
órája felé taszít majd bennünket, Az
elmélkedés míndennapossága így
kapja Illt?g az öt megillető helyet és
így torkollik majd rnínd gyakrabban
valóságos benső Imádságba.

Aki el akarja sajátítani az elmél
kedés művészetét, a rníndennapt ke
nyerért könyörögve gondoljon az el.,
mélkedö imádság rumdennapos lel
knsrneretes gyakorlásához szulcséges
erő és hűség adományára is.

Rupert Müller szavaihoz még csak
annyit tehetünk hozzá, hogy az el
mélkedéshez nem szükséges egy tét-
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len órát kíszakíraní. Elmélk-unt vil
lamoson, autóbuszon va,gy háztartá
sí munka közben is lehet. A :ényeg;
az, hogy az arra szánt ídölFn va
luban lsten jelenlétébe helyezaik ma
gunkat és ebből a szernseögböl vizs
gáljuk meg életüűket, csele cedctcín
kl" és helyzetünket a ben.i'urket kii
lüLTVŐ világban. Figyelmébe <\);.nl
Juk azonkívül a Vigilia Igy.! febru
ári számát, amelynek ugyanebben a
rovatában részletesen f':lg:,"lkoztlink
az elmélkedés míként jével.

SZEN'l'MISID 'l'ELEVIZIÖN. Kölnben ez év március 2;-)-';11 -
Németországban először - szentmisét közvetítettek távolba.lútóu.
Az adás nem volt nyilvános, meghívott papok és világiak vettek
reszt rajta. Utána megbeszélést tartottak s arra a megállapításra
jutottak, hogy a szentrnise televiziós közvetítését általánosságban
javallják, egyelőre azonban ajánlják annak az egyházi h csúcs
pontjaira való korlátozását.

Az adás korántsem keltett egyöntetűen kedvező elméuvt. Volt,
aki oly kőzvetlenül l~lte út e szeutm isét, "mintha csak u''; úldoz
tató rácsnál térdelt volna"; volt viszont, aki úgy találta, hogy
,.i1Jkúbb voltak nézők , mint résztvevők" s a szent eselekmérmvel
nem tudtak valódi kHPI'so\atot találni. Ef, utóbbi, Hi ldc Herrmanu
a "l!'rankfurter Allgemeine Zcitung" hasábjai II megjelen ~ beszá
molójában kifogásolta az adás túlzott filmszerűségót, elmerülést
zavaró nyugtalanságát is. De túl e technikai és reridezesbvli fo
g-yatékosságokon, fölmerülnek a televizi ós szentmisével kapcsolat
ban fontosabb kérdések is. Clemens Münster Foglulkozott némo-.
ly ikűkkel a "Hochiand" júrriusi számában. Fejtegeteseinek lénye
ge: a távolbalátás végeredményben a publicisztika eg'vik formá
ja, a liturgia pedig "optikailag hatásos s a kultikus cselekmény
megfelel a távolbalátás dramaturziá.iának": érthető tehát, ha a
televíziós állomások szívesen szercpeltetnék progrummjuk on ököl
vivó mérkőzések és divatbemutatók mellett szentrnisék közveti
tését is. Ez a szomszédság, ez a környezet azonhan nemcsak hogy
ellenkezik a liturgia szellemével, hanem már-már --- írja ~.lúllstel·

- "szentségtörés, rnelyet vajmi kevéssé enyhít a résztvevők jó
szándéka". Adási időben bárhol elképzelhetünk televizrós vevőke
szülékeket, konyhában, bárban vagy hotelszebában egyaránt, s
az élet legkűlönfélébb, legközömbösebb helyzeteiben, munka köz
ben, szórakozás vagy társalgás közepert nézőket: nem jár-e ezzel
szükségképpen együtt a szent cselekmény megengedhetetlen pro-
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í'auálása ~ Hogy arról ne is beszéljünk. amit Münster "tűrhetet

len kétértelműségnek" nevez! A hívő katol ikus, - mondja -
tudja, hogy a televiziós közvetítésnél nincs jelen maga a szerit
sCg', 'annak látható jeleit viszont ugyanakkor kétségkívül szem
lélheti; így aztán nem tudja, nem esik-c bálványimádásba, ha
vallásos tiszteletét kifejezésre juttatja. S utal Münster a kölni
kőzvetítésen tett megfigvelésérc: Urf'ölmutatáskor az egyik je
lenlévő egyházi férfiú letérdelt a vevőkészülék előtt, míg a töb
biek kényelmesen ülve maradtak.

Abban természetesen valamennyien egyetéT1ettek a kölni vita
résztvevői, hogy II televiziós m ise semmiképpon scm "érvényes",
nu-rt ahhoz föltétlellill szüksésres il "pl'aesenti:a ph vaica'": az Ol
táriszentséget semmiféle készülék sem "közvelítheti" s az áldo
zatban való részvételhez okvetlenül valóban, testileg, fizikailag
i s "jelen kell Ieuuüuk". Bizonvos lelki kupcsolúdás vr szentséggel
aZOnb:111 a túvolbulátóu út ny ilvún elképzelhető; s azt sem szn
bad alábecsülni, mi lyen jcítéhllJY lehet eg'y-eg'y ilyen televiz iós
szelltmi~e-adás a valódi részvételben akudálvozottak, elsősorban

a betegek számára.
Megszólalt rt v itában Karl Beeker is; a problémák - írta -

mind :1 technikai gvarlósáaokból következnek s a technika Iei
lódésével meg: is f'og'nak szű nni. Elvi aggályok j)eflig nem lehet
nek, mcrt "attól a ldllanattól fogva, hogy 1I,Z őrök Ige belépett
11 teremtett világba, megadatott a lehetősége annak, hogy m iudeu
teremtményt és il teremtett terruészet minden tiit'VÓllyét a nieg
testesült Ige szolgúlntába ál l ítxuk ; s hog-y a szcu tm isét közve
títsük-e távolbalátóu, az pusztán tapintat és pedagógia kérdése".
Hogya televizióball kapott "kép" elterelhefi a figyelmet a "lé
nvegről", magáról az Igéről'! - uhosryan il vita egyik francia
részese, Auguste Sehorn állította - Karl Becker szemében alap
talan aggodalom, amelyet megintcsak az. Irikarnáció teológ-iájára
,:inh" igyekszik elhárítani. Miért vonjunk határt "Ige és Kép"
ki::iitt -. hJ~rdezi ..-r-, inikor "az Ige magában csak rész s ha az
Igf' magá han elegendő volna, az Ige nern vált volna testté és ér
telmetlen lenne a Szent .Iúnos mondúsa: és láttuk az ő dif'ío'ósé
gét 0, 14)." Egy fénykép például nom közvetítheti a "találko
zúst' azzal, akit ábrázol l "Solmt beszélek a freiburgi dómban 
rnondja Karl Becker - s 11 mikrof'ou elviszi hangomat a tem
IJ10m legvégső zugába is. Megrontja talán ez a műszer az Igében
jelenlevő Ürral való közvellen talú.lkozúst? Vagy egy másik
példát hozok elő. Egy zarándok esrészon hátul s.zorong a tömerr
ben a római Szent Péter templomban s messzelátón követi az 01
tár-on folyó szent cselekményt. Kevésbbé vesz ezért részt benne?"

Xyilvánvaló, hogy Karl Becker fejtegetéHci és ellenvetései el
siklanak a kérdés mellett. Más egy mikrol'onon szét sugárzott s.zent
beszéd - ami egyáltalán nem szent cselekmény és áldozati> és
más a szentrnise: más valóságosan jelen lenni a szentm isén fl úgy
künnv íteni meg részvételünkct, hogy messzelátót használunk, s
i~mét más jelen nem léve II televizió képein út szemlelni az ál
dozat mását, S igaz ugyan, hog'y a világon nundeunek a testté lett
igét kell szolgálnia, de aligha úgy, hogy e testté lett Ige oltárain
kon a világ végezetéig megújuló Aldozatát is cgy bizonyos 
tnlúll tetszetős, de fiilszínei' - vallnai propaganda érdekeinek



vetjük alá, akaratlanul is - de a televízión át szűkségszerűan és
óhatatlanul - 'kivetkőztetve azt a maga kultikus és lényegéhez
tartozó misatérium-jellegéből. Nem mintha a szentrnisét, mert
misztérium, titokban kellene bemutatni; hanem - jegyzi meg
Schorn - "a mísztériumban rejtező Istenségnek tartozunk vele,
hogy látható jeleit is megoltalmazzuk a profanálásnak még a le
hetőségétől is".

Münster egyébként korunk egyik jellemző tünetét látja a te
leviziós szentrnisében. Abban a törekvésükben. hogy "mindenki
nek mindene legyenek" s hogy ennek érdekében a technika leg
frissebb alkotásait is nyomban kiaknázzák. egyes keresatéuvek
könnyen megfeledkeznek bizonyos "határokról"; miudenáron
"hatni" akarnak, és nem egyszer éppen az ellenkezőjét érik el:
elriusztanak. Vagy pedig beérik látsza.t-hatásokkal. Igy a tele
viziós szentmise esetében is. mely lehet hatásos ugyan, de min
dig fönnáll a veszélve annak, hogy ez a hatás nem jut tovább a
fölszínnél, s igazán nem éri meg, hogy kedvéért föladjuk a kul
tusz misztériumát, "Még a katolikusok közt is vannak --- írja
Münster -,akik Jézus Krisztus történeti valóságát mégsem veszik
annyira szó szerint, mint mond.iuk .Iulius Caesarót.' Vannak, saj
nos - teszi hozzá a kérdést ismertető "Orbis Catholious" - "akik
a keresztáldozat megújításúnak és az átlényegülésnek a valóságát
sem veszik komolyabban és inkább szó szerint", A televiziós szent
mise bizonyára nem az a mód, ahogyan ezt a valóságot a hivők
szivében elrnély íthetjiik s a közömbösökében elvethetjűk. (o. C.)

A NORVÉG KA'l'OLIKUSOK üNNEPE. A maroknyi norvég
katolikusság ezév nyarán méltó f'énnyel és bensőséggel ünnepelte
meg a trondhjemi, akkori nevén nidarosi érsekség f'elál lí tásána k
nyolcszázadik évfordulóját, ami gyakorlatilag egyet jelentett az
önálló norvég hierarchia megszervezésével. A norvég katoliciz
mus akkor már többszáz éves multra tekinthetett vissza. Megho
nosítására a királyság megalapítójának, ,,8zéphajú" (Harfagr)
Haraldnak (860----930) Angliában nevelkedett fia, .Tó Bakon (938
961) tette az első kísérletet. Az egyébként derék uralkodó téritő

buzgalma azonban hamar lelohadt: uralkodása végén már köze
lebb állott a pogánysághoz mint a kereszténységhez. Egészen más
ember volt e tekintetben Harald dédunokája, Olaf 'I'rygvason
(995-1000), a viking korszak egyik romantikus hőse. Túlzott szi
gorúságával azonban éppen az ellenkező hatást érte el; sokakat
inkább el riasztott, mint megnyert a kereszténység számára. Az
igazi apostol csak Szent István kortársának, Szent Olaf király
uak személyében lépett fel. (1016-1030) Ez a szent király körülbe
lülazt a szerepet töltötte be népe történetében, mint magyar kor
társa a zsenge magyarság életében: egyfelől elszántan védte nem
zete Iüggetlenségét a minduntalan beavatkozó angolokkal és své
dekkel szemben, másfelől angol térítő papjaival Iáradhatatlanul
hiritegette a kereszténység magvait. Eszközeiben nem igen ma
radt mögötte nagybátyjának, Olaf 'I'rvgvasonuak és a megátalko
dott pogányságot ő is akárhányszor halállal büntette. Ezze! ter
mészetesen végleg el idegenítette magától pogány alattvalóit, ak i';
pedig, főleg a parasztság sorában még- mindig igen tetemes szám-



mal voltak. Emiatt véres összeütközésre került sor, melv a szent
király halálával végződött. (1030. július 29.)

A vértanú király kiontott vére ezúttal is áldást hozónak bi
zonyult. F'ia, a derék Mag-nu» király (1035-104í) végleg megho
nositotta, utódai pedigunegsz.ilűrdíto tták a kereszténységet. Csak
ar. volt a baj, hogy az egyházi ezervezet fejlődése nem tartott lé
pést a térítés művével. Norvégiának hosszú időn út nem voltak
egyházmegyéi, hanem csupán vándorpűspőkei, akik a szükség
nek megfelelően majd itt, majd ott rendeztók be székhelyüket.
Csak jóval később alakultak meg az osloi, nirlurosi, stavanger-i és
bergeni püspökségek. De ez még távolról scm jelentette az önálló
norvég hierarchia kialakulását. A nevezett pűspökségok ugyanis
egyházjogi tekintetben előbb a német hamburg-brémai, később

pedig a dán lundi érsekségnek voltak alárendelve.
Ez az alárendelés természetesell búntotta a politikai függetIen

ségükre büszke nervégek önérzetét. Szerottek volna egyházi té
ren is a maguk urai lenni. Ezt azonban csak a kereszténység leg
főbb fejének, a pápának scg ítségével érhették eJ. A viszonyok ked
vesöknek látszottak. A szomszéd dánok {·S svédek a maguk üg'ye,,
hajos <klgaiv:d voltak olf'oglalva ; túllladústól tehát nem kel.le it ré
szükről ta rtun i , ITa lehet, I!l{~,~ kedvezőbheu alakult a németországi
helyzet. A hutulmus Barbarossa Frigyes csnk az iruón t (t 1;):~. már
eius 4.) lépett a birodalom tt-óniúru és rgye]{íre sokkal jobhan pl
volt foglalva trónja megsz.ilúrditúsávul, semhogy az utóbbi évti
zedekbe-n merrf'ogyatkozott sku nd i núvia i néJIlet befolyás hclvrcál
Irtására gondolhatott volna. Viszont a Hzcn1;,;z{'lmek élctbevúg óan
fontos érdeke volt a feltörekvő nemzetek önúllósulúsi törekvései
nek felkarolása. nemcsuk a VII. Gergely 11ápútú! kezdeményezett
nagyszabású egyházi reform továbuterjesztósére, hauern politikai
szempontból is. Hiszen az új császúrtól képvisel! hatalmi törek
vések semmi kétséget nem hagytak a tekintetben, hogy a pápa
ság és császársúg második harca elkerülhetetlen. A púpaság szem
pontjából tehát nem volt közörnbös, hogy m iuól több szabad nem
zet támogatását vagy legalább rokonszenvét biztosítsa magának.

Ilyen körülmónvek köz t könnyű elkójizeluünk, hogy az 11J;3.
év tavaszán Rómába érkezett norvég követség a lehető le~·f,zíve
sebb fogadtatásban részesült. III. .Ienő (1145---1153), 'habozás nél
kül hozzájárult az önálló norvég h ierurr-b ia measzervczésénck ter
véhez s a terv gyakorlati kivitelezésével egyik le~.dJCroiyás()sabh
tanácsadóját, az angol Breakspeure (Dúrdatörő) Miklós bíborost
bízta meg, aki egyszerű szolg'alegényből lett a Szent Ru rns]':)l ne
vezett ágostonos kongregáció tudós kanonokja, majd perjele, hogy
Ú végén IV. Adorián néven rnint pápa fejezze be életót (1154
Jl59). A kiváló gyakorlati érzékkel megáldott főpap azonnvomban
megindult küldetése szinhelyére. Megérkezese li tán al nposa n szem
ügyre vette a helyzetet és a trondhiemi püspökséget érett megfon
tolás u tán érsekség- rangjára emelte és Birgisson .Tános szemé
lyében mindjárt ki is nevezte az első érseket. Utána pontosan
körülhatárolta az új metropoli.ta területót és a már meglevő há
rom norvégiai püspökségen kívül Grönland, Izland, továbbá a
Hebrid-, Faröer- és Orkuey-ssigetek egyházmegyéit is neki ren
tlelte alá. Igy a nidarosi metropolita 13 suffraganeus püspökével
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Észak legtekintélyesebb metropolitája lett; tekintélyesebb, mint
az ng-yanekkor kinevezett upsalai érsek.

Miklós bíboros azonban nem éde be ennyivel. Az egyházi
viszonyok rendezése és több új püspök felszentelése, után ugyan
csak 'I'rondhjembe nemzeti zsinatot hívott össze, a.: norvég, "öt
az egész skandináv egyház,történelem legnevezetesebb zsinatát.
Megjeleut rajta többek közt mind a három norvég király (H,
Eystein, II. Sigurrl, I. Inge), az új metropolita valamennyi nűs

pöke és minden püspökség képviseletében tizenkét előkelőség. A
zsinat, nielv már külső összetételében is, de még inkább szelle
mében a gregoriánus eszmék toljes diadalát jelentette, számos
fontos határozatot hozott, melvek döntőleg hatottak Norvégia egy
házi, kulturális és szociális v iszonvaiuak későbbi alakulására. 19y
bevezette a péterfillér fizetését, kötelezővé tette a papi nőtlensé
get, a városokban rnegfiltotta a fegyverviselés t stb. Norvégia tu
lajdonképpen osak ezzel a zsinattal lépett be az európai keresz
tény nemzetek közösségébe. Végül a bíboros azzal tette rá a koro
nát művére, hogy meavetette alapját 'a skandináv g-ótika gyön
gyének, a trondhjemi székesegyháznak. Nem csoda tehát, hogy
a norvég- nép századokon út "a jó bíboros" l11)Vel1 őrizte emléket.

Középkort történelmük e kimagasló eseményének méltó meg
ünneplésére sereglettek össze a norvég katolikusok Trondhjembe,
az ősi Nidarosba folyó évi július hó 26-án és 27-én. Az· ünnep
lésből a Szentntva is ki akarta vonni részét; ozért Griffin west
minsteri bíboros-érsek személyében külön képviselőt küldött,
Grift'i II h'sek legúfassúga kétszercsen is nagy örömet jelentett a
norvúg katolikusok számára: egyrészt azért, m ivel atyáikat Ull
uakidejéu elsősorban az angolszász papok fáradozása vezérelte a
katolikus Egyházba, másrészt meg azért, mivel Griffin ma ugvau
azt az egyházmegyét kormányozza, melv valamikor Breakspearc
Miklúst is adta.

A púpa.i lezúfuaon kívül az északi katolicizmusnak úgyszól
ván valamennyi nevesebb képviselője jelen volt a bensőséges im
uepeu. Jgy ott volt Manger .Jakab, az újonnan kinevezett oslói püs
pök, Hneth .Iános trondhjemi apostoli helynök, Wember János
északnorvégiai apostoli prefektus, Suhr 'I'ivadar elán püspök, Nel
son A nsgár, Svédország helyettes apostoli helynöke, Cobben Vil
mos finnország-i és Gunnarson .János izlandi apostoli helynök.

Az ünnepi programm, melyet egy külön orre a célra kikül
dött bizottság állnnitott meg, július 25-én este kezdődött a pápai
logitius fogadúsáva!. Másnap, 26-im reggel a bíboros nagyszámú
kiséretével és a körrncnetbe zárkózott hívekkel a Szent Olaf-egy
házból rt helyi főiskola mclletti tágas tér-re vonult és ott fényes
segédlettel főpapi misét pontifikált. Miseközben Mangers püspök
behatóan méltutta Breakspearc bíboros norvégiai műkődésének
jelentő"égét. Ugyancsak 26-án elélután a főiskola nagytermében
jól sikerült ünnepeéget rendeztek előadásokkal. ének- es z~ne

számokkal. Végül 27-én reggel az egész ünneplő közönség kivo
r.ult a közeIfekvő stiklcetadfi csatatérre, ahol Szent Olaf 1030. jú
Úus 29-én halálát lelte. Itt a bíboros a vértanú király hamvait
magában rejtő kis kápolnában ismét főpapi misét mondott. Utána
Haakonsen Dániel jÓllevü katolikus történetíró méltatta a közép
kori norvég katolicizmus érdemeit. Este ünueni fogadás zárta be
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a szép ünnepséget, melynek sikere neru kis mértékben emelte a
norvég katolikusok önérzetét. bg.

HORVÁTH JÁNOS ÚJ KÖNYVE, "A reformáció jegyében" "
Mohács utáni fél évszázad magyar irodalomtörténete. Irudalinunk
nak egy' olyan mozgalmas, szakadatlan forrong ásban levő, lép
ten-nyomon új jelenségeket i'ölmutató korszakáról szól, amelyhez
hasonló csak egy van: a 18.-19. század fordulója. Ór-iási auyago t
dolgoz föl s ezt nem műfajok, hanem az irodalmat irány Hó té
nyezők szerí nt rendezi - ami egyik legnagyobh ujsága - s ezzel
irodalmi szernpontú szer-kezetet nyer. Az első korszakba u, melv :1

Mohúes utáni 25-30 évet öleli föl, néhány nagy birtokos család (a
Perényiek, Nádasdy Tamás, Enyingi Török) műveltség és iroda
lomszervező szerepe bontakozik ki az olvasó előtt: a művek az ő
költségükön jelennek meg, az írók az ő pártfogásuk alatt élnek,
és egymás közt, ha nem is "irányt:' vagy "iskolát", de mégis bi
zonyos lazább "csoportot" alkotnak. A második korszakbau aztáll
még inkább irodalmi jellegűvé válik ez a csoportosulás: most mar
a nagy reformátor író-egyéniségek köré tömörülnek a kisebb irók,
Ez kétségkí vül maga az- anyag-sugallta, ennélfogva természetes
rendszerezése a kor irodalmi emlékeinek. és Horváth János átfogó
pillantása kellett hozzá, hogy ezeket az összefogó szempontokat a
kor kavargó irodalmi életéből kielemezze. De tekintete nem marad
a viszonylag rövid - mintegy ötven esztendőt kitevő - kor szúk
határai közt. Mint korábbi műveiben, "A magyar irodalmi uni
veltség kezdetei" és "Az irodalmi műveltség megoszlása" eiműek

ben, a kort "mint a magyar irodalmi fejlődés egyik ízületét veszi
vizsgálat alá". Irodalomszemlélete a középkor vésétöl a HJ. század
elejéig tartó időt bizonyos szempontból egységesnek fogja föl: a
,.megoszlás" századait látja benne. A kezdetben egyszerű, vallási
alapú és latin nyelvű irodalmi műveltség e századokban sokfelé osz
lik: vallásos (ezen belül ismét többfelé) és világi, latin és magyar
nyelvű ágra; míg aztán a sokféle ág a ]9. század elejére egy nem
zeti szellemű szépirodalom egységébe fut össze. A nyelvi kétfélese
get mondja Horváth János e kor legjellemzőbbvonásának. Mégis,
a Mohács utáni félszázad irodalomtörténetét olvasva, szinte megle
pő, hogy a magyar nyelvűhöz.viszonyítva aránylag milyeu kevés
a latin művek száma. Ezek jórésze is a külföldön megjelentek közül
kerül ki, amelyek tehát külföldi olvasóközönségre is számot tartot
tak. Ez is jelzi, mit tett a reformáció a nemzeti nyelvű irodalom
felkarolására.

Mert a korszak "a reformáció jegyében" áll. Horváth János
nyomról-nyomra végigkíséri a fejlődést az erazmista kezdetektől

azokon a különféle 'Lhitmegújító és tisztító törekvéseken át, melvuk
az evangélium jegyében indultak volt el" és amelyek "utobó hul
lámverésükkel az Ószövetségbe torkollóttak vissza". Közben a leg
gondosabb elemzéssel márlegeli a kor szerepplőinek felekezeti hova
tartozását és kimondatlanul is arra az álláspontra helyezkedik
hogy míg az ellenkezőre határozott jel nincs, addig katolikusnak
kell az illetőt tartani. Fejtegetésai nyomán most már bízvást katoli
kusnak tarthatjuk nemcsak Nádasdy Tamást, nemcsak a szent írús
fordító Komjáti Benedeket, Pesti Gábort és Svlvester .Iánost, ha
nem Tinódi Sebestyént is.
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Horváth János nem mondja ugyan ki, de művéből uyilvánvaló:
a kor irodalma annyira forradalmian új, hogy alig van valami
kapcsolata a közénkort magyar irodalommal. A protestáns 'ének
l'lzerzők ngyan kezdetben böven.merttenek a középkori egyetemes
himnusz-kincsből,de ködexirodalmunktól úgyszólván független ez
az irodalom. Csak egy biztos tényre tud Horváth János rámu
tatni: Komjáti Benedek nyilván használta a Döbrentei-kódex szent
írásfordítását, magát a kódexet vagy annak. valamely másolatát.

Ha a kódexiredalom hagvománvára nem is épit, annál gazda
gabb viszont as a hagyomány, melyet ez a kor a következők szá
mára fölhalmoz. Finom érzékkel hozza napvilágra például Horváth
J ános azokat a stílus-elemeket, amelyeket a históriás ének fejlesz
tett ki és amelyek Balassi és Zrinyi költészetében virágoztak ki
igazán. Különösen érdekes Tinódin és a Turi György halálát meg
éneklő Névtelenén át annak a folyamatnak a szemléltetése, amely
a 16. század végvári vitézét fokozatosan eposzi hőssé költöiesítí.

Ha filológiailag nem is mutatható ki a kor és a középkor
magyarnyelvű irodalmának érintkezése, annál nvilvánvalóbb ez a
két kor szellemében. Mélységesen vallásos ez a félszázad is. "Ma
g-ának a vallásnak életbeli jelentősége korántsem csökkent, sőt a
harcok és viták hevétől nyilvánvalóbbá lett. A vallásnak a huma
nizmus és a középkorvég'i visszaélések folytán válságba jutott esz
mei vezérszerepét a reformáció - új egyházakban.. változott dog
matikával - helyreállította "ezzel II vallás uralmát a műveltség
(És az irodalom) világában évszázadokkal meghosszabbította, új
szervezkedésre ösztönözve a katolicizmust is". S áll ez az érintkezés
eg-y másik területre is: Horváth, János ujból megerősít annak a
régi megfigyelésnek az igazságában, hogy multunkban a vallásos
és nemzeti érzés összefonódva jelentkezik. "A vallásos szem
pontú nemzetiség, vallásnak és hazafiságnak ez a benső szövet-
kezese az egész századra jellemző marad". .

De a vallás nem egyetlen csillagzata a kor szellemi és irodalmi
életének. Igen fontos tényezője marad a humanizmus is, és éppel!
ez biztosítja a töretlen átmenetet a Moháes előtti Magyarország
ból az újabb kor háromfelé szakadt Magyarországba. Erasmus,
majd Melanchton II kor két legtiszteltebb szellemi vezére, tanító
ja és legtöbbet idézett tekintélye. Horváth János mindvégig- szem
mel tartja a humanista műveltség fokozatos átáramlását a ma
gyar nyelvbe és a világi elem lassú térfoglalását az irodalom
ba. Pedig ez majd csak a, század végén virágzik ki; hiszen a
széphistórlák föllendülése és maga Balassi is már kívülesik azon
az időszakon, melyet a könyv fölölel.

Horváth János nemcsak az irodalomtörténet nagy mestere,
hanem kitűnő esztéta is: szembe kell n~nielÍz'alkotásokművé
szi értékelésének kérdésével is. Igazságérzettel, finom tapintattal,
a kor lelkületébe helyezkedve teszi ezt. 'I'árgyilagosan, de szere
tettel közeledik a művek formai oldalához, s közben szüntelen ne
veli olvasója ízlését, "Hűség a bibliához, okulás belőle: ez volt
Batizi András eélda, "s nem szórakostatás és ékítgetés - írja.
-- Félszeg álláspont volna őt s e nemben követőit mint epikus
költőket itélni meg. Csak azt várjuk tőle, amit maga akart;
értsük, érezzük meg vallásos és erkölcsi ihlete komolyságát s le-
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gyen érzékunk a testetlen szépségek iránt is". "Igazsággal itéliűnk
a kor énekeseiről. ök nem költeményt akartak írni, de azért le
hetett bennök szikráda a kőltötehetségnek: prózaiak lehettek elő

adásukban, de nem érzéketlenek tárgyuk erkölcsi szépsége iránt."
Igazsággal itéljünk a kor énekeseiről! Szeges gonddal és be

ható elmélyedéssel teszi ezt Horváth János a kor verselési tech
niká.iának vizsgálatában is. Ennek az elemzésnek főltűnően sok
időt szentel, Csak idevágó végső következtetését iktassuk ide ta
nulság okából: "Ne híréből itél.iük hát meg ezt a verselést, ha
nem alárendelve magunkat az akkori mód szer-int megverselt
szövegek közvetlen hatásának. S ne is későbbi, tapasztaltabb vagy
kényesebb ízlés (Szenczi Molnár, Kazinczy) itéletét tegyük ma
gunkévá, hanem az egész. századét. rnelv versen azt értette, amit
az énekszerzők adtak eléje, s versiil be is érte azzal".

Arany János tudta így megértetni IS megszerettctni tan ítvá-
nyáival a régi magyar irodalinat. . (Fekete Antal)

EZERNYOLCSZAZFÉLE ilHATYANK. Kertész Kálmán (I

veszprémmegyei Öskő falunak volt a plébánosa. Nagyműveitségíi
ember volt, beszélt németül, olaszul, franciául, angolul s esepertui
tóul, jóformán e'gés? Európát beutazta és sokat búvárkodott a vi
lág legnevezetesebb könyvtáraihrm. SzoTrjalmas kutatásoklcai és
széleskörű leuelezéssel rendkivűl érdekes fJyiijlernényt állított ösz
sze a Miatyánk szövegeiből. 1934-lwn 1379 iltiatyánk'szöl'eqe voll,
köztük szanszkrit, tatár, szinaaléz, hottentoila, eszkimó, zulukaiier.
A gyüjteményt művészien s;zép írásával lemásolta és díszes tartó
ban személyesen adta át XI. Pius pápánale, akitől áldást, köszö
netet, -emlélcplakettot és sajátkezű aláírásával ellátott fényképet
kapott. A szentatuo: a maga nemdjen páratlan fJyüjteményl n
vatikilni könyvlárban helyeztette el.

Kertész Kálmán ezzel nem hagyta abba l'i:sgál0ddsnit. Toválfl)
kutatott, s a rá jellemző ernyedetlen lcitartáne«! és szakérielem
mel még 421 szöveget gyűjtött, arnivel a J1liat,lJánkok száma ezer
nyolcszázra emelkedett. 1940-ben halt mct) Kassán. "Lc,qdrá.qábí)
kincsem a földön - irta él~te végén bnrútiáuak; ös/dH utódjának,
e sarok irójának - életem nagy műve, melttet 1895-ben kezdtem,
az én Miatyánk-gyüjtemén;/fem, mely 1800 szöveget tartalmaz .. ,
Nemcsak mint kéeirai unikum, nemcsak e nemben egyedüláll,)
munlwteljesítmény, hanem rendkioű! hosenos forrásmű és segéd
könyv is nye?'/) és irás/örténelmi kutatóknak és íróknak."

Osindul? iJamut nyel llen 13 változat «zercpel a .ayüjteménJj
ben, kettő eredeti kalli.qralikus rajzolt irással. Etruéb indiai
malabár, oriua, benitáli, szanszkrit, ieluou, s.zinrmléz, stb. - nuel
ven mé.q 82 szöveget gyűjtött egybe Kertész Kálmán, a csendes
óceáni szigetekről 29, a maláji. nyell'ierületl'ől pediq 15 Miatyánk
ot. Kína, Tibet, Burma, Sziám nJletl:én 58. arob tájnJlelvekcnliJ
szöveg található a gyűjteményben, eseleimául 9, amerikai (köztük
indián) nyelveken 117, ősefrus.zk, osl«, icmber. touábbá latin nyel
ven s olasz tájnyelveken 64, franciálll 86, német tájnyelveken 92:
(tz an.qolszász oáltozaiok: száma 64. Érdel,·es.~ége a gyüjtemén./J1wk
a 18 cigány nyelvf}, Miat,lJánk-szövclI (1.2 tl/agyor-c;.qánJl, 1 némel,
2 cseh, 1 r{)mán, 1 bolgár és 1 török); s jellemző a gyüjW szorga~
mára, hogy ő maga is többször fölkeresett C,fJ,'1-emJ cigánylanyai
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(Miklós József)

"Miatyánkokért". Érdekesek a jiddis szövegek is; számuk 25.
Héber, rabbinusi és szamaritánus példányok is vannak, összesen
27; ezeket Kertész Kálmqnrészben a vatikáni és pannonhalmi
kiinsniuirban- gyüjtötte, részben Enten Emmanuel kassai rabbitól
és Löwinge1' Sámuel budapesti rabbinus-főiljkolai tanártól szeres
te be.

A· magyar szöve.qek száma 54, a legkorábbi J,MO-ből való; (j
példány székely rooásinású. Münyelven 57 1Jéldányf őriz a gyűj

temény, köztük 5 volapüköt, 6 eezperomtoi, 6 idót.
Külön értéket jelent a gyűjtemény Jézus anyanyelvén, arámul,

illetve 'szirkald nyelven irt 8 szövege. Az egyik ilyen arámi nyel
vü és ítású szöveget a gyüjtő egy indiai püspök udvari papjától
kapta 1932-ben; egy másikat a pannonhalmi könyvtár egy 1820
ban Bécsben megjelent arámi, illet/ve seir-kald nyelvkönyvében
fedezte föl.

Kertész Kálmán - e 1!ázlatos ismertetésből is kitünik - n€m
végzett hiábavaló munkát páratlaJJ, szöveggyüjteményéne..k össze
állításával. Ahogyan XI. Pius pápa mondta neki: "Opus sane
non inutile perfecisti",

BREMOND ABBÉ. Húsz esztendeje, hogy Bremond abbé meg
halt. 1865-ben született: az ú iabb francia irodalom "nagy" nem
zedékének, a Claudel, Gide, Valéry generációjának volt a tagja.
Hatalmas életművet hagyott maga után, s ma, két évtized' múl
tán e művet az esztétika, egyháztörténet és irodalomtörténet te
rületén épp oly jelentősnek, kezdeményezőnek és maradandónak
érezzük, mint amilyen fontosnak, sokszor egyenesen döntőllek kor
társaira tett hatását s a költészet új szemléletének és értékelé
sének ki alnk í tásáhan vitt szarepét. A vallásosság és az irodalom
·[ijl'tÓllC't';'uek kutató i nem kisebb érdeklődéssel és élvezettel ta
nulmányozzák az "Ilistoire littéraire du sentirnent religieux en
France" hatalmas köteteit, mint a költészet kedvelői s a műalko
tás titkainak búvár-ai a "Pour le Romantisme't-ot, "La Poésíe
pure"-t vagy III "Priere et Poésie"-t.

Élvezettel, mondom ; mert Bremond abbét olvasni, még ha a
leg-nehezebb témákról ír is, élvezet. Csupa szellem, lendület, öt
let: ellenállhatatlan sodra van a stílusának: benne lüktet, ragyog,
izzik eg-ész délvidéki egyéniség-e, színes és gazdag temperamen
tuma. Ha van próza, mely az élőbeszéd erejével ragad el és győz
meg, (ha nem is mindig, s ha nem is mindig véglegesen}: Bre
moud abbé prózája, ez a jellegzetesen "parlando" próza ilyen.
Szinte II déli ember heves taglejtései is benne vannak; a "Priere
et Poésie" lapjain például - a költészet mibenlétéről szóló nem
éppen könnvű fejtegetésekben - csak úgy hemzsegnek 'az "eh!
ffuoi"-k s fl heves élőbeszéd egyéb fordulatai. Nem az a tudós Ő.
aki szenvtolenül sorolja elő adatait és igazságait; Bremond abbé
lelkes és szenvedélyes s 11 történelemben sem jár halottak kőzt,
halottaknak kijáró uierev tapintattal, hanem mint aki élőkkel

beszél: javall és korhol, pártfogásába vesz és elutasít, támad, véd,
vitázik, bizonyít. cáfol; síkraszáll egy Fénelon unelletf s egy
Bossuet. ellen, a keresztény humanizmus mellett és a janzenista
ridegség ellen; csupa élet, mozg ás, villamosság. S a polemikus-
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ban micsoda szellemesség, ügyesség, irónia! Elég elolvasni a
"Priere et Poésie" elején azt a két kurta tanulmányt, amelyben
legmakacsabb - és legértetlenebb - ellenfelei egyikének, a
;,Temps" akkor jóformán világszerte ismert kritikusának, Paul
Soudaynak felel meg: három-négy gyors, fölényes riposztja után
ott áll Souday fedetlen mellel, védtelenül, kardját elejtve: egyet
len célpont az egész ember, s benne az egész nyakas "racionaliz
mus", az öndöngős mestervívó kardjúnak. Vagy ahogyan a
Bossuet bálványát ingatja meg fenkölt talapzatán, megkeresve a
.aneauxi sasv-ban az embert s a sasszárnyak alatt 'a Fénelon el
len hegyezett karmokat. s a Fénelon ellen győztes Bossuet-han
a majdnem-janzenistát! Milven ragyogóan, élően jelleme:/', - egy
Szalézi Szent Ferencet, Páli Szent Vincét, vagy kisebbeket, egy
Rícheome-ct például, vagy egy olyan kedves, eredeti alakot, miut
a regényíró belley-i püspök, Camus volt! S hogy tud, milyen ta:
lálóan - és milyen bőséggel szeret! - idézni; hogy bele tud
hatolni egy~egy "hősének" - s a Ieg'különf'élébbekuek: egy Mu
dame Acarie-nak, egy Surin abbénak. egy Newman kardinális-

-nak - a lelkébe, egyéniségébe, lényének abba a eentrumába,
amellyel kapcsolatot semmiféle, bármily finom elemzés sem, ha
nem csak az intuíció, a teljes beleélés teremthet! Ha példát kel
lene keresnünk a Newman "real assent"-jére, arra amit az ő nyo
mán BlondeI "action"-nak nevez s ami lényegében ugyanaz, min t
a bergsoni intuíció: jellemzőbb, hitelesebb példát aligha találhat
nánk a newmanista. blondelista -- és ti maga módján bergso
nista - Bremond abbénál.

Az "Histoire du sentimerit religieux" páratlan mű; arányai
ban, gazdagságában valahogyan a régi maurinusokra, bollandis
tákra, a szinte elképesztően munkabíró nagy auyagg-yüjtőkre és
földolgozókra _emlékeztet. A vállalkozás hallatlanul új volt: nem
a vallás, nem az egyházpolitika történotét írni meg, hanem a
vallásosságét abban, ami- a legbensőbb benne, az embernek Is
tenhez való viszonyáét. A híres "Port-Royal"-ban Sainte-Beuve
azt mondta. "Nous ne parlons pas de la priére", nem beszél. nem
is akar beszélni az imádságról. Nos, Bremond abbé semmi egyéb
ről sem akar beszélni, csak az imádságról. Ha a szót nem szi
g'orúan teológiai, hanem kissé vulgárisabb értelemben használ
juk, azt mondhatnók: a francia vallásos lélek míszríkus történetét
írta meg. Az anyag, amit föltárt - az addig egyháztörténeti s
irodalomtörténeti szemppontból egyaránt elhanyagolt, olykor egye
nesen lenézett "jámbor", ájtatosság-i irodalom: aszkétikus művck,

lelki kalauzok, imádságoskönvvek, levelezések, naplók, vallomá
sok -csodálatosan gazdag; s ahogyan ez az anyag él, nem ke
vésbbé csodálatos; iskolapéldája annak, amit cgy méltatója így
fogalmaz meg: "Visszaállítani a szövegeket abba az atmoszférá
ba, amelyben írták őket, s az egYéniségeket élő környezetükbe".
Ebben és tárgya becsületes szerétetében történész soha nem ta
nulhat eleget Bremond abbétól.

Az ilyen első szintézisek részleteikben természetesen idővel
elavulnak; mondhatnókr akkor teljesítik igazán a hivatásukat, ha
idővel elavulnak. Ma már a Bremond abbé nyomain elindult ku
tatók sok dolgot másként és részletesebben látnak nála; de nyil
ván sehogyan nem látnák, ha ő uem látta volna meg előttlik
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őket. Bérulle-ről azóta például erosen módosult egy-egy részlet
kérdésben a vélemény, 'a lényeg azonban: ami az addig majdnem
ismeretlen Bérulle jelentőségét illeti, ma sem változott. Előtte is
tudták, mit jelent Szalézi Szent Ferenc, de amíg ő klasszikusan
fül nem tárta, senki nem-dsmerte kellően, kellő- súlyában, érté
kében, hatásában azt, amit Bremond abbé .Jrumanisme dé.vot"
nak nevez. FJs sokat írtak szentekről előtte is, de hogy hogyan
.ehet -- és k<'11 - bátran, hogy úgy mondiam "nyilt sisakkal"
írni róluk, azt a legelsők között mutatta meg.

Persze voltak, akik berzeukedtek ez ellen a kendőzetlen szem-
lélet ellen fi vádolták. hogy túl sokat időzik a szentek pszicholó
g-iájánúl, "ll'lki betegségeiknél", s hogy nem mellőz illedelmes hall
gatással olyan kérdéseket, amelyeket egy bizonyos szemérmes
(és olykor álszemérmes) vallásosság "kényeseknek", tehát mellő

zenelöknek minősít. A S-zalézi Ferenc és Chantal Franciska közti
oly mélven em beri s emberségében oly fölemelően szent kapcso
lat - e ka.ncxolatnak szentségéhez egyáltalán nem méltatlan 
elemzésén ('s ábrázolásán egyesek megbotránkoztak s rossz hírét
költötték az írónak,aki aztán olyan elvek leszögezésével felelt az
Indokolatlan aggályoskodásokra, amelyeket mindenkinek, aki arra
vállalkozik, hogya szentek eletfrója legyen, vezérfonálként kell

_szeme előtt tartania. Nem tündérmesét akar Trni - mondia Bre
n.o nd abhé - s uern holmi koholt természetfölöttiről,"d, un ,~ur
uniurel. qui ne jut [amais", annál kevésbbé, mert hiszen "egysze
rűbb és őszitébb módszerrel jobban megvilágíthat.ink a kegye
lem jótékony, hatásos, nemesítő és edző tevékenységét", El nem
feledhető érdeme, hogy gátat vetett a vallásosság ama puha,
nőies, omlatag és passzív szemléletének, amely oly sajnálatosan
jellemezte éppen ezt az életrajzi irodalmat, (amelynek pedig dön
töen vnagv a valláspedagógiai szerepe), s utat nyitott egy újnak
tetsző, de voltaképpen nagyon is ortodox, keményebb, f'érfiasubb,
őszintébb, és teológiailag is megalapozottabb, hitelesebb f'ölfogűs
uak. Annak, amely ha nem tekintjük irodalmi, csak nevelő érté
két: abban is sokszorosan értékesebb. Mert - írja róla" s való
színü, hogy ha nem is az ő sugalmazására, de az ő baráti nyilat
kozatai alapján Maurice Martin da. Gard - "visszahelyezte a
misztikusokat az életbe, hogy számunkra is kevésbbé elérhetetlen
né tegye a szentség reményét".

Esztétikusnak sem volt kevésbbé erőteljes egyéniség, mint
histórikusnak. Ahhoz, hogy eredetiségét a maga teljességében
megértsük, bele kell állítanunk a környezetébe: abba a hagyo
mányos francia művészet-szemlélethe, amely olyan erősen han
goztatta a ráció primátusát a képzelet rovására, hogy végülis
~_- a tizennyolcadik századi esztétikákban -- a ráció valóságos
rémuralmát teremtette meg, s megölte vele természetesen a köl
t6szetet. Ez ellen lázadt föl a romantika és nyilvánvaló, hogy
Bremond abbé szívvel-lélekkel romantika-párti: ezzel fordult
szembe Nerval. Baudelaire, Me.llarmé - és Bergson és a maga
módján a "porte malúré lui" Valéry, természetes tehát, hogy. az
ő .anisstikus" 'és "intuitív" esztétikájukat igazolja a racionaliz
mus Souday-féle képviselőivel szemben. 1925-ben tartotta híressé
vált akadémiai előadását fl "tiszta költészetről", az idő rövidsége
-- húsz perc - m iatt sajnos nagyon is sommásan, több félreér-
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tésre adva alkalmat; valóságos vihart kavart. Könyvben az egész
alapvető előadás tizenhárom lap; a hozzá való "fölvilágosítások'
több mint tízszer annyi (ez a "La Poésie pure"), azonfölül egy
külön kétszáz lapos könyv: "Priere et Poésíe", Mia vita sark
pontja' Az, hogy a versben nem a logika" a ráció, az értelmi
közlendő a lényeg, hanem az a "je ne sais quoi", ami költé
szetté teszi, s ami értelemfölötti. (de nem szükségszerűeu érte
Iemellenes), titokzatos, "misz.tikus". S ellentétben (de a dolog"
velejében azonosan) a misztika lélektanának azokkal a kutatói
val, egy Maréchallal például, akik a misztikus élmény megér
téséhez a költői élményben keresnek analógiákat, Bremond abbé
a misztikusokban keresi a költészet analőgiáit. Analógiúit, s nem
a kettő, költészet és misztika azonosságát - annál sokkal jobb
teológus! - bár olykor-olykor veszedelmes közel jár ahhoz, hogy
amit elvileg határozottan megkülönböztet, elemzései és párhuza
mai gyakorlatában a kelleténél jobban egy nevezőre hozza. De
ami ellene fölhozható, hasonló joggal hozható föl Bergson esz
tétikája ellen, sőt végtére Mallarmé vag)' a szirnbolizmus ellell
is. Lehetnek egyoldalúságai,egyéniségéböl fakadó - s ha nem
is elfogadható, de mindig tiszteletreméltó és ösztönző, elmemoz
gató - túlzásai; mindenesetre nagyon jelentős szerepe van ab
ban, hogy a költészet, hogy úgy mondjuk, visszanyerte becsüle
tét; hogy a költészet baudelaire-i fölfogása végül mée'isesak ér
vényesült a racionalista megvetessel szemben, (rnely a költészet
ben legföljebb szép játékot látott); s hogy ma a költészetről nem
pusztán mint ábrázolásról, nem is pusztán rnint kifejezésről. ha
nem mint magasrendű. s az egzakt tudományosuál vagy Iölszi
nes racionálisnál csöppet nem gyarlóbb ruinőségű "ismeretről" ,
.connoissanoer-ró) beszélünk. (r. gy.)

XIII. LEó EMLÉKE. Július. 20-lÍn colt iil nen esztende]e,
hogy az újkor egyik legnagyobb pápája, XIII. Leó meghall.
1810 március to-én seiiletett és 1878 február 20-án lépett elődje,

IX. Pius örökébe. Krisztus igen nehéz időkben bízta rá Egyhú
za, vezetését; lelkek, erkölcsök, intézmények uáltozása egyaránt
arra vallott, hogy akor sok vajúdása és meoluisonlása köze
l)ctt uj világ szidetik: Egyénisége, szelleme méltonnk bizonyult
a reá hárult gondviselésszerű föladatra. N (({lY pápa volt, fölül
tudott emelkedni a kiilönleges eseteken és a kiiriilmérurek nelié.~
slgein; átfogó képet nyert ({ dolookro! s a figyelmet is mindi[)

, a lényeges problémákra irányította, (l jövő felé; s ama kevesek
eyyike volt, akik helyesenísmerték föl e jövő alaqnronásait,

Tanító hatása mái.Q milkiidik, s társadalmi, szellemi és val
lási kérdésekre euyj'of1ítán kiterjed. EfJ.1Jhúz és úllamvi.szonyá
nak, vagy a munkásság helyzetének helyes értékelésében a ke.
Tesztén1f(londollrodás ma is (1<: Ő enciklikátnak íránuifását kö
veti. De X/ll. Leó tudta, hal/Y az elméleti auunieté» sosem elcs)
erJYmagában, hanem az elveknek meg is kell 'valósulniuk; nem
elég helyesen .IJondoUwzni, helycsrn kel! élnünk is. E::ht fárado
zott oly buzgón a kor noyy kérdései melleit a kaiolikus hitélet
elméluitéséért s a teológia megújításfÍért is.

Kormányzása alatt uj föllendülés korszaleü élie az Egyház.
Kilenc uj érsekséget szeroezeti, 110 pűspö1cséget, 6.'1 apostoli t'i-
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kariútust, 31 prefekturát, két "nullius" apátságot. Huszonöt esz
tendős uralkodása alatt 12 szenité és 29 boldoggá avatás történt,
ami jelentős emelkedés a mult század első feléhez képest.

Nagy művei sorában is külön említést érdemel - és Touehet
kardinális 1903-ból való nYilatkozata szerint a pápaság legjelen
tősebb modern. tette - a "Rerum Novarum" enciklika. nA törté
nelem szinpadán - irta annakidején a körlevél egyik kommen
tátora - a pápa uj szereplőt pillant meq.. lényegesen különbözőt

azoktól, akikkel addig ezer esztendőn át dolga volt. A keze által
fölavatott dinasztiák helyett ott áll előtte a demokrácia. Megren·
dítő találkozás, s aligha téoedilnk, ha azt mondjuk: tőle függ
a közeli jövő drámája. A pápaság érzi ezt, s ahelyett, hogy hiába
oeezteaetné aJ szot, bátran elindul a demokrácia felé. S miről
beszél neki? Arról, ami a leginkább fekszik a nép seioén: a szo
ciális, kérdésről".

ötven éve, XIII. Leó halálakor' a kiváló kaioliku» irodalom
t adós, Bruneliere nagy ci/ekben méliaita a szentatya munkássá
gát. "Csak a vak nem látja - írta, és szavai ma is étl,énye
sek: - milyen mély átalakulásokat hozott létre ez a huszonöt
éves pápaság, s mennyire más ma. a katolicizmus helyzete a vi
lágban, mini negyed századdal. korábban, IX. Pius halálakor
rolt, Lássunk ne/d a tények hosszadalmas fölsorolásának? Nem,
uincs szükség rá; elég rámutatni arra, hOYlJ kibontva' a katoli
cizmus "szociál-is tartcdmú:" a fölébe rakódott s idejüket mul!
formáldjól, XII I. Leó a szabadsággal együtt újra megadta az Egy
háznak azt a termékenuséoét, amely kezdeti századaiban jelle
mezte". (gy).

HARC A LEPRA ELLEN. Az utóbbi esztendőkben, a külön
féle laboratóriumokban folyó kuiatámunka eredményeképpen, fi
!!yelemreméltó, nagy reményekre jogosító sikereket értek el
ft lepra gyógyítása terén. "Ha a leprás fertőzés kérdését nem is
oldottuk még meg - írták egy 1952-ben me{jjelent kiadványuk
ban a kuiatások vezetői - a mai tudomány tekintélyes számbnn
halmozott föl, dokumentumokat, amelyek azt igérik, hogy ezt a
problémát rövidesen meg fogjuk oldani".

A legújabb szulfon-kezelések 'igen rövid idő alatt teljesen
m.egv álioziat ják a lepra külső képét: n sebek behegednek s eltűn
nek azok a foltok és fekélyek, amelyek az egészségesek szemé
ljen oly visszataszítól'á tették e betegséget, s amelyek muüt a
betegeket kirekesztették társadalmukbol. A lIfakogaiban végzett
kisérleti kezelések első meglepő eredménye az volt, hogy a lepra
előrehaladott eseteiben gyakori krónikus fekélyek rneggyógyultnk,
úgy hogy pár hónap multán sztimos ápoltat elbocsáthattak a kór
házból azokra a telepekre. ahol seabadabban mozoahoinak és dol
gozhatnak is. 1952 júniusára a klinikán a [aoulások arányszáma
elérte a 71 száealékot.

Igen jó eredménnyel jáTnak egyelőre a tavaly óta bevezetett
radio-elektromos kezelések is, perforációs és ideazaoaros esetek
ben. "Ha az orvostudomány nem rendelkezik is egyelőre olyan
orvossággal, mely közvetlenül gyógyítaná (I, leprát - irják az
előbb említett loutatok - kisérleti eljárások egész sorát alkal
mazzu, melyekkel mindig megállithatja és gynkran meoouo-
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gYithatja az emberiséget su.1tó e legna.gyobb oeszedelmek eg)}i
kének pusztítását".

A lepra elleni küzdelem első lépése, sikerének első föltételf
a betegek kinyomozása s. ez Óceániában, a világ legleprasujtof
tabb , vidékén egyáltalán nem könnyű: a fertőzöttek elrejtőznek.
Az utóbbi években ezen a téren is jelentős munka folyt, úgy,
hogy az Uj-Hebridákon mintegy száz, a Salamon-szigetek'en tiibb
ezer beteget fedeztek föl, s a törzseknél oéazet: látogatások kö
vetkeztében Uj-Kaledóniában is emelkedik a nyilvántartott, keze
lésben részesített leprások száma, Lassankint a bizalom is gyö
keret ver a bennszülöttekben az orvos és a kórház iránt, s már
egyre kevésbbé félnek attól, hogy - mint szerenceétlen. elődeik 
a kivettetés keserű sorsára jutnak.

A legutóbbi, 1944 decemberéből való statisztika szerint a viM
gon a leprások száma meghaladja a négy s talán eléri az öt
milliót. A &etegség tűzfészkei Azsiában, Afrikában, Oceániábo»
és Délamerikában vannak. A számok azonban nem pontosak
s nem is lehetnek azok; - inkább hozzáoetésele, s a valóság, Q

szakértők szerint, korántsem kedvezőbb, hanem inkább súlyo
sabb. Arról mindenesetre mindenkit meUlJyő.zhetnek, hogya lepra
a világ egyik legpusztítóbb ragálya, s a modern. orvostudomanu
egyik nagy föladata, hogy ezt a sZöt'nyn, kórt végre eUüntes.~e

a földről.
Ekkora _beteg-tömegeket természeieeen rendszeres kórházi ke

zelésben részesitni még átmenetileg, 1)áltakozó, csoportokban sem
lehet. Legújabban azoknak a számára, akiknek nincsenek nyíli
sebeik, tehát nem ferfőznek, rendszeresítették egyes kórhá.zakban
a bejáró, ambuláns orvoslást. Egye.~ csoportokat, miután sebeik
bezárultak s már nem fertőznek, egy ideig, néha két ét,ig is, ott
tartanak a kórházban fölűgyelet alatt, s ha nem mutatkozik visz
ssaesés, a határidő leteltével elbocsátják 'Heet, de tooáhbra 'L"
állandó orvosi ellenőrzés alatt maradnak. fl. c.)
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