőtér és
munkahciu, - anyag, amelyet
nekünk kell megdolgoznunk,
hOfJ.1J műoé, alkotássá, emberhez
méltó1Já (azaz Isten akarata sze
rinti1Ié)) tegyük. Rossznak tart
ja a keres:zténység az embert?
Igen: de csak azt, aki akarja
a rosszat, aki nem akar ember
lenni. Júnak tartja? laen: Isten
annak szanta, úgy teremtette,
hOfni azzá lehessen; hogy azzá is
legyen, kegyelmével segíti, s
ali,q várja, hogy azzá lévén ma
gába [ottadh.assa a Legfőbb Jó
siinot, öt magát.

N a,qybőjt van: "kellő idő, üd
vösség napja". Arra oolá, hogy
seomorkod.iunk bűneinken:

"mint szomorkodák, méüis niin
dig önJendezők." Arra való,
hogy böjtöljünk, azaz tagadjuk
mea magunkat; "mint szűköl·
ködők és mégis sokakat aazda
f!ítúk". Arra való, hogy benső-
ségesebben, állhatatosabban
imádkozzunk: "szüntelenül
'imádkozzatok, mincli.q örvend
jetek... illindenfajta rossztól
óvakodjatok. A Lelket ki ne
oltsátok. .. A békességnek I s·
tene szenteljen meg bennete
ket". (A thesszalonikaiakhoz írt
első levél 5.)

Sík Sándor
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A KIS OT
"Isten nem támasz that bennern megvatösítnatattan

vágyakat; tehát ha kicsiny. ha törpe vagyok is, vAgy6d
hatom, vágvounom kell arra, hogy sz ent legyek ..• EI kell
magamat viselnem számtalan t;I:<életlenségemmcl együtt
de mindenképpen a mcn\lyorszá~ba ken jutnom; biztos.
egyenes és rövid utat f oguk tehát keresni .....

Lisieux! Sz cnt Te. ".

Nagy érdeklődéssel olvastam a februári Vigiliában .l ou cenel
cikkének ismertetését, az erkölcsiség és a siker viszonyáról. Jól
megértem azt is, hogy az ú5zövetségi kinyilatkoztatás ebben 1/

kérdésben az isteni pedagúgiának e!JY átmeneti fokát képviseli
Oe nem vethetjük-e fel ugyanazt a kérdést az U jszövetséf}re 1'0

natkozolau is: nem igér-e az Eoenttéliurn Óis kapcsolatot ".~iker"
és erény közt? Tetteink fúlvilági jutalma, a menn.uei boldoi)
.~ág, a maga különböző iokaical nem veszélyezteti-e hasonlóképen
(IZ eTköic8 tiszta.ságát? Vajjon kereeziénuhez 1'néltatlas w l cselek
szem-e, ba pl. a szentm}01/(!.~b(m az iiriik boldollslÍlI eli«! «zása
miait bánom bűneimet?

Valóban, ha az Oszövetség
földi jutalommal bíztat az is
teni törvény megtartására, az
Ujszövetség nem kevésbbé igér
jutalmat, még pedig "az örök
élet koronáját", azoknak, akik
szeretik az Istent (Jak l, 12), H

épen a legnehezebb órákban en
nek boldog reménye {Hl erőt

mindnyájunknak.
Am ez a "jutalom" valami

egészen más, mint a "siker", ti

"haszon", az "érdek" és egyéb
hasonló evilági jók. Ez a juta
lom nem ilyen alsóbbrendű jó,
hanem a "boldogság'\ Vagyis
az 'ember legmélyebb, legkiirt
hatatlanabb és - kereeztény fo
galma szerint - legmagasabb
rendű igényének, vágyának.
szükségletének kielégülése. Ezt
mint "alacsonyrendüt" kiirtani
akarni az emberi magatartás
rnotivumai közűl, annyi, mint
elhagyni az emberr realitás ta
laját és légüres térben ková
csolni elméleteket. Az így ki
agyalt erkölcs lehet erkölcs, de
nem emberi erkölcs. A keresz
ténység Isten szemével Tátja az
embert, vagyis olyannak, ami
lyen valóban, és mindenestül

1M

('l'küJCi'i eszmúuyólu-u I~S k öv.:
telósci ben is -- uoki való.

Még jobhan kitetszik II fellt-i
gondolat kéjrtelensége, ha meg
gondoljuk, hogy m.i az az "örii];
boldogság", amelyet a keresz
ténység igér. "Az }Jedig; az örök
élet, hogy megismer.lenek téged.
egyedül igaz Istent." (Ján 17.
a). Az örök "jutalom": lsten Iá
tása és hirása. örök szei-etetheu
(a szaretet "megmarad" 1 Kor
13). Istent, azaz a te.1jes valósi!
got, az igazságot. a jósú.gOL. "
szépsézet látni, birni: vu.n en
uél magasabbrendű csak l'lkép
zelhető is a mindenségben'l Az
erre való törekvéshen szohwi
erkölcsöt látni. ez -- a legár
tatlauabb esetben it> - Il'g'fil
lebb játék a szavakkal.

Dc még ez az örök boldog
ság sem egyszeriíen .,jutalom" 11

keresztény ember számára. Az
evangéliumi tan'ítús szer-int 3;L

Isten az embernek természetfö
lötti hivatást szánt: az istell j
életben való részesedést, kinek
kinek a maga mértéke, i lletőleu
(az isteni kegyelemmel vak
ezvüttműködéssel,azaz az Evan
gélium azerin ti élettel kidolsr«-



zott) befogadó-képessége szerint.
Az Isten-látásnak és birásnak ez
a neki való mértéke (amely így
a maga mértéke szerint min
denkinek teljes), az ö örök bol
dogsága, amely így lényegében
nem "jutalom", hanem szerves
kifejlődése, természetes betető
zése annak a természetfeletti
életnek, amelyet itt a földön az
Isten kinyilatkoztatott akarata
szerirrti erkölcsi életével magá
ban kidolgozott. Aminthogy az
örök kárhozat is elsősorban nem
"büntetés", hanem Aquinói
Szent Tamás szei-int "nem
egyéb, mint a bűn legbensőbb

mivoltának kibontakozása és
és végső gyümölcsének megér
lelése". A bűnben ugyanis az
ember a teremtmények kedvé
ért elfordult Istentől: amit ez
zel maga akart, azt kapja a
kárhozatban, még pedig teljes
kifejlettségében és vég-ső követ
kezményeiben". (Schütz: Dog
matika Il, 686. - Úgy melles
l~g: ebből is világos, hogy nem
lehet "szerencsétlenségből" el
kárhozni; csak az kárhozhat el,
aki azt félreérthetetlenül maga
akaria.)

Végül az is tévedés, hogya
keresztény erkölcs az örök jll
talom reménvéért, illetőleg az
örök büntetéstől való megmene-·
külésért kívánja az erkölcsi
tőrvény teljesítését. Az örök ju
talom és büntetés ténye és ki
nvilatkoztatása az isteni peda-

gógiának és könyörülatesseg
nek nagy cselekedete, amellyel
segítségére siet az emberi gyeD
geségnok, a sok fejletlen lélek
nek, akik nehezen tudják felfog
ni és átélni a jó önmagáért való
követésének követelményét, az
erkölcsi törvénynek, mint Isten
akaratának, Istenért való telje
sítését,

És melvikünk mondhatja el
magáról öncsaló gőg nélkül,
hogy mindenkor, minden csele
kedetében képes volt a "legma
gasabb" motívumok szerint cse
lekedni l Az ember mindig tö
rekedjék erre, de ha például
bűnbánatra az örök jutalom re
ménye vagy az örök büntetés
félelme indítja, legyen nyugodt
ez az u. n. tökéletlen természet
fölötti bánat a gyónásban elég
az isteni bocsánatra, hiszen lát
tuk, hogy ez is a legnagvobbat
foglalja magában.

A keresztény erkölcsi életnek
végső motívuma azonban: a jót
azért kell tenni, mert az jó,
vagyis Isten akarata, - persze
ugyanakkor az ember (Isten al
kotta) természetének is megfe
lelő cselekvés. Ahhoz pedig.
hogy egy cselekvés keresztény
értelemben természetfeletti
szempontból is értékes legyen.
kell, hogy szeretetből, (Isten éH
az embertársak iránti szerétet
ből) fakadjon. "Ha szerétetem
nincs, semmi sem vagyok." (I
Kor. 13, 2.). R.

J1ERT IRGALMASSAGO[) nagyobb nyomorúsá,qomnál, Uram,
.nem szűnök reményleni benned s örökre irgalmasságodat hinle
tem. Mert tudom, hogy nem a bűnös halálát akarod, hanem hOfni
mLgigazuljon, ismerje meg bűnösségét és hagyja el bűnéi, térjen
hozzád és éljen. Uram, add meg nekem, hogy tebenned élhessek,
mert beismerem bűnösségemet: ime szemed elé tárom, könnyeim
mel mosoaatom és meggyónom bűnömet ellened, s mert ellened;
mauam ellen is.

Savonarola, utolsó elmélkedéséből (1498 máj",; II l

1M!



ESZMÉK ÉS TÉNYEK Ida Mihelics Vid

Bizonyára sokan láttuk már',
legalább képes ábrázolásban.
Michelangelo világhírű Mózes
szobrát, amely 1545 óta ott emel
kedik II. Gyula pápa síremlé
kén a római San Pietro in Vin
coli templom belsejében. Két
ségtelenül remekmű, de főleg a
nagyközönség köréből sokszor
érte már bírálat az elmult négy
évszázad alatt. Altalában két
hibát véltek rajta felfedezni. Az
egyik az. hogya fej rendkivül
kicsiny. ha hozzámérjük az egész
test hatalmas arányaihoz. A
másik. hogy a kusza hajsörény
nem hat természetesnek s még
kevésbbé természetesek azok a
csigavonalak. amelyekben a sza
káll és a bajusz szertehull,
majd összeáll. Lehet. hogy mind
ez nekünk eszünkbe sem jutott.
Azon már azonban alighanem
mi is meglepődtünk, hogy a\
Mózes-szobor fejét két szarv
ékesíti. Végtére is hogyan és
miért kerültek oda.I Kíváno-rian
vettem hát kezembe Giovanni
Zanghieri minap megjelent ta
nulmányát. amely címében erre
a sokat vitatott kérdésre is fe
leletet igért. S fejtegetéseit nem
csak érdekeseknek, de mind mű
történeti. mind kultúrtörténeti
szempontból igen tanulságosak
nak találtam. Előbb azonban
hallgassuk meg. mit hoz fel
Zanghieri a bevezetőben emlí
tett két kifogás ellen.

Ha valaki - úgymond -. ak
kor Minchelangelo tisztában
volt az emberi test részeinek
helyes arányaival. Bajosan te
hetjük fel tehát, hogy tévedett
volna a Mózes-fej méretezésé
nél, S valóban, ma eg-yre általa
nosabb az a felfogás. hogy ami
kor a művész kisebbre faragta
a fejet. ezzel is Mózes egyénisé-
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gét kívánta érzékeltetni: azt.
hogy Mózes, mint népének ka
tonai vezetője, mindenekelőtt a
,.tettek embere" volt, nem pe
dig az ..elmélkedésé", hiszen a
főpapi tisztség Áronra hárult.
Aligha kétséges állapítja
meg Zanghieri -, hogy Michel
angelo megfontolt tudatossággal
az antik görög szobrászokat kö
vette itt, akik héroszaikon az
erőt, a hatalmat és a támadó
szellemet akként domborították
ki. hogy a törzs és a végtagok
terjedelmét a fejhez viszonyít
va szembetűnőenmegnövelték. S
hogy a művészi kifejezés esz
közeit vizsgálva nincs ebben
semmi meglepő. hivatkozik a ta
nulmány szerzőie azokra a "mé
lvenszántó kutatásokra" is, ame
lyeket Freud a szándékos arány
talanságok jelentéstartalmára
vonatkozóan végzett. A szerke
zeti rendellenesség tehát itt
sem hiba, hanem ellenkezően:

sikerült és hatályos mód annak
a belső látásnak megürökítésé
re, amellyel az "isteni" művész

helyezte maga elé Mózes alak
ját.

Bizonytalanul, olykor szi nte
megrovóan tárgyalták viszont
újabb bírálók is a haj, a sza
káll és a bajusz kevés termosze
tességet. Zanghieri azonban er
re is keres magyarázatot s nb
ben a pontban is Michelangelo
pártjára kel. A lelkében élő

Mózest - úgymond - abban a
pillanatban rag-adja meg a mű

vész, amikor Mózes éppen leért
a Sinai hegyről. Akkor tehát,
amikor végetért a második tá
volmaradása, a negyven nap és
negyven éjszaka, amit az Úr je
lenlétében töltött. Ezalatt a
Szentírás szerint ételhez és ital
hoz sem nyult. Még kevésbbé



képzelhetjük, hogy bármi gon
dot fordított vagy fordrthatott
volna leülsejére. Arcának a hosz
szú idő alatt nyíratlanul és fé
sületlenül burjánzó szőrei na
gyon is összegubancolódhattak
és tekeredhettek. Ez sem hiba
tehát a szobron, hanem egy vi
lágosan meghatározott tőrténel-

. mí mozzanat kifejezésének szán
dékos eszköze.

Bonyolultabb már a szarvak
kérdése. Zanghieri szerint edJíg
még senki sem vonta kétségbe,
hogy maga a muvész is a pa
tásokéhoz hasonló két szarvval
kívánta díszíteni a legnagyobb
próféta fejét. Ezt állítja Cun
divi is, Michelangelo egykorú
életrajzírója, aki 1533-ban fogott
hozzá feljegyzéseihez. Pedig ha
szarvnak fogadjuk el Mózes
homloka fölött a két kitűreru

lő dudort állapítja meg
Zanghieri -, akkor nem követ
keztethetünk másra, csak arra,
hogy a művész a fejnek vag-y
pogányos, vagy állatias jeEeget
akart adni. "Szatírszerű ábrá
zolás" - jegyezte meg róla no
gyedszázaddal ezelőtt- egy olasz
kézikönyv is. "Olyan, mint Pan"

írta 1!l12-ben Sauerland.
Ugyanakkor voltak német és
francia tudósok, akik az állati
jelleg mellett érveltek. A min
denképen kínos vagylagosságot
egyes kutatók, főleg olaszok,
végül is azzal a szellemes Ielte
véssel próbálták megkerülni,
hogy. Michelangelo· a szarvak
kal azokat a "hagyományos
fénysugarakat" kívánta helyet
tesíteni, amelyekkel a hatalom
emberfölötti mértékét azokták
volt kifejezésre juttatni. A he
lyettesítés eszméjét pedig, ha
téves értelmezés folytán is, de
magából a Szentírásból vette a
művész. Az igazság azonban az
- jelenti ki most Zanghieri -,
hogy a vonatkozó szentíráai

helyet Michelangelo nagyon j"
helyesen magyarázta.

Ha a szebrot tüzetesen meg
vizsgáljuk - mondja a szerző

-, akkor rájövünk arra a sar
kalatos tényre, hogy nem igazi
szarvakról van szó, amilyeneket
az állatok viselnek, hanem ál
szarvakról, amelyek csak felü
letes megtekintésre hasonlók az
igaziakhoz. A kétszarvú emlő
sök szarvai, mint mindannyian
tudj uk, közvetlenül a koponyá
ból nőnek ki, szimmetrikusan
vannak elhelyezve és szirnmetr i
kusau fejlődnek. A Mózee-szo
bor fején viszont· a két dudor
az archoz viszonyítva feltűuö

en nem szimmetrikus. Ha az
után még gondosabban szem
ügyre vesszük a szarvakat, meg
állapíthatjuk azt is. hogy ere
detileg megvolt és csupán pil
lanatnyilag .borult fel köztük a
szimmetria. Vagyis a két dudor
nem valami merev és szilárd
képződmény, hanemmozgékony
és mozgatható, akárcsak a ló
füle. A jobboldali dudor. amely
a bonctanilag megengedhető
szélső határig követi Mózes fe
jének fordulását, szinte merő

legesen helyezkedik el. ug')' an
úgy. ahogy a megriadt és fe
szültim fÍg'yelő ló állítja a fülét.
A másik dudor ezzel egyidejüon
az arc síkjához viszonyítva Iél
derékszögben kifelé fordul IS

ugyanilyen szögben előre is hai
lik. A baloldali dudor tehát azt
a mozgást is követte, amelyet a
fej fordulása és megállása UL311
tovább már csak a szerubogúr
végzett. A szem ugyanis llll,g
erősebben jobbra és alább te
kint a mélybe, ahol Mózes nv.,gy
meglepetéssel veszi észre. hogy
fivére, Áron, csak habozva és
vonakodva közeledik feléje. A
Szentírás szavai szerint: "Áron
és Izrael fiai azonban meglát
ták, hogy sugárzik Mózes arca

rC '7.1,



H azért félének a közelébe meu
ni. De ő hívá őket... " Ezekután
bizonyosak lehetünk - folytat
ja Zanghieri -, hogy nem ál
lati szarvakat rakott Mózes ie
jére a művész, még kevesbbé
szatirszarvakat, hanem szaru
képződmény formájában "ter
mészetfölötti autennákat", ame
lyeket nem a koponvacsontba,
escpán a fejbőrbe rögzitett.
Mozgékony szervek ezek, ame
lyek egymástól függetlenül elő

re és oldalvást fordíthatók, ruint
némely nemes állatok fülei.

De mit akart ezzel kifejezni
Miehelangelo és hogyan támadt
ilyen gondolata' - teszi fel
Zanghieri a kérdést s miután
m.ura Michelangelo soha nem
nyilatkozott erről, most ő pró
bál rá mezfclelni. Abban az
időben, amikor a művész a szo
bor mintázásához kezdett, a
Szentírással foglalkozók már
tisztában voltak azzal, hogy a
helyesen értelmezett IIéber sző

veg a hegyről leereszkedő Mó
zos arcát "ragyor:ónak" vagy
.,:mgárzónak" moud.in. A Vulga
ta akkoriban elterjedt két nép
nyelvű kiadásának készítői,\Ia

terni és Jensen is ezt a jehilt
alkalmazták, vag-yis múr he
lyesbítették a Szent J eromos
féle latin fordításnak azt a szö
verrét, amely szarint "szarva
volt Mózes arcának", mi nt
ahogy a Vulgutában errvrnás
után háromszor is olvashariuk.
A héber "garan" szó ugyanis
épp úgy jelent "szaIvakat",
mint "sugarakat", de nyilván
való, hogy mivel az arcra vo
natkozik, az első jelentését el
kell ejteni. TeljesRéggel OIZO
uyos - folytatja Znnghier i ,
hogy Michelangelónak is tudo
mása volt erről. Am éppen
amikor előkészületei vógúhez
ert. lett különösen szig-orú 1~6

ma a Szentírás kezelésébou,
mind a hittudomány, miud a
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művészetek körében. Hi tol es
szövegnek egyedül a Vulg-ita
szúnurott, Michelangelo tehát
-- állapítja Zanghieri - keser
ves dilemmába került. Engedel
mes fia volt egyházának, de a
művész mégis fellázadt benne
arra a gondolatra, hogy alko
tásába, is bele kelljen vinnie
egy kézenfekvő tévedést. Erre
vall az a körülmény is - amire
már egy Iegú iabb életrajzírója
is figyelmes lett -, hogy oly
sok i! késlekedett a fej kifaragá
sával. Közben talán azon is tű
nődött, hog'y .miként hozhatná
ki az anyagból az arc fényessé
gét, de minden bizonnyal rájött,
hogy szobrásznti eszközökkel
meg nem valósítható feladat.
Ám ha 1I1ás módon is, de vala
hogy mégis ki akarta fejezni a
próféta ki vételes képessége.it. S
így született meg az az eredeti
és jel!<'!!,:retcs kiképzés, amelyet
fi szebor fején szemlélhetűnk.

Iudításul hozzá a Vulgata pon
tatlunaúrra szolgált - mondja
Zanghieri --, sugalmazásról
azon ban a "zó igazi értelmében
nem beszélhetünk.

Miehelaneelo zseniális ötlete
ez. amellyel a rendkivül iségnek
ugyanazt a hatását éri el, mint
ha sikerült volna ragyogóvá
tennie az l]rcot. S magyarázat
mindjúrt arra a megdöbbenésre
és félelemre is, amely a zsidó
kat fogta el, amikor tokintetük
II visszutérű Mózesre esett. Ez
az elváltozús: 11 várntlan ál
szarvak, nem kevésbbé csodála
tos, mint a kif'ényosedés, sőt

szcmheszökűhb. mi több, ijesz
tőbb is annál. Zanghieri arról is
meg van g-yiíződve, hogy csupán
az egyházi fegyelem mély átér
zése miatt adta a miívész
szarvak formáját a két- dudor
nak, amelyek mozgékonyságuk
nál és helyzetüknél fog-va in
kábh fülek lehettek volna. Az.
egyszerűbb hívek így megnyn-



~'odhattak, hogy lám, ott van
nak a szarvak, amelyeket a
Biblia örökített meg és "irt elő".
Holott egyáltalán nem voltak
szarvak azok, amik Mőzes fe
jére kerültek, hanem a tenné
,;zetfölöttiség érzékelésének és
birtoklásának szimholumai. Ve
lük fejezte ki a művész, hogy a
legnagyobb próféta - az egyet
len élőlény, aki szemtől-ezemben

á.llhatott Istennel - nemcsak
hallotta, de meg is értette Isten
parancsait s hogy az rz akarat,
.amely most rendelkezéseiben
Illeg fog nvilatkozni, isteni aka
ra.L: nem Mózes«, hanem murrúé
az Üré. Mai fogalmakkal élve
tehát ezek az ál-szarvak a ki
vételes prófétai lelkiség f'elf'oaó
.'s a közvetlen isteni akarat to
vábbító aritennál. Hívhutnok
őket "isteni-emberi szellemkiizi
radarcknak" 'is. S mondhatuók
azt is, hogy bizonyos módon a
N;alatkoz1Jatailanság legősibb
tárgyi jelképr<.

"
Ha olykor talán vitatható

módon is, d" a mai katol ikus
szépirodalom sok érdokos voná
sára vil.ur it r,', llcrt Hcrzoq ab
ban a tanulmánvúhan, amelyet
a Furche tcH k;~zzé. Talán ll,

leg',,;zclllhetünfíh:, mozzanut az,
hogy ennek az irodalomnak k i
magasló termékei ngYl'e illkúbb
a protestúus t(·r~é!!.·lwn sz üld
nek merr, m:g- a snjiitosaH ka!o
li.kns tájak II uöv ekvő kimerült
~é~\ vag'y (~PPí\it a 111Pddi)sí.~.:!," je
teit nmtatjúk. S uvilvúnvnlóan
ezze! függ' üs:.;/,,~ HZ 11 másik,
Ilgyanesak r-;zeII l I)('szi) kií rnozza
nat, horrv a kgki\'úllíhh kato
likus irók Hílcg- HZ áttértek és
visszatértek: II kon ver-t itúk és
rever-titák soraihól keriiluok ld.
Vannak terrnó ...z'·tpf'llTl ki véte
lek is. mint II fl"Lllleia Bernnr os
és Mauriac vagy" fl fLllllunrl
Geselle és Vorschueve, Je ez

nem változtat a tényen, hogy
szinte fel sem tudnők sorol-rí
azokat a katolikus írókat, akik
eredetileg más hitet vallottak,
vagy egyáltalán hitetlenek vol
tak.

Herzog szerint az eltolódás fo
lyamata még a szazadfordulóval
indult meg. Akkor, dmikor na
g-yobb számhan léptuk plő olyan
irók, akik "világirodalmi" igé
nyektől hajtva át tudták törni
a katolikus "ghettó" falait.
Claudel és Bloy voltak az elsők.

Velük tartott a mindaddig ha
hozó Péguy, majd .Iörnensen,
Chesterton és Papi ni. Utánuk
ús hatásukra már sziute meg
nem szűnő áradásként következ
tek a megtérések és visszatéré
sek: Gertrud von Le .r'ort él.l
~ig'rjd Undsot. a korán olhunvt
Rei nhard .Tohannes Sorzc és
Hugo Dall, Ghéon és Franeís
.T nmmes, Lothar Schreyer és
Gabriel Marcel, Bergengruen,
Evelyn 'Waugh és Graham
Greene, .Iulien Green és Lang
g'iisser, Ruth Schaumann és
Heinhold Schneider, Van der
1\1801'fW1l, Alfred Döblin és Ed
zard Sohaper. S ezek csak a leg
iRmel'tehh nevek. Néhányan
mcrrúlf tak a kapu előtt s még
ma scm tudni, merre visz az út
;juk, mint Stefan Andresé is.
F;gvesekről nehéz vélemón y t
nyilvánítani; a tanulmány itt
.Ioscph Rothra, a "fölöttébb
kérdéses" Derlethre és Max
.Iacohrn utal. E~'ye,,~k ismét el
vesztek számunkra: J ames
;/0y ee, Coctoau "~" Kar-l Kraus,
bizonyos értelemben Hofmann
sthal is.

A "ti)rzsökös katolikusok"
l'/'szvétcle és szerepe - álh t ja
nel'~OR' - egyre kisebh, ha nem
is a számuk szerint, de súls nk
és minöségük alapi.iu, A zöm
hatása, rui ní mondia, inkább
csak a saját hazai irodalmáb-m
érezhető. a leg többen ugyahis

lát



másod- és harmadrangú tehetsé
gek és csupán a provinciális
szépirodalombauiu '.nak tekin
télyére. A nemzetközi irodalom
ban mint katolikus írókat fő
leg a konvertitákat és a rever
titákat ismerik. Rámenős, me
rész és ~ZíVÚR tipusként jellem
zi utóbbiakat Herzeg. Nem tűr
nek semmiféle béklyó t. Ragasz
kodnak az akaratukhoz, Hem
ritkán ..ressentiment'" is fűti
őket, csípősek és szellemesek,
bölcseletben iskolázottak él'; jár
tasak. Meglehetősen hidegen,
hagyja őket bármiféle ..kleri
kális irodalom-irany ítál'l". Nem
riadnak vissza az összeiitközé
sektől. Ám igaú problémáik
vannak. Eunek a tipusnak
egyik legfigyelernroméltohb tel
jeaítménye, nJg,V az ernber-i létet
illetően Iöiebe mcr t kl'rekl'r!l:i
annak a naiv der-űlátásnak,

amely még II huszas években is
általánosan uralkodott a kuto
likus íro.ta lomban -- crurli ki
Herzog. Ez a tiPil,l sza'cltc.tt az
zal a ..katolikus" rnűf'ajjal,

amely örömest menekűlt a mult
ba, az idillben kereste a felol
dást és kitért az ember valódi
kérdései elől. Ez a tipus termel
te ki a katolikus assay-írás mo
dern meatereit is, akik rnetsző

élességgel, elegúnsan és ragyogó
művészettel fejezik ki gondola
taikat. Mondhatni, a legna
gyobb tehetsézek ezen :l terii
leten dolgoznak. Mellette gyak
ran írnak regényeket is, de
nem epikusan terjengó kényel
mes és kedélyes meséket, ha
nem pontosan kiszámított prob
lématürténeteket. Szűkszavúak
a dikcióban. novellisztikusan
szorosra vonják az eseméuyeket,
végletesek a megoldásban, mi n
dent azétszednek. ami van. kri
tikusak a társadalom iránt s
van bennük bőven kultúrpesszi
mizmus is. A tanulmány szer
zője szerint Mauriac jeleníti
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meg előttünk a leghívehbeu ezt
a tipust Franciaországban.
Greene Angliában. Hatásuk fel
rázó, legtöbbször Ielkavaró, oly
kor az émelygésig és rosszul
létig is. Ök képviselik a "fekett:
irodalmat" a katolikus térben.

'úgy hiszem, nem sok ellenve
tés mer úiheí fci ez zel :ct jclIcllI
zéssel szemben. Más kérdés per
s-ze, hogy ez az irodalom, ame
lyet maga Herzog nevez "feke
tének", tartalmazza-e és· nyujt
ja-e azokat az értékeket, ame
lyekkel II katolicizmusnak ma
kellene szolgálnial Szerintem
nagyon is válsághangulatot
áraszt - ez jut kifejezésre kul
túrpesszimizmusában -, aminek
legfőbb okát abban Iáthatjuk.
hogy prohlórnúi, amelyekber
kétségkívül eredeti és gazdag.
többnyire olyan túrsadalrní ré
tegek problémái, amelyek átes
tek a fejlődés I'osbiján, vagy
olyan egyéneké, akik kudarcot
vallattak a. saját Ielkiség ük éfo
az ember-társuikkal való viszo
nyuk helyes elrendezésében.
Gondolom, sokat elmélkedhet
nénk erről, és mindenesetre saj
nálhatjuk, hogy IIE,rzng' nem
foglalkozik tauulruánvábnn ez
zel az alapvető kérdrssel iR.
Amit azonban a továbbiakban
mond el, abban is van érdekes
ség. Megállapítja nevezetesen.
hogy ez a modern katolikus iro
dalom szélsőségesen "szkizotim"
hnns-súlvt kapott.
Közbevetőleg jegyezzük Ule/!:

talán, hog-y a "szkizotim" mez
jelölés Kretschmer jellemtaná
ban szerepel, mint a "ciklotim"
tipus ellentéte. Utóbhi a melcg
kedélyű, inkább érzelmi ernber.
előbbi a hideg ész és akarat em
bere. Amíg aciklotim tiuusbau
sok a naivitás. a lobbanékony
ság és az ösatőnösség, addig a
szkizotim tipusban sok az el·
vontság, a rendszeresség f~G a
merevség. Az előbbi a valóság-



hoz közelálió realista. aki a v/>'
ge sre törekszik, az utóbbi II va
lóságtól idegen idealista, aki a
végtelenre törekszik. Emiatt az
után a szkizotim ember túlér
zékeny és meglehetősen ellensé
gesen tekint környezetére. :Már
most Herzeg ruéltán l'igyelmez
tet arra, hogy vannak az iroda
iombau "tipikusan szkizotim
műf'ajok, mint a kritiku. a po
lémia és a szafira, s hogy éppen
ezek lettek 1900 után a katoli
kus irodalom erősségei. Ci-w kha
mar csatlakozott hozzá.iuk,
Chesterton révén és öröksége
ként. a bűnügyi elemzés, amely
Greene szinte valaiueunv i regé
nyéhez is alapul szolg ál. Par.ini,
Bloy, majd Mauriac, Bernanos.
Hugo Ball és Karl Kraus mesz
szemenő befolyást gyakoroltak
ebben az irányban. Különöské
pen azonban a konvertiták él'
revertiták azok, akik az efajta
éles eszközökkel élnek, hog'v
megavőződéseiknek hang-ot ad
janak aforizmusban - eszmék
rövid, velős formában való ki
fejezésében--. naplójegyzetek
ben, essayben, táreában, bírálat
ban és értekezésben. Példa rá
Haeckel', Sigismund von Ra
deeki, .Iulien Green, Emmanuel
11ounier, az Esprit, a Toblet, II
ll'ort und Wahrheit köre.

Megállapítja végül Herzog,
hogy a modern katolikus iro
dalom világirodalmi szinvonalat
jelent ma is, hatása széles él'
mélv, de a kimagasló tehetsé
gek elöregedése kezd már ár
nyékot vetni, mert az a. katoli
kus irodalom, amely ma a nem
zeti határokon túlemelkedik, el
sősorban az 1910 előtti éviára
tok irodalma. S tesz Herzeg
még egy észrevételt, mely ala
posnak látszik: a nagy és szín
vonalas katolikus irodalomban
is túl keveset kísérleteztek ed
dig a formákkal, túlsokat vi
szont esupán ft tartalrnakkal.

úgr hogy "avantgardistákat" a
katolikus oldal még mindig rit
kán adott. ..

Csak századunk elején vált is
meretessé. hogy az Északi J e
gestenger egYRzéltében mossa
Ázsia és Amerika partjait. Ha
talmas középső övezete, amely
nek kereken 3000 kilométer az
átmérője s ahová az Északi sark
is esik, akkor még javarészt
feltárásra várt. Nem tudták így
azt sem, hogy maga II sark szá
razf'öld-e, vagy tenger bor'itju.
Az állandó jégpáncél miatt ha
.ióval nem érhették el, azokat pe
dig, akik kutvák vonta szánok
kal próbálkoztak, ezer veszede
lem körnvékezte, Bizonyára em
lékezünk a nierész válalkoza
sok feledhetetlen hőseire. A leg
regényesebb utat Nansen tette
meg, aki 1893-ban a Laptev ten
ger jegébe fagyasztotta hajójá!
s a jég mozgására bízta magát.
Már előbb megfigyelte ugyanis,
hogy azokat az óriási jégmező
ket, amelyek fi folyton hasado
zó és töredező jégfelület darab
jaiból állnak össze, a tenger
áramlása a Laptev tengerből a
Grőnlandi tengerbe sodorja. S
valóban, három éven át vitte a
legendás "Fram" hajót a jég,
míg végül is a sarktól 600 kilo
méterre megrekedt. Nansen ak
kor gyalogszerrel vágott neki,
(le csak 410 kilométerre tudta
inegközelítení a sarkot. Valami
vel tovább, 380 kilométerre ju
tott ell900-ban az olasz Cagni.
Többeket ért még kudarc. Nem
járt sikerrel Peary 1906 évi kí
sérlete sem, del909-ben azután
mégis övé lett a győz.elem: EI
lesmere szigetéről kiindulva 36
napi szánkázás és gyaloglás
utan rátehette lábát az Északi
sarkra, Könuyű volt megálla
pitania. hogy tenger fölött áll,
hiszen rnozgó jégtáblák. n. n.
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"pack"-ok egész során kellett át
tornásznia magát.

Ha azonbau így meg is oldó
dott al Eszaki sark földrajzi
rejtélye, ezzel még nem tisztá
zódott a sarkvidék általános
problémája. Erre - mint a
Scienza e Vita öszefoglaló ta
nulmányában olvasom, - nem
is kerülhetett sor mindaddig,
amíg az ember meg nem hódi
tot ta a levegőt. A XX. század
küszöbén a svéd Andrée már
megkísérelte, hogy léggömbbel
jusson el a Spitzbergákról a
sarkra, de nyomtalanul eltünt;
ballonjának roncsai t csak 1:>30
ban találták meg Bianea szige
ten, 900 kilométerre északkelet
re a kiindulási ponttól. Meg kel
lett várni a repülőgépet. A Déli
sark felfedezője, Amundsen
nyúlt hozzá először: 1925-ben
hidroplánra ült a Spitsbergák
egyik fjordjában s két jégmező
közé leszállt a tengerre, 25 kilo
méterre a sarktól. A rákövet
kező évben Byrd 15 óra alatt a
Spitzbergákról a sark fölé és
onnan vissza röpült. Peary 36
napja már a messzí mult emlé
kének tűnbetett fel! Wilkins
mutatta meg azután két alka
lommal is, hogy miként lehet
és kell leszállni a sarki jégme
zőkre, E tekintetben az első ki
magasló teljesítményre a szov
jet oroszok hivatkozhatnak.
Amikor 1933-han a "Cseljuskin"
jégtörő a Behring szerostól
északra elsüllyedt, egy jég-táb
lára menekült közel száz főnyi
személyzetét úgy mentett ék meg,
hogy "légi hidat" létesítettek az
úszó jégtábla és Vancarern kő
zött,

Szovjet tudósoknak köszönhet
jiil< az Ész.aki sark tudományos
feltárását is. A szovjet kormány
1937-ben határozta el, hogy re
pülőgéppel hordott meteorológi
ai állomást létesít az Északi sar
kon. Bázisul a Rudolf 8zi~etet

t6:1

szemlélték ki ti. Ferenc József
föld legészakibb végénél, amely
l!l!JJ-íöl HH4-ig már Nausen.
Cagni, Fiala és Sedov expedi
ciói számára is kiindulási pont
nak szolgúl t. 1937 május 21-én
hatórás repülés után az "N no"
négymctoros repülőgép egy há
rom kilométer átmérőjű jégtáb
Jára szállította, 20 kilométerre
a. sarktól. Paparrint. az állomás
vezetőjét, Sirkov hidrobiológust,
Fedorov csiJlagászt és geofizi
kust, Krendel rádiótávirászt, a
sarki túborozáshoz szükséges
felszereléssel és a tudományos
műszerekkel együtt. A követke
ző napokban még hárourszor
fordult a gép és elegendő élel
miszert rakott ki ahhoz, hogy a
négytagú társaság kilenc hóna
pon át utánpótlás nélkül is nyu
godtan dolgozhassék, A tábor
megszervezése u tán a tudósuk
első dolga volt, hogy elektromos
f'űtésű fúróval megfúrták a je
get és megmérték a tenger
mélységét. Kiderült, hogy ez a
mélység az Északi sark fölött
4200 méter. A jég vastagsága itt
is csupán három méter volt.
Minthogy a jégtáblát az áram
lás folyton sodorta Grönland
keleti partjai felé, ezen a részen
a sarki tenger mélységéről pon
tos térképet készítheítek. Ugyan
akkor a csillagászati helymeg
határozások nyomán magának a
tengeráramlásnak Irányát és se
bességét is figyelemmel kisér
hették. Jégtáblájuk kezdetben
elég lassan és szabálytalanul a
záró szélességi kör mentén dél
felé haladt, amint azonban bc
jutott a tengernek abba a kar
jába, amely Grőnlandot és a
Spitzberaákut választja szét,
egyszeriben megg-yorsuJt a moz
gása. Legnagyobb sebessége na
pi 57 mérföld volt. Az áramlás
nak ez az iránya és sebessége a
sarki tengeren állandónak te
kinthető. Nemcsak Nansen ha-



jd:i~nak története mutatla, de
meg-erősítette II "Sednv" szovjet
jp!!'törő kulandja is, E7, a hajó
193í októberében Iaevott bele a
Laptev tenger egyik j O'."lIl2ZŐ .
jébe. A jég előbb a sarki hm
ger középső medencéjébe vitte.
plhllllldva a Sjritzbergak és II
Rudolf szig'et északi lizélénél,
majd visszavándorolt vele a
Spitzberr-ák PS n Grönland köz
ti szorosha, Itt szabadul t ki W7,

után jégbörtönéhől a ha.io 1940
január 13-fill. 812 nani ,,0::11'0rl!Í<:
után. Az éS7a1d sarkvidék te\'át
ir-azi és valóságos óceán. Kö
zéppontjá han 4000 rnéterriél is
T'1';lvehh. F~llPkfJ rnpJJ'l"hetős S7n·
hálvossávval emelked ik II szMei
felé, kütönösen felpmelkprlik
Amerika és Ázsia kontincntá lis
partjai mentén, flZ"Tl II ldi5zö
hön, arnelv összfJ"k:iiti Grnnlan
dot, a f::n'hberJJ'úkat. Il Ferenc
József-földet és Novaja Zemlvá t,
valamint a Behring" H7,01:0';; kü
szöbón, ahol már 'lli·.,. 30 méte
res vízréteget találunk,

A Pananin-exnedició sok érde
kes mezállapftása k1zé tarto
zik, hon a hideg-pólus ozvál
talán nem esik egybe a föld
rajzi sarkkal. Macának II sark
nak táfán a hömérséklet ke-vésh
bé szélsőséces. mint II szomszó
dos szárazföldeken: Szihoriáhan.
.A laszkában, vagy Grönlandban.
Oka ennek, ho!!.'y a jég alatt levő

víztömeg szinta központi fütés
ként hat. A hidee-pólus minden
valószfnűséz szer-int a l'l7.ibériai
Verhoianszkban van, ahol már
52 fokot is mértek a f'avvnont
lllatt, és 40 fokot is -- fölijfte.
Ugyanez az expedíció fi!rvelti~

mee, hovv ellentétben az mlt1ir!1
hiedelmekkel. az egész sarkvidő

ken élnfJ"k: állntok. A sark köz
vetlen közeléhen láttak mnd.rra
kat, jeg-esmedvéket é;; fókábJ
is. am~lyp1{ vidáman hnl1l'lírm:
tak a jp~táblák közö tt. Ehből kö
vetkezik, hogy a táplálkozásuk-

hoz iIIzü.hégell halakat is megta
lálni ott.

Továhbi kutatások meg-álla
pitották azóta, hovv az északi
sarkvidék lesrnavvobb és eg'yben
a föld második legnagyobb
g leecsere - a Déli sark ,.,.Ie('s
csere után - a grönlandi In
landsis. arnelvnek vastav-úga
egyes pontokon meehaladju JI
3000 métert. Azt jelpnti ez. hovv
azok a hegvségek, amelyek
fl"';;"lnnd kii7P p nn vno ulnnk. VR

ló.iaban J em is hegysé:;fl1c R7ik
Iasz ig'etek hosszú "O:-a án it> ki
a t('n!!i~rh"i; (' R'.i,.,.e1e lr k';~u~ V>~

7"MnlÓrlott. maid a jng-Iernkó
dások az idők folyamán Ö.~.""~

függö hegylá nccá tornvosu , tal,.
H 11. meg lehetne olvasztani az
Inlanél"ist. alrkor Grőnlnnd va
lós"lfníileg' FI Rpitzberg-áld10'/' ha
sonlítana: f'iordok ps helső ten
gerfl1{ szabdalnák dirtb-d-u-abra,
Az Jnlandsis vastaesácát p,,; az
alapjául szolaáló szuretek hely
:zet.ét ma elég pontosan mee tud
ják állapítani ultrahangok se
gítséQ'ével.

Más b atalmas gle('cFierek van
nak El lesrnere s"'O"etén és a
Spitzbere-ákon, Mind-zek a
gleecscrek észrevétlenül lpf('lé
mozognak s egyre alább meriil
nek a tenuerbe. Amikor azután
az nssz~tr;rtó erő nem tud már
mezbfrkózni a lebegő törnh S'''
lyával, illetve a vi'?, felha itt)
erejével, akkor kisebb-naevobb
részek lHsí'aleadnak a glerC'ser
rivelvéből. Ezek lesznek az ÚS 7.Ó
jép."hegyek. A sark közvetten k0
7P,lében nincsenek jé!!heo-yek.
Flzeket urrvanis Ell~"mere. Grőn

land p<: a Spitzberrrák p."leeC'serei
termelik P'l az áramlás innen
nem a sark, hanem az Atlanti
óceán felé sodorja öket. A kg'
több jéghe"." el is olvad. m ire
le.iut a 40-ik szélességi f()ldg-,
ahol már rendszeresen hajok is
járnak. Az ig'en nagy jó!!he.!rvek
azonban egészen sajátos kör-
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mozgást végeznek. Bmlékezetes
példa rá, hogy radarral felsze
relt repülőgépek 1946-ban Point
Barrowtól északra 500 kilométer
re a ködön keresztül egy isme
retlen szigetet véltek felfedez
ni, További vizsgálatok azon
ban kiderítették, hogy az áll í

tólagos sz iget mozgásbui I vall,

vagyis nem sziget, hanem óri
ási jéghegy, a legnagyobbak
egyike, amelyet valaha is ész
leltek. Hosszát 30, szélességét ~5

kilométerben, magasságát 6h
inóterben állapították meg, kő

vetkezésképen 350-400 méterrt
merülhet bele a tengerbe. A
jéghegy csak egy darabig' ha
ladt a szokásos úton, azután el
kanyarodott és 1951-ben vissza
érkezett annak a gleccser-nek kö
zelébe. amelyről évekkel ezelőtt
vúlt le Ellesmere szigetén. 0.yil
vánvaló magyarázata az, hogy
a jéghegyek csak addig halad
nak a felszíni áramlással, amíg
olyan alsó áramlássallwl1I ta-

lálkosnak, amely tömegiiknek
nagyobb hányadát éri, Ettől
kezdve ugyn nis az alsó áramlá«
viszi magával őket. A uagvou
nagy jéghegyek tehát, amelyek
igen mélveu belesüllyednek a
tengerbe, határtalan ideig ke
i-inghetne k II sarki tenger kö
zépsi5 medencéjében. Azokat kö
zü lűk, amelyek, mint niozgó szi
Retek, valami célra felhasznál
hatók, a k ülönleges térképeken
Illa már fel is tűntetik.

Nyugodtan elmondhatjuk -
['cjezi be II Scienza e Vita ta
nulmánya---, hogy századunk
első felében, II tudomány vézé
re jutott miudazoknak a felada
toknak, amelyek az északi sark
vidéken várakoztak reá. A jü
vőben nincsen szükség fe1feue
r.ő tudósok kockázatos és áldo
zatos vállalkozásaira. Ami te
endők f'elmer ülhetnek, azokra
már ~! szervezők és a gyakor
lati eudlflrl'.k az Illetékesek.

Suso Henrik (1295-1366)

Ó !t)GYETLEN BIZUDALMAM, [useon eszedbe «zenvedexed,
hOfJY minden »iszontaasáaombon atyaian seoitséaemre légy. Oldd
mr,g bűnevm súlyolJ kötelét, o1t(tlmazz a titkos hibáktól és fl nyil
vánvaló vélkektől. védj meg no kísértés harnis tnndcsuiiol és (I

bűniik alkalmaitól. Töltsd et szenoedésed őszinte érzésével és Szent
Anyád fájdalmának (qaz meoiontolásaoal-. LérnJ irqalmas blrám
és tanits mea a te helyes szolcálaiodra. Sebeidben minden beten
ségern meggyógyul, fejed kínjaiban értelmem megerősödik és töl
»érteződik minden fondorlat ellen, és köt'etem szenvedésed pél
dáját, amennyire tudom.
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RÓMAI SZENT FRANCISKA (Márc. 9.)

Római Szent Franciska ft 1440) megkapó mintaképe a keresz
tény háziasszonynak és csuládanyának. Negyven esztendőre ter
jedő házasélete a legtökéletesebb harmotüa jegyében folyt le. Fér
[éhez mindig figyelmes, gyöngéd és szeretetremélté volt és soha,
még a legkiseb dologban s,em került vele összeütközésbe. Ezt fő

leg ozzal érte el, hogy eaeezen családjának élt. Ha választania
kellett valamely nem kötelező á.itatossági gyakorlat végzése és
háziasszonyi teendői közt, habozás nélkül mindig az utóbbiak ja
váro. döntött. "A férjes nőnek - mondotta többször - I stent sok
szor az oltáron kell hagynia, hogy megtalálja őt házi gondjai
közt." Férjéhez hasonló szerétettel fonta körül gyermekeit. Es
lsten hat szép gyermekkel áldotta, meg boldog házasságát és ő

valóságos angyaloknak nevelte őket. Családja mellett cselédeire
és szolgáló'ira is kiterjesztette anyai szeretetét. Pontos napiren
det készített számukra. és volt rá gondja, hogy az imádság és mun
ka mellett szárakoeáera is jussoni.dejük. Este együtt imádkozott
velük, gyakran oioasott fel nekik épületes könyvekből s buzdí
totta. őket a seenteéoek gya.korivételére. Ha pedig valamelyikük
meabeteqedett, maga ápolta olyan szeretettei, mintha tulajdon
gyermekei lettek volna. De bármily odaadással merűlt bele gazd
asszonyi és családanyai kötelességeinek ieiiesitésébe, mindig ta
lált időt lelki áhítatának kielégítésére is. Lehetőleg mitulennap
hallgatott misét, rJyakran gyónt és áldozott és az Oltáriszentség
iránti határtalan ezeretetében és áhítalában akárhánys%or órák
hosszat térdelt telles összeszedettségben és elragadtatásban az ol
társzekrény előtt. Aldtatának másik kedres tárgya az Úr Krisz
tus kinszenvedéséről 'l'Gló elmélkedés 'l'olt. Csak egyre nem volt
ideje: n. szorakozásr«. Seinluizb« e.qyáltalában nem járt s a nyil
»áno« mulatsáookat lehetőleg kerülte. Barátnői za./datfák is emi
att: ilyen előkelő nemes hölgynek méasen: illik ennyire vissza
húzódni a világtól. Ő azonban ,azzal hárította el magától a gán
csoskodásokai, hogy számára nem a világ, hanem az evangélium
írja elő a követendő életszabályokat. E mellett az el» melleit
mindvégi.q ki is tartott: mindvégig megmaradt családja őrző an
{malának és (1 szegények nagylelkii gyámolítójának. bg.
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ÖYOMOLCSOLTÓ
Már sokaknak figyeimét fel

keltették egyházi ünnepeink
magyar nevei. Leginkább azon
szoktak eltűnődni. hogy az ün
nepek mély üdvtörténeti és li
turgikus tartaimát akárhány
szor egyáltalán nem fejezik ki.
Urunk feltámadását hús-vétnak,
a Szent Szűz látogatását sar
lósnak nevezzük; március ün
nepe pedig egyenesen !!yü
mölcsoltó, tehát kertgazdálko
dási elnevezés, holott tárgya üd
vösségünk történetének legjelen
tősebb kezdő eseménye. a Meg
testesülés. Ugy látszik, olykor
mintha igaza volna Dékány
Istvánnak, aki szerint "az életet
tú lsázosan real is'l,tikusan, föld
höz tapadóan éljük s nem érez
zük, mi mindent jelent az, ha
szélesen néző világszemléletünk
és transzcendens vágyaink vall
nak. melvek mélvebbről moz
gatják a lelket."

Pedig II gyümölcsoltó elneve
zés egyál talán nem gazdasági,
hanem mint annyi más a nia
gyal' nyelvkincsben, bibliai ere..
detű, lzaiás próféta mond.ia
ugyanis egyik messiási jöven
dölésében, hogy a Megváltó
-Jessze törzsökén fakad: ..És
vessző sarjad Jessze törzsöké
ből és virág növekedik az ő
gyökeréből" (11, 1). A szeut
atyák és az egyházi Irók hagvo
mánvos magyarázata szerint
•..Jessze ága, szép virága" El
Szerit Sziiznek igen gyakori
enitheton O1'na118-a, díszítő jel
ző.ie, Ezt a bibliai címet hasz-.
nálja például mag-yar nyelven
a mohácsi vész tájáll írt Érdy
kódex: s 1651 óta a Cantus Cat
holici-ben és az emlőin táplál
kozó egyházi énekirodalom
ban gyakran fonódik ez a me
tafora a Szűzanva állandó dl
cséretébe. Ez a termőágmotívum

166

a XIX. század óta ismert val
lásos ponyvafüzetekben is sű

rűn felbukkan, mint Mária
egyik legközkeletűbb dícsérete:
"Mennyei dráza kincset termő
aranváv - Élet termőfája. ki
nek édes gyümölcse lelkünket
táplálja, .Iessze magvának g-yÜ
mőlesásra - Oh, lezdrácább
gyümölcsöző!" - és zarmarlá
val idézhetnénk hasonlókat, .A
Már-in aranvág motívum a népi
g-yüjtésben is meg-található: eR'Y
19i1:J-han közölt zalai pásztorkö
szöntő ősi rig-musaiban például
így csendül fel:

Gvökér adja fáját,
fája adja ágát.
ág-a adja bimbaiát,
bimbó adja virávát,
virág- adja alrná.iát,
köszöntsük a Boldnesáeua

Szűz Mártút!

A magyar g-yiim;ilC'f;olt6 elne
vezés lezmélyebh el'h'hnM csak
akkor tárduk ~el t('15e~f>n. ha
Izaiás próféta .iövend(iJ~Hét a
sarjadó és vi rÚl'!'hnhoTIlV. vesz
szőről az angyali üdvözlet pil
lanatában szemlól.iük. .Iessze,
azaz Dávid atyai családja tri~
zsökénck uj sarján, Márián
meznvuzszik az Úr lelke és
születendő Gyermeke az Isten
Fia lesz. Erre a csodálatos :
"ágaeskára, 01 tvánvoeskára"
gondolt a középkor-i rnngyal' és
ujjongva fedezhe-te fel a Ra.i;it
paraszti munká.iúvnl való egy
bevágást, időszerű idénvmun
káia megláttatta vele a hason
latosságot az ünnep misztét-i
umos tartalmával. Oltás történt
Márián is, emberi szűz az Isten
anyja lesz. Mindegy, egyhá-d
férfiak ajánlották-e, ~agy né
pünk vallási érzése alukitotta-e
kj ezt a más népeknél ismeret-



len űnuepnevef: tény, hogy gyéi·
nyörűen kifejezi az egyházi ün
nep tartaimát és képszerűségú

vel mintegy megdeleruti az 18
teni titkot: "És az Ig-e testté
Un l"

Llyee Iormán a gyüruölcsoltó
elnevezés is arra vall, ho~~' né
pünk átélte és szervescu beleépí
tette világképébe II misztérium
valóságát és az ünnepi titok
nak mindennapi életébe való Le
leojtásával szentelte meg tevé
kenységét,

Hogy a gyümöle~())tó csak
l l g'y " u a magyar :':izépkoT'i vi
~,·.g'!::zemlélet elneveze-e. élénken
illusztrálja az ünnep' folklore
ja, a hozzá kapcsolódó népi
szokások, Ezek azt is megmu
tatják, hogyan kapcsolja bele a
nép az ünnepi misztérium tar
talmát jelképes ábrázolásával
életének kozmikus összefüggé
seibe. Gyümölcsoltót országszer
te "termőnapnak" tartják a pa
lánta és fatisztogatásru, általá
n. s szokás - áhapítja mez Bá
lint Sándor - hogy ezen a na
pon szemzik a fákat; ekkor tör
ténik a Skolasztika napja (feb
ruár 10.) óta ászok alatt butott
ojtóágak berakása. Göcsejben
azt a fát, amelyiket ezen a na
pon ojtanak be, nem szabad le
törni, vagy levágni, mert vér
folyik belőle. Aki ilyen fát
mégis levágna, megvakul, sot ol
is kárhozik: tettét a népi hiede
lem olybá veszi, mintha embert
ölt volna. Mé~ nyesegetni, tisz
togatni, elégetni sem szabad az
ilyen tát, hanem magától kell
elkorhadnia, v iszont nagyon jó
ojtóágak szerezhetők róla, és az
új ojtás igen bőven terem majd
-- állapítja meg Gönezi göcseji
néprajzi mnuográfiája,

Unnepünk tehát tág értelem
ben stílust ád a szürke valóság
mindig esetleget eseményeinek,
Ittalakítja öket, úgy hogy ki
domborodik elr)ik alapformája:

az üdvtörténet "leképezése",
vagyis a makrokozmosz míkro
kozmikus tükörképe. Az. ünne
pet oly mély titok hatja át,
hogy az Egyház valahányszor
liturgiájában Istennek erről a
nagy titkáról megcmlókezfk, a
misztérium imádatára térdrebo
rul. Ezt a mély misztérlumot ta
lálja meg II nép lelke; szimboli
kus átérzéssol .Jeképezi" 8 ezt
a képet fejezi ki a paraszti élet
ben gyökerezé il szauiárn ~lJllea
ezért szemleletesebb magyar ne
vével.

Elvont gondolkodáern általá
ban kevés hajlummill rendelke
ző népi kultúránk ugyanis máig
megmaradt sajátosan vizuális
jellegűnek. Elvont fogalmainkat
szerétjük érzékletes képekkel ki
fejezni; képzeletünket, gondo
latvilágunkat tagadhatatlanul
jellemzi egy bizonyos szenilélő

dő realizmus. Ez annyira fogé
kony a valósúg iránt, hugy leg
szívesebben fogalmainak kife.ie
zését belőle bánvássza, Ez a vi
rágzó székép-kincs átsegít az
után a logikai megértés és' ki
fejezés hiányain. megértet, kife
jez és közelhoz olyasmit, amit a
nép máskép egyáltalán nem,
vagy csak nagyon nehezen tud
elérni.

Ez a szemlélődő realizmus 
népi vallásosságunknak e na
gyon fontos alakító tényezője
- nyilatkozik meg a misztéru
um érzékletes, képszerű megje
lenítésében is, Egy mult századi
vallásos ponyva-nyomtatvány
zengi ezen az ünnepen:

i
Mint a rózsabimbó meghajlott

Mária,
alázattal így az angyalnak sza

vára,
ime, én az Úrnak szolgáló

leánya,
legyen igéd szerint az ő aka

rata)
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. Az ág és a virág, az élet ősi.
általános emberi szimbóluma
nálunk .nag~·o:n .. fontos szerepet
kap. Az angyali üdvözlet Szent
Szűwről a virág, aranvág ké
peiben szól a magyar népiség
nyelve, s ezzel nemcsak vissza
emlékezik az üdvtörténet ese
ményére; mintegy ujra és ujra
valóságra váltva látja is azt a
napfény nielegére kifakadó
bimbóban. vagy a "zöld ágban".
Vallásos népénekeinkben gyak
ran előfordul ez a kép:

...... gyere bimbó zöld ágon,
ó napfény, ó élet, ó édes .Tézu s,
ó édes Jézus!

Ösrégi keresztény szimbólum
a zöld ág, az élet jelképe, mely
az ártatlanságot, szűzességet je
lenti. A virágzó zöld ág, bim
bót hordozó zöld ág a szeplő

telen anyaság képe. Igy tudják
ezt a somogymegvei Nemesviden
is, ahol a Jegénykék karácsony
éjjelén éjfél előtt "ostyázásra"
mennek: Hófehér ostyába zöld
levélkét vagy ágacskát helyez
nek el és házról házra járva ki
osztják az ostvákat, Énekük
szerint a fehér ostyában lévő
zöld ág a Szűzanya méhének
tisztaságát jelenti.

Ami gyümölcsoltókor kezdő

dik, karácsonykor diadalmasko
dik: gyümölcBoltó misztériuma
ekkor jut el tetőpontjára. S ha
már gyümölcsoltó titkát viru
ló ágban látta a néplélek. a ka
rácsonyt is ezzel á képkészlet
tel szemlélteti. Csakugyan, ép
pen a karácsonnyal kapcsolat
ban ismerjük először a magyar

nyelv türténetében azt a szót,
mely leggyengédebb szavunk fi
szülés kifejezésére és ismét vi
rágkép. "Mikoron ez szentséges
szűz megverágoznék, és ezön

. szentségös .és tisztelendő föld
megnyilék és nékönk idvöz.ítőt

terömne ... " - mondja az 1512
IB-ban írt Nagyszombati Kódex.
Ugyanezzel a képszóval ünnepli
a Cantus catholici is Mária is
tenanyaságát. "Ékes mennyei
virágszál, ki ménedben megvi
rágzál !" 15U6-ban. a Winkler-kó
dex is ezt sóhajtja befejező két
sorában, melynek nincs latin
eredetije: "Édes anya. bódog
anya, verágszülő Szűz Mária!"
Ezeknek a hagyományoknak
gyökérzetén nőtt ez a máig is
mindcnütt ismert ének:

Örülj, vigadj tisztaságban
megvirágzott anyaság,
angyali ártatlanságban
tündök lő menvnsszouvság !

Ez a hagyományos kifejezés
mód érteti meg azt is, hogy míg
a Lorettói litánia invokációit
mindenütt általában szószerrnt
fordítják. miért került mégis a
magyar szövegbe a "Mater in
temerata" helyébe a "Szüz vi-

. rág szentanya", Azért, mert ez
a latin eredeti tartalmának a
magyar néplélek előtt magától
értetődő adékvált kifejezése.
Szemlélődő realizmusunk te

hát csakugyan a valóság vilá
gába néz, de azért. hogy a ke
gyelem erejével ezen át sejtesse
meg kozmikus világszemléleté
nek tranazcendens vágyait.

H e t é n y .T á n o s
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