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A katolíkus egyház életében
döntő jelentőségű tridenti zsi
nat előkészítésenek "szinte tel
jesen ismeretlen" részletét ele
veníti fel és világítja meg
Mario Ginetti abban az érdekes
írásában, amelyet az Osserva
tore nomono adott közre, A
zsinatnak, amelytől az egyház
mcgúdhódúsát várták "főben és
tagokban", 1537 május ;!;J-án
kellett volna összeülnie. Ezt az
időpontot még 1536 június 2-án
határozta Illeg a pápa, a Far
nese-esaládból származó III.
Pál, aki egy bizottságet is ki.
küldött azzal a feladattal, hog5
a zsinat számára dolgozza ki a
szükségesnek mutatkozó javas
latokat. A zsinat azonban, mint
tudjuk, .csak nyolc évvel ké
sőbb. 1545 december IB-án nyi lt
meg. Hogy .közben mi minden
történt, eppen arról szól m.ost
Ginetti

A bizottság, amelynek kilenc
tagja volt, 1537 március 9-ére
befejezte .munkáját és emlékira
tot terjesztett a pápa elé. A pá
pa azonban nemcsak a címot, dl
a szőveget iR túlságosan L1SZ
szúnak és bonyolultnak talál
ta, miro az emlékirat anyagú
hól Quirini bíboros irúnv ításá
VVL eO'y tömörebb és tárgy:L1ás·
ra alkalmasabb fogalmazvány t
szerkesztettek. Igy születott ma?
"Consilium Aureum", "Arany
tanács" címmel az az írásmű.
amelynek tartalmáról később a
zsinati atyák is tájékoztatást
kaptak. Ah okmányban első he
lyen és a. log'nagyobb hangsúly
Iya], a papok kiválasztásának éH
nevelésének kérdése szerepelt. A
bizottság mindenekelőtt annak
kimondását kérte, hogy a jiivő

ben csak arra méltó és a kívá
nalmáknak meg-felelő szerné-

lyek részére szabad kiszol
gáltatui a szeut rendeket.
I!Jppen ezért és abban a remény
ben, hogy a példát majd a töb
bt PUl>lhJt{ Hl xoveu, aJ<J.nlOtták
a pápának, hogy jelöljon ki há
rom szeutelotű és müvelt pre
Iátust a római papnövendékek
nevelésének és képzésének
cg'y ÜLWH felügyeletére. l\1.mdell
bizonnyal sugalmazója. EÍ8 eaí
rája íutt így az OKID<J.ilY a zsi
nat ;,Cum adolescentium aetas"
kezdotű híres határozatának,
auiery a modern szemiuáriumok
felállítására vezetett. S az egy
háztörténészek helyesen állapi
tották meg: ha csupán ez ma
radt volna a tridenti zsina1
egyetlen uümölcse, már ezze!
is örökre emlékezetessé válik.

De térjünk "issza magára ar
okmányra, amely körül ugyan
csak sok vihar támad" Alig
terjedt cl a hír, hogy dolgoznak
rujLa - írja Ginetti -, egy "ér
dekelt ellenzék" nyomban neki
fogott,hogy eleve hitelét ront
sa. Gúnyhoz és tréfához nyúl
tak, ami iránt annyira fogé
kony a római nép. Hogy gátal
emeljen az ellenzék elé, a pápa
15;.,ő november l;;-lÍu kemény bt>
azédet tartott a konzisztórium

.ban B két alapvető tételt szö
gezott le. Az egyik az volt, hozv
"kerüljön bármibe", dll & re
formnak be kell következnie. A
második, hogy a zsinat képte
len lenne hasznos muukát vé
il" !'Ili, ha a reformokat már olő

zőleg komolyan át nem tanul
mányozzák, S nagy alásatossá
g-út tanúsítva, felszólította a pá
pa 1:1. bíborosokat. hogy a meg
kiitiitt.ség minden érzése nélkül.
szabadon mutassanak rá azokMl
II IIi húkra Vl1.'ry forr.tatókossá
~·okra., l,uneiy;>k,et az okmányhan



találnak. l .. pápának ez a fellé
pése elhallgattatta az ellenzéket.
amelynek zavara még nagyobb
tett. amikor 1536 december 22-én
Dyilv~!1ot!ságra került, hogy a
..hírhedt bizottsáe" három tUQ"ja
mebkapfa a bíbort: az 01a8:8
Caraffa, a franciu, Sadoleto és
az augo! Polo, A bizottság el
uöke. a velencei Contarini már
rég-ebhr(í/ bíboros volt. Az ek
irént felbátor-ított bízottsáe vi
szout annál lelkesebben folytat
La a munkár, úgyannyira, hogy
~ megbízutástól számított ötö
dik hónapra már el iR készült
vele. A tervezetet Contarini bí
bo~'os n:y'ujt{)tta át a pánának.
ab ebbol az alkalomhól érte-

.kezletre h ívt a meg n.z iíHHzeH
bíborosokat,

A javasol t reformokat a
Quirini-féle átdolvozás utóbb a
következő csoportokra tagolta:
l. n:r. ~O'vhii"i rend <'''entr;(.(~ének

kiszolgáltatása, miként már em
lítettük; 2. az egyházi javadal
mak halmozása; 3. a központi
egyházkormányzat ügyei; 4. a
nuneiusok és pápai lezátusok
jO[J'ai; 5. az istentisztelet. Il HZ;)
kások és a szeretotművek. Mind
ezeket a java-.la t n1Tat a hitfndo
mánvok művelőihez intézett
olyan irányú ünnepélyes felszó
lítás előzte meg. hogy nng-yobh
iizi1rorúságot tanúsítsanak a ke
resztény tan kezelésében. Az ér
tekesleten maga Contarini is
mertette li t!~rvezetet és mR'!"YR
rázatot is fűzött hozzá. Utána
a pápa elrendelte, h01rY az em
lékirat egv-r..g-y műsolatát osz
szák ki a bíborosoknak. U1ryan
akkor arra kérte a bíborosokat.
holry" ésarevételeiket méz fl zsi
.iat öSRzcülése előtt hozzák tu
domására,

Mindez 15a7 máreius 9-én tör
tim:~ a zsinatnak pedig' rn-rlns
:)S -rn kellett volna kozdődnie,

;"';!Iholyf.!'tl ;1 TIÚP:l Mantovát

válasatotta s Ú~ látszott, hogT
minden rendben is' van. A pá
pa már készen állt az indulás
ra, csupán Gonzaga I. Perene
megíg-ért válaszát várta. Ez a
válasz uzonban sohasern érke
zett meg. Egy uralkodó herceg
szeszélye vagy féleleme Ya<:!'y
haszonleső önzése mondja
Giuetti ,-- nyolc esztendőre be
fékezte az egyház gépesetét.
amely már oly szereucsésen
mozvásba jött. III. Pált mélyen
lesujtotta It balsiker. amellyel II
"Consilium Aureum" is elvesz
tette időszerűségét. A pápa ast
a szerepet szánta neki. hogy ge
rince és irányitója legyen a zsi
nat tanáoskozásainak, ha azon
ban nincsen zsinat, mire jó az
egész tervezeU Ekként érvel
tek a reformok ellenzői, akik
Fln" t Inál' meg' is tudták aka
dályozni a hivatalos közzété
telt, Az értékes írásmű. amely
hez annyi szakértelem. fáradság
és reménység fűződött. ezzel hi
vatalosan nem létezővé vált. Am
II hivatalos fórumok megkerü
lésével mégis nyilvánosságra ju
tott ~~153S-han . s a pápai kor
mányzat hasztalan próbálta ösz
azeszedetni a példányokal A hi
vatalos álláspont ugyanis &.'J
volt. hogy a kiadvány "rend
kívüli mértékben alkalmatlan és
káros", mart olyan időben mn
tat rá az egyházi élet hibáira,
és pedig teljes tekintállvel és
hitelesséeeel. amikor vajmi ke-
vés lehetőség van azok 0",08
lására, Példányok kerültek Né
metországba is, ahol Luther
'oem is. késlekedett 8. felhaszná
lással.

Talán túlsácosan iq sok em
beri gyöngeség hadakozott II
.,Consilium Anreurn" körül 
állapítja meg Ginetti -. de ma
már nillanati e sem lehet vit&."l,
hogy cr,.; az írásmű, »melv még
a szakkörökben is jóformh u,-
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meretlen, valóban javára 82>01
gűlt az egyháznak és hogy ha
tasa jó\'cKonyan nyi íuusozotf
meg a tridenti zsinat történel
mi határozataiban. S négyszáz
év távlatából sem olvashatjuk
meghatódás nélkül a kilencea
bizottság jelen.tesének z1trÓsz.a
vaitr "Mindenben eleget t.,.Ulink
lelkiismeretünknek, nem anóllí.iil
a nagy reménység nélkül, hogy
a 're pápaságoa alatt, nevednek
örök dicsőségéül, megtisztultnak
látjuk Isten egyházát, szépnok,
mint a galambot, ('.gynek b, eg'y
ségesnek önmagában. Te a Pál
nevet vetted fel, reméljük, utá
uozni fogod Pált aszeretdben
is. Ö eszközül választatott, hozv
elvigye Krisetus nevét. II pogá
nyoknak. Te, reméljük, arra
választattál,hogy élővé tegyed
saiveinkben és ténykedéseink
ben azt a nevet, amelyet már
elfelejtettek a pogányok és mi,
papok is; hogy meggyógyítsd
betegségünket; hogy egy akol
ban egyesítsd Krisztus juh ai t,
hogy eltávolítad fejünk felől

Isten haragját &-; megérdemelt
és már lesuj tóban levő bosszú
ját."

•
Paul Gauguin mint ember is,

mint festő is egyike a száznd
vég legérdekesebb egyéniségei
nek. Kora ifjúságának kisebb
nagyobb kalandjai után, ame
lyek Délamerikáisr elvezették,
egyideig a tőzsdén jlÍtszott.
Arnint azután felülkerekedott
művései hajlama, abbahagyta a
jövedelmező üzleteskedést és
festegetni kezdett. Előbb az
imjrressziorristák ezétbontó \ B8
elemző eljárását követte, dc:
esakhamar rátért az összegező,
a látottakat határozott kenturok
közé foglaló és lehetőleg nagy
szinloltokban kifejező festési
modra, amivel maradandó ha
tást gyakorolt a modern Iosté-
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szet alakulására. Párisi áV'''H
alatt, 18ö7-uen tevékenyen részt
vett a szimbolista festőiskola
meguí apHósauan, Négy évvel
utána 'I'ahi tibe hajózott, hogy
a tropikus égalj szinpompáját
~anllull{ln~OL.Za. 189J-ban V1SSza,.
tért Pár-isba, de már a kővet

.kező évbe., végkép búcsút mon
dott a uvugati világnak. A poli
néziai szigetekre utazott s itt is
halt meg ] ;)03-ban, 54 éves ko
rában. Legiuresebb képei: .A
sárga Krisz tus, .Jákob birkőzra

az angyallal, Bretagnei táj,
Maóri nők, A szellem őrködik.

Igen szép faf'aragvú.nyokat 610
kőrajzokat is készített.

Az utolsó év elején történt.
hogy Gauguint, aki Atuana KiJ
getéri éldegélt, az árvíz két ho
napra kürülzárfa lakásában. Ezt
az időt használta fel a művész

arra, . hogy megírja "bizalmak
nuprojút'. Nem tekintette ezt
könyvnek: "a könyv úgy
mond -, még a rossz köny v i..
komoly dorog", de mégis ol
küldte barút.iúnak, André FOlI

tainasnak, azzal a kéréssel, hogy
halála után hozza nyilváuosság
ra. -.Májusban már meg is halt
Gauguin, du közel húsz év tell.
el, míg a nanló, amelyet a csa
lád vett birtokába, valóban meg
jelent. Szövezét a -művész leg
idű;.;ehb fia. Einilo Gauguin rel!
dezte .sajtó a lú ;.; ő írt előszót

is II kiadványhoz,
Meglehetősen Ismert adatok

ezek és csak azért éreztern hasz,
no-nak a le!tlÍevpnítésüket, mert
a Time and Tide cikkéről kívá
nok szól ní, amely a "bizalma.·
naplóval" foglalkozik. A napló
uXY<1nIR (};]"g'uin halálának Iél
százados fordulójára most an
gol fordításban is megjelent. ~A.
("kk m',erzője, Julian Hall, min
denekelőtt megállapítja, hO:-'7 e');
a napló nem napi feljegyzések
gyüjteménye, oe nem is bOflZá



moló olyan mozsanatokról, ame
Iyeknek sarkalatos fontosságuk
lett volna Gauguin életében. Az
egyetlen kivétel az az időszak,

amelyet Gauguin és Van Gogh
együtt töltött el Arlesban. A
szerencsétleu sorsú, zseniális hol
land festőn ukkor már kitört az
elmebaj. Kétszer is megtámadta
Gauguint 8 a második alkalom
,lt"l: Jtw,lgta a .-a..iát fillet. Vun
Gogh akkor elmegyógyintézetbe
került, ahol csakhamar öngyil-

. kos lett. Gauguin elmondja,
hogy sok mindent meg szerotett
VOlna írui barátjáról, csak ,,'oan
gulatra várt". Úgy látszik azon
ban, hasztalanul várt.

Ha eltekintünk ettől a rövid,
de jellegzetes rósztől; a napló
nagyon kevéssé tájékoztat ese
ményekről. Hallgat Gauguin
muuaamódszeréröl és techmká
járól is. Itt-ott említ kortárs
művészeket, de többnyire közhe
lyek vagy általánosságok
"igen jÓl rajzol" - kíséretében.
Legtöbb figyelmet még DegRS
nak szentel, akit Gauguin eg-yik
ismerőse "kellemes vén med vé
nek" jellemzett előtte. Gauxui ti

igyekszik cáfolni ezt. "Öreg,
mint Matuzsálem - írja egyeb
ként róla. .Mondom, mint Matu
zsálem, mert úgy gondolvm.
liogy Matuzsálem százéves ko
rában a mai harmincasokhoz
hasonlíthatott. Degas pedig
mindenesetre fiata}." Érdemes
idézui azt is. amit Manetre vo
natkozóan jegyzett fel. "Én csak
műkedvelő vagyok" - jelentette
ki Gauguin, amikor Manet meg
dicsérte egyik "vasárnapi" ké
pét. Ó. nem - felelte II nagy
meater _o, a festészetben nin
csenek műkedvelők; csak olya
nok, akik rossz képeket feste
nek." "Édes volt hallanom" -
fűzi hozzá Gauguin.

Ami azonban izgatja kíván
esiságnnkut, nem annyira az,

hogy milyen meglátások .nyil
nak a kortársak fdíjl. hanem
hogy miként IL~p elénk maga
Gauguin. Önarckép-e a napló'
S ha az, milyennek mutatda ma
gát a készltojeT Mezísmer.iük-e
belőle - talán el,hzör igaldL
-- a hányatott életű muvészt s.
végén rokonszenvezünk-e vvelef
Hall azt feleli erre, hogy egy
vonatkozásban egészen trszta :;)
benyomás, ami az olvasóban
marad: Gauguin fia helyesen
érezte meg és helyesen hangsű

Iyozta ki az előszóban, l:wgy a
napró semmiben som támasztja
alá a Gauguin-legendák sátáni
jeUegét. Sehol sem adja jeIét
a napló annak a keserűen 'gú
nyos Ő8 kajin könvortelonség
nek amelyet embertársai kezo
léséhen a művésznek tulajdoní
tottak, sem annak a úml1.t1kus
rnegszállottságnak, amelr alko
tásaiban titkozik elő. Lehet,
I,ogy egyes észrevételoiben -
nőkről, vallúsrólés a római
egyházról _. a megdöbbentést
kereste, ami sikerült is neki,
azt azonban, hogy sötétebb mel
lékszándékai is lettek volna.
vagy hogy érzelmi világának
valami különösebb komplexusa
húzódnék meg mögőttük, a nap
ló semmikép sem sugalmazza.
Egészséges embert tükrűa az
írás. Nagyzásihóbortra sem
utal, Nem ad tápot arra a fel-

. tevesre sem, hogy olyancmber
szól hozzánk, aki az elszenve
dett csalódások és kiábrándulá
sok okozta lelki zavarok nyo
mán veszedelmes lett volna. ba
rátaira. Éppen ellenkezően:

liauguin jellemének pozitiv vo
násaiként bontakozik ki a nap
lóból a türelmesség, higgadtság
és lélekjelentét. Ebböl a könyv
ből csak arra következtethetünk,
hogy amit Gauguin akkoriban
az élettől kért, mindÜ~L:Q ez
volt: engedjék dolgo1.niőt., ElI.~
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•
Hogy az ujabban annyira gya

kori influenza összefüggébl.eu
van a téli, de mégsem télies idő
járással, !lJ ilvánvaló miudany
nyiunk előtt. A tudomány f.zá
mára azonban nem olzan ere,.
szerű feladat az, hOK" ok>lá.gi
kapcsolatot igazoljon eg) Ielől a
bacillusok felburjánzása I}.~ ar
tőképesaége, másfelől az éghaj
lati adottságok között. .llinuell
esetre tény, hogy a klíllHlnak
az emberi s~ervezetre gyakorolt
hatásait nia már igen pontos
statiBz.tikai kímutatások és kór-

lata ellen is fellázad annak.
hogy a művész kifejtse: mi von
ezzel vagy azzal a szándéka,
mert 'ha a szemlélők maguktól
nem jönnek rá, akkor nyilván
rossz a krvitel, ez esetben pe
dig semmi értelme azon erős
ködnie. hogy most már jobban
is. meg tudná csinálni. Az ilYP,9
mi Gauguin szerint meddő ídö
fecsérlés, emellett sérti a művé

szi erkölcsöt és önérzetet is.
A napló jobbára csak olyan

dolgokkal foglalkozik, amiket
Gauguin önállóan, másoktól füg
getlenül ismert és figyelt meg.
Nag-yon ritkán engedi, hogy
olyan embert lássunk benne, aki
másoktól is tanult, Ha mézís

. megteszi, rövid és elmés kiszó
sokkal kíséri. Mint például:
"Könnyű mondani: ,Ez as
enyém.' De mennvivel nehezebb
mondani: .Ez a mienk'," És ké
sőbb: ,.Ahhoz, hogy tudjunk
miként adni, tudnunk kell mi
ként kapni is." S a fő oka ta
lán, amiér-t ezek a megjll~'Yzé·

sek is érdekesek, hogy alapjá
ban nagy alázatosság é8 igazság
érzet nyilvánul meg benn uk. Ea
bármilyen különös is - feje
zi be Hall '-, de 62 maru-I Gan
guinről az általános benyomá
llunk is, amikor végére értünk
a könyvn('k.

nek kedvéért mondott le mín
denr/H és szakadt el minJentől,
amit szükségtelennek, nem fel
tétlenül fontosnak ítélt, Csak
az akaratának szabadságához és
egyénisége sértetlenségéhez kí
vánt ragaszkodni a végtelen
eégig.
Ebből a szempontból is tigYIh

lemreméltók a -naplónak azok a
résseí, amelyekben Gauguin RI"
ról nyilatkozik, hogy miként ve
lekedett ő maga a munkájárol,
Egyik helyen azt mondja, nagy
bár hasznos a művésznek a mo
del, mégill jobb, ha emlékezet
ből felilt, mert "munkád így V!I.
lóban a sajátod lesz; a te meg
énésed, a te értelmed diadal
maskodik a műkedvelő SZBlllO
fölött." Sajnos - jegyzi meg
Hall -, a "műkedvelő" kifej;.:
7,piJ értelme nem világos. Ám
ilKszhangban van így is az idé-

. aett rész Gauguin alapeszméjá
Tej, amely szerint a művész fel
adata a lelkes és szenvedélyes
e!m~lyedp,s a tárevban, az in
l:ább belső et!Yedi jellegzetell<lé··
gf'& megragadása, tekintet nél
kül mások tapasztalataira, tő
H·leÚ'!Q fü~getlenl'1óQ'hp,n bá-mi
féle idegen segítségtöI. S Gau
guiu - állapítja :rp.eg Hall 
hŰRPO'PR is maradt ehhez fi fel
fogá!láho:&. Soha sem fordult
meg agyában, hogy másként it;
lehetne s nem is engedte sol.a,
ho.-y az élet történéseí más
il"~nyba vigyék.

Á napló szembetűnő vonása,
hOO"V nem találkozunk benne a
le~Jti!lebb panasszal sem azok
miatt az anyagi nehézségek mi
att, amelyek Gauzuin terveit
ném egyszer keresztülhúzták. A
mt'ivész. meg sem kísérli. ho~
kudareaira ilyen kívülálló ok
ban keresse a jnaevarásatot. S
'talán még feltűnőbb. hogy Gau
pin sohasern mond kri tikát a
.&ját lDuukáiról. Még a gondo-
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történeti megfigyelések tanúait
ják. Mellette szélnak Jaborató
riumi kiserretek is, amelyek an
nak nyomában indultak meg",
hogy Pasteur a lábaknak vrz
ben való lehűtesével Iogekounyá
tette a tyúket a karbunkulus
nak, "darázsfészeknek" nevezett
gyulladáso>! elváltozás iráut,
amely képes a csontig átszoni
a lágy részeket,

Izgalmas kérdés, annyi bizo
nyos. Nagy érdeklődéssei wc
rüitem íg:f bele Dino Urtbaudi
orvosprofesszor tanulmáuyúba,
amelyet "Az éghajlat miudeu
napl eletünkheu címrnel erede
tileg a torinói egyetem egyik
kiadványa, a Communicaeioni
Geouraphiche közölt l!f):J·m; kő

teteben. A levegő vízturrahnu, a
napsugárzás, a hőmérséklet. a
légköri nyomás, a ISzéljáras és
a iegküri elektromosság eszer.i nt
azok a tényezők; amelyek heh
lyásolják szervezetünk clleuúl
lását a kórokozó csírákkal :;Z(:Hl
ben, vagy egyébként is kihat
nak egészségi állapotunkra.

Ami a légköri nedvessógot il
leti, ennek mérve elsősorban ab
ból a szempontból jelentős.nogy
minel vízdúsabb a levegő, UIl
nál könnyebben és törnegeseb-

, ben úszunk benne az u. n. "luik
robás csoppccskék": olyan V! z
cseppek. amelyek magukba bze
dik és továbbviszik a terLo..-;"tt,
helyen kilégzett vagy egyébkent
a levegőtérbe jut.ot.t lHl.;Ü1U:,<)
kat. Trilla t bizonyította be,
hogy ezeknek a mikrobás csen
pccskékuek elsőr-endlÍ s7.enlpük
van a betegségek, külöuösen a
ragályos bewg-:;egek, towg az
influenza, a szövődrnényes nat
hahurut él> a kiütéses ieÍlak tcr
jesztésében. Új életre kelt tehát,
modern tudom.iuvos formában,
~ "miazmák" antik elmélete. A
fertőzésnek valóságga l ,~zúl1ító

hajóivá válhatnak azok a kö-

dök, amelyek a nagyvhrosÍ kö:r!'
zetek folött keletkeznek, amikor
a por és a füst előidézi a ns
párák sűrüsodését. !Ile~je~yzi

Gribaudi, hogy a köd közvetle
nül is halált okozhat. ha magá
ba gYÜJti a kütönben tovaillanó
mérgezo gázokat, mint ahogyan
l!:liiO decembereheu a :M.OISa
völgyben történt. mikor il! elitY
tucat ember vesztette életét,

A napszúrás, amely fedetlen
bőrön keresztűl érneti a:& em
bert, sokkal ismertebb, semhogy
szólnuuk kellene róla, Megvan
nak azonban a gyenge uapsu
gárzásllak is a hátrányai, hos
zá ugyancsak súlyosak. Az an
golkór és a görcsre hajlandó
ság szorosau összefügg a kellő

fény hiányával. A gyengén
napsugárzott tájakon, mint
Grönlandban, Izrandban, sőt
Svódország'ban is, könnyebben
terjed a gümőkór. Más fertőző

betegségek is vannak, amelyeket
saít a napsugárzás erégteien
sége, A professzor itt a fertő

zéses gyulladások egész sorát
említi, köztük az agyhártya- és
az agyvelőgyulladást is. Utal
arra, hogy "Vol'oriuger mindeze
ket "heliofob". "napfélő" ragá
Iyokriak nevezi, szemben a "he
liofil", a "napkedvelő" ragá
ly okkal, amilyenek a tífuss.. ft

vérhas, a kolera és a gyermek
h.-u u iux, amerveknek terjedését
kétségkívül előmozdítja az erős
napfényesség. Ez is egyik ma
gynrázuta annak, hogy mindon
évszak II ak megvan 'a sajátos
egészségi veszedelme. A "nap-
kedvolő" fertőzések nyárra ó8
őszre, a "napfélő" f'ertőzósek
télre' és tavaszra esnek.

A hőség általában kedvez a.
kórokozó csírák szaporodáxá
nak, ugyanakkor pedig csük
hnti az emésztőnedvek kiT&
lasztásat s ezzel áltaHmo"p'Í ....l-,nn
kisebbíti a szervezet védekeső
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lcépeBBégét. A legkomolyabb
fennakadások a bélműkődésben

állnak el~. Különösen gyakori
ilyenkor a "secspm:-;l,nél II gyo
mor- és bélgyulladás. Ha rit
kább is, de sokkal veszedelme
sebb a hög-uta, amely példúul
19M júliul>ában több mint 5000
ember életét oltotta ki a Mis
síssípp! felső és középső meden
céjében.

Köztudomásúak azok a légzé
si, vérkeringési és 8e-véh zava
rok. amelyeket nagyobb magas
ságban a légköri nyomás csök
kenése okoz. He~ymászóknak,

repülőknek fokozatosan kell hoz
zászoktatniok a szervezetűket,

Kevésbbé ismeretes, hogy a ba
rométer illtal jelzett légnyo
1ll"'."'''Tíl1YPflések, JdP;;'1i)sen. ha

. váratlanok, a tüdőbetevekuél

lázrohamokkal járhatnak és
észrevehetően kedvezőtlen befo
ivással vannak az érverésre. az
ütőerek feszültségére, az érel
meszesedésben szenvedők szivó
re, a'7, orr és a belső szervek
vérzékenység-ére. Mezállapítot
ták, hogy a légköri nyomás igen
erős "r.;ökk:erlésfl vezette be a
na!Z'Y járványhn1lámoknL l<!v w;
1889, 1900 és 1918 évi influenza
,i4.rvnnynkat, és c'!ész «som-i ti
fuszjárványt. A kór"hdisy.ti1c 'Í.1<
szerint a vakbélgvulladás külö-
nösen gyakori és súlyos kirne
neielű azokban az orszáeovban,
ahol hirtelen és nagyarányú
süllyedések jellemzik a légköri
nyomást. ft ],wsony nvoms« ld«
jén hanvatlik az ember figyel
me ls. 'I'ok ióhnn statiszf.ikai ki
mntatás készült arról, hogy a
villamoshan és autóbusvhan fe
lejtett tárg-yak mennyisége a
levhatározottabb m 0o f)n n övek
szik a légnyomás süllyedésével
és csökken annak emelkedésé
vel. U g-yaner,t tan úsíf i ftl, az
.amerikai statisztikák a közleke-
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dési és ipari balesetekre yonat
kozóan.

A heves szél, amelyet mindig
nehezen visel a rendesnél érzé
kenyebb szervezet, különöson
károd a véredényelmeesesedés
ben és a saívszorulásban (angi
nában) szenvedőkre, mert ér
görcsöket idéz elő, és a tűdőbe

tegekre, mort serkenti a vérzé
seket. Mouriquand megfigyelte,
hogya lyoni gyermokkórházban
a legtöbb esecsemőhalálozás a
közmondásosan kellemetlen
.,vent du Midi" idején történik
s hogya beteg apróságok való
sággal ujraélednek. mihelyt a
szél északra fordul. Más szelek,
mint London keleti szele, amely
re már Voltaire panaszkodott, a
provencei "mistral", az alpesi
"főn" és a teng-ervidéki sirok
kó, a légköri változások iránt
érzékeny eg'yéneknól szoroneást,
levertséget, ideekimerültséget
okoznak, amit álmatlanság és
szellemi munkára több-kevesebb
képtelenség- kisér. E'égg-é is
mert továbbá, hogy zivatar és
vihar közoledtéro, amikor szin
téri csökken a légköri nyomás,
nyugtalanság fogja el az isko
lás gyermekeket s a felnöttek
kÖ7Ü! főleg a nőket.

Üjabb kutatások eredménye
végül az a megállapítás, hog,
errvéb kőrülménvek változatlan
sáza mellett a levflgoő elektro
mos töltésének kileng-ései t iH
megérzi a szervezet. Vitatha..
tatlan például, hogy ezek a ki
lengések módosítják a metabo
lizmust, vagyis a szővetek élet
tani átalakulását a táplálék ha
t/tQ,'tra. E"ves tudósok haila
nak arra, hogya légköri elek
tromosság-nak fi fertöző betegsé
gek terjedésében is ig-en na,gJ
szerepet tulajdonítsanak.

•
Hoasáértők mondják, hoU a

ma ólő egyházi zeneszer:loŐk ltD-



wtt Lorenzo Perost a legna
'.-::;obh. Oratóriumainak soroza
ta - írta legutóbb Guido Ani·
chini - Úg)T marad meg a ze
'lPUlŰVószet történetében, mint
egyike a leghatalmasabb emlék
műveknek, amelyeket emberi el
me áll ított amegvúltó Kriszrus
nak. Csodás, ragyogó és ssilárd
';ru~kek e:IC!'. Csodásuk azér-t is
- fűú hozzá Auichini -,meri

Perusi "szent zeaeköltészete",
bár toljesen eredeti és u iszer ű,

tuindenki sz.ivéhez e·lryformán
meg találja az utat, Hogy fel
emelő éH ruegricrnesf.tő élményt
mor.ítseu belöle a. hallg-ató, kü
lönősebben műveltnek, süt ke
resztény hí vőnek sem keH Icu
n ie. Hatását teki n t.v« Peresi az
isteni költőhöz, Dantéhez mór
hető,

• E~ u. ,r:]?~~1 a.t(~-\,. ltuwlrnek
(·gyIl,-ma;.'u, ulJJ1~tsat a későb

hie1: némi túlzúsnak fogják mu
~a:_ni. a mult év végén kép,zült,
ainikor H'~ elképzelhető lev, ró
uvesebb küieőRógek között [in
ncpnlték lDl,g Hómúba n Pernai
nyolcvanadik 8zületé.8uapjáL A
UK,stm' ugy:müi 1872 dec-ember
20-án 8ZÜ\c;\üU. Az ünnepl;'·>; he
lye is természetesen;.' IIódott,
mert Perosi már 1898-ban a
sixtini kápolna karnagya lett éH
ha kitüntető címekben azóta
!':~-arapodott is, ma is ezt az ál
lást tölti be, amelyne! mag-a
sabb az egyház életében muzsi
kus számára hivatalosan uin-

ötvenöt éve tehát annak, hozv
a Tortonából indult fiatal Pe
rosi tehetségót nemcsak felis
merték, de el is ismerték. Si
kereinek elejón i. IIt akkor, de
már a kezdet - a milanói eg:r
házzenei kongresszusou JHH7-ben
előadott oratort ']l,) t rió: lÁ

"Márk passió", "Krisztus meg
dicsőülése" és "Lázár feltámasz
tása" -- olyan olragadtutást kel-

tett, amilyenre alla akad nélde
a zene történetóben. Jlat~()

Glinski állapítja meg 86t, a ki
váló zene tudós, akinek már WiJb
tanulmánváról szóltam rova
tunkban. S az okát abban lM
.ia, akúrosuk Anichini, hogy Fe
ros i mű vci ben az ihlet sainte ti
tokzutos erejií lendülete telje
Sí'lI új és meglepő kif'e.iesési {Ol
ruákknl párosult. Egy Perosival
fog 1aik,ozó akkori sajtóközle
ml>nyböl idézi Glinski: ,,:Ma ott,
ahol a cí'z,irok diadalmenete vo
uult, te benned a hit és a mű

vészet .oseulatao sunt' - váltott
csókot eg-ymással." Perovi . ne
vét Paloatrina neve mellé állí
tották. ..~ehezen alkothatunk
fo~almn.t .arról a népszerűség

ről, amely ezt a muzsikusl
Olaszorszáeban övezi" írta
Romain Rolland abban az idő
ben.

,,'M:omento perosiano", perosiá
nus pillanat: okként nevezték
el utóbb azt a rövidke korsza
Rot. arnelvben Perosinak csak
forró és túláradó lelkesedés ju
tott osztályrészül. Akik elnevez
ték, Perosi ellenlábasai Toltak
U U maT felébredt uvyanis a fél·
tékenysósr, ami talán szüksézea
JllO;.llmtójl1. is a művészek tár
r;nRú~án.·lIr. E7yre tőbb zr-neezer
;.lŐ és kritikus vélte felfedesui,
hogy az oratóriurnok szerkeze
ti alaptételeinek ujdonsága és II
stílus merészséze sérti a műfu]

ha~yomállyuit. Szenvedélves Ti
ták keletkeztek Peresi körül,
amelyeknek érveit - mondia
Glinsld -- elfogulatlan tárgyi
lar'()sR.:lg;val i,l?'azában osak ma
tudjuk mérlegelni.

Nem ké1>;ég-es, hon II lassan
felg-yülemlő ellenérzések haneos
meg'llyilatkozására az a kudare
adta mov a jelt, arnelz a ,.Lá
zár fcltámasvtása" oratőrrum

németorszácí bemutatását Bel"-'
Iinben, Drezdában és Franktnrt-
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ban kísézte, Ma már azonbau
nyilvánvaló - irja Glinski -,
hogy a2> olasz zenei kritikának
és közvéleménynek nem lett vol
na szabad berolyásoltatnia ma
gát az akkori német Itélkezéstol,
amelyet eppen akkoriban kicsi
nyes és a más nemzetek irányá
ban nagyon is szűkmarkú na
cionalizmus Fűtött, Arra is rá
jöhettek volna Olaszorazágbau,
hogy a németek tökéletesen nem
értették meg a Perosi-zene alap
vető eszmei kiindulásait. Mind
ez sarkalatos hiba volt. .f~s csak
sajnálhatjuk teszi hozzá
Glinski -, hogy a zseniális fi
atal művésznek azok a hazai bí
rálói, akik a német kritika te
kintélyével takaróztak, nem is
merhették már akkor a mai né
met zenetudomany legnagyobb
képviseldinek állás Jogiaiúsát,
Ezek ugyanis maguk m inö
aítik tévedésuek a "Lázár feltá
masztása" akkori nemet fogad
taiását.

Aruuld f-~(·.hering az oratórium
történetéről szóló hatalmas mű
vp,bell, amelyet jDlenleg a leg
teIjesebbnek és legkorszerúbh
ne« tOKmtJj;.d·, ünk, a többi kő

.öH ezeket írja: "Kísérletet tet
tek arra, hogy megismertessók
Németorszúgball a Perosi-féle
oratóriumokat, de miuden siker
nélkül. Oka azonban az volt..
hogy ezeket az oratóriumokat [L"

akkor cl ivó felfug ás szeriut akar
ták értelnH'zni és a hansrver
sonvterern káprázatos Yeu.ve,,"ó·
gében adták elő őket, holott
ezek a zenei alkotások a szó an
tik érte1m{'b~n urutór.i nrnok Ó"
teljes szénsésrűk csak [L'" irnn.' e·
remben tárulhat fel, olyan kör
nyezetben, amelyet a vallás lég
köre hat át. ]~'lek az oratrri
nmok feltételezik a hallautók
ban a katolikus hitet, vagy leg-
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alább azt il. képességet. hogy at
tuuják élni annak hangulatát.
S a Perosi-oratóriumokat ele
mezve kijelenti Schcrtug: "Ben·
nük igen hosszú idő után elő

szor nyert művészi kifejezést a
tiszta és hamisitatlan valiáso
Ielkület," EA'Y másik jeles n«
mct zenetudós. Hérmann Kretz
schmar 1")8>.:1cte8 fej tegeteseit
ezekkel a szavakkal zárja.: "A
katotikus virág minden joggal
boldognak vaIIhatja magát.
hogy Per-osival egy saját 01'1'.1.
tórrum-műfu] birtokába jutott."
Hogy Pcroai művészet{mek Ígu
zi jeJentiíség{)t felismerjék -- ál
lapítja meg Glinaki -, a némel
tudósoknak olyan elemzést kol
lett végezniök, amely túlemellee
dik a zenei f'orrnák határán "
behatol a Percsit ihlető eszrnék
körébe is. Eunek nyomán ala
kult ki napjaink Németországir
ban is az az új értókelés, arnr i,r
eloszlatta az ötven év előtti fe
lületes és elsietett kritikák ál
tal támasztott félreértéseket.

Perosi zenéjében ugyanis <i

tartalom annyira uralkodik II

formán, hogy az akadémikus
elemzés, ha csupún a megsvo
kott szempontokhoz folyamodik,
semmikép sem járhat a valóság
nak megfelelő ereuménnyo!. .A
zenei forma többé-kevésbbé rnú
landó elem s e tekintetben nr-m
kivétel semmiféle zenei alko i':"".
A szubúlvok változnak az i d i)
vel: egyik előbb, másik utóbb
avul el s végül is tulhaladott
Bak t"inik fel II mű,~Ttíí f'1;,tt. Az
eszmék viszont, ha valóban zse
niálisak, örökké élnek 08 hatnak
Fl velük az alkotás is. E'zért ve
hetjük bizonyosra, hogy Peresi
művészete is mindig élő éR él
tető forrása marad a művészi

gyönyörúségnek és a vallási
örömnek.


