
NAPLÓ
BÚCSÚKKAL ELLATOTT AJTATOSS.AGOK. Egyházunk

1952-ben újm kiadta búcsúinak kincsestárát "Enchiridion Indul
gentiarum" címmel, a Szent Apostoli Penitenciária 1952. március
3-án kelt dekretumával, mely minden más eddigi búcsúenoedétue:
zést measeiintet és csak azokat ismeri el, amelyek ebben a 680
lapos kötetben szerepelnek; November és december honapra. tiib
bek között a következő búcsúkat találjuk az "Enchiridion"-ban:

November a "halottak hónapja", meiuben az egyház a halot
takért való mindennapi imádságra buzditja a híveket. "Akil~ no
vemberben imádkoznak és ájtatosságokat végeznek az elhunyt
hívek megsegítésére, a hónap minden napján 3 évi, egyszer ped'i{l
teljes búcsút nyernek "a szokott föltételek melleit" (gyónás, ál
dozás, templomláiouatás és imádság a Szentatya szándékára). Ha
ilyen ájtafos8ágot közösen, templomban végeznek, minden nap 7
évi búcsút nyerhetnek, és egyszer teljes búcsút, ha az ájtatossá
gon legalább tizenötször résztvettek, gyóntak, áldoztak és a
Szentatya szándékára imádkoztak .

Gazdagok és »áltozatosak: a halottak-napi búcsúk. "Akik ha
lottak napján vagy az azt követő vasárnapon valamely templomot,
nyilvános vagy (jogosan használt) félig nyilvános kápolnát meg
látogatnak az elhunytak seqitése céljából, mindannyiszor enge
délyt nyernek teljes búcsúra, - amelyet azonban csak a tisztito
tűzben 8zenvedő'lelkekre lehet alkalmazni, - ha gyóniak, áldoz
tak és hat Míatyánkot, tJdvözlégyet és Dicsőséget imádkoztak min
den látogatáskor a Sze~datya szándékáro", Ez a búcsúnyerési le
hetőség az általános szabály ezerini az előző nap déli 12 óTájától
a következő nap éjféli 12-ig érvényes. Az engedély vagylagos, azaz
a búcsú vagy halottak napján, vagy a rákövetkező vasárnapon
nyerhető el.

Halottak napjának nyolcadát (november 2-9) seinién. különbö
ző búcsúkkal látta el az egyház. Minden mise, bárki s bármely
oltáron mondja, annak a léleknek a számára, akiért mondiák,
ugyanazt a kiváltságot nyeri, miniha kiváltságolt oltáron mond
ták volna. Akik halottak napjának nyolcadában meglátogatják a
temetőt s .ott akárcsak magukban is ("mente", azaz nem ajakkal
végzett imával) imádkoznak a halottakért, a szokásoe löltételel~
mellett minden egyes napon teljes búcsút nyer'hetnek, amely azon
ban csak a halottakra alkalmazható. A temetői búcsú tehát no
ponto. csak egyszer nyerhető el; gyónni az általános szabály sze
rint csak egyszer kell, áldozni minden egyes napon. A holottak
napi tem.piomlotoorüásscd cO,1jbf'kötött búcsút 11i szord ann,1jiszor le
het elnyerni, ahányszor az előírt föltételeket teljesítik.

December hónapra - (s ez az idén a Szeplőtlen Szűz 1951.-i
jubiláris esziendeiének előkészítő hónapja) - az egyház híveinek
a SzepUJtlen Szűz tiszteletére való imádkozást ajánlja. "Akik de
cemberben bármely ájta.tossági gyakorlatot, végeznek a Szeplőt
ten Szűz Mária tiszteletére, engedélyt nyerenk öt évi búcsúra a
hónap minden e.qyes napján, s egyszer feljes búcsúra a szekott
föltételek melleit, ha. az ájtatosságot a hónap minden napján el-
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végezték". Szeplőtlen Fogantatás ünnepe előtt kilencedet ajánl az
(:gyház. Akik Szeplőtlen Szüz Mária ünnepe előtt (J,Z ő tiszteletére
tartott nyil1,ános kilencnapos áiiatossáoon. »ettek részt, engedélyt
l1.yernek. hét évi búqslÍra minden egye.~ napon, és teljes búcsúro.
Ita legalább öt napon át résztvettek a kilenced könJ/örgésein, gyön
tak, áldoztak és a Szeniatuo. szándékára imádkoztak".

Búcsúcol látta el az: ('gyház akanicsony rlőtfi kilencede! is.
"Akik a karacsonu előtti kilenc napon résztvesznek Jézusnak, az
i,steni kisdednek tiszteletére végzett nyilvános ájtatosságokon, en
i/edélyt nyernek tíz évi búcsúra minden eaues napon, s teljes bú
csúra, ha lega.láblJ öt napon át résztvettek a kilencnapoe ájtatos
ságban, gyóntak, áldoztak és a Szentatya sdindékárn imád/an.'
tak",

Karácsony éjszakáján búcsú nuerhető w: éj/éli misénva!ó
részvétellel. "A h.inek, akik hálát akarnak adni az ,Atyai.stemwk
úz Ige meqtesiesűlése által nyert jótéteményekért s az Úr szide
tésének ünnepén az éjszakai szeniniisén. áhítatosan résztvettek. ('1/

itedélllt nyernek tízévi búcsúra, s teljes búcsúra, ha gyóntak, ál
doztak és a Szentatya szándékára imádkoeiak. Azok pedig, akik
(IZ asz(lh,ái zsolozsmán. 1!agy a laudesen jelen voltak és vagy a
esoltúrol: éneklése és olvasmányok ájtatos olvasása által, vagy pe-

.dig az J[Je meatestesillésér; való jámbor elmélkedéssel és imádság
i/al kooették azt, tíz éó búcsút nyernek". Az éjféli misén val6
.,'észvétel!el .azonban csak az nyerhet búcsút. aki még azon kívül
1.' réset-nesz karácsony napján seenimieén, mert az egyszeri mise
{If(ü,ljalá.s kötelező, s olyan cselekedettel, meiure törvény t'a,gy pa
ranc..< kiilelez, nem lehet búcsút nyerni. (r. p.)

II ILAIRE BELLOC ÚTJA. Pár héttel nyolcvanharmadik szü
Ietésnap.ia dőlt halt meg Hilaire Belloc, a költő, tanulmányíró,
történész, f'iloz.ófus, ujságírú, szónok és humor-ista. Azonfölül 
miut egyik méltató.ia rnoud.iu - "katona, tenuerész és vándor".
Franciának született - apja ügyvéd volt, angol származású anyja
'a "rramús bácsi kunyhó.ia'' francia fordítója -- s csak harminc
éves korában lett angol állampolgár, miutáu néhánv évig a fran
cia hadsereg tisztje volt s az oxfordi egyetemen kitüntetéssel el
végezte történelmi tanulmányait.

Könnyen fenyegethette volna a szétforgáesolódás veszélye; de
mélyen átélt katol.ieizmusa célt és irányt adott életének. És nem
csak az övének. hanem nevezetes kortársáénak, Chestertonénak is.

Egy sohói kiskocsmában találkoztak először.1900-ban. Chester
ton huszonhat éves volt, Belloe harminc, "Szalmakalapot viselt
- emlékezett vissza később Chesterton erre a döntő találkozásra
-, mely árnyékot vetett szemére, erre a tengerész-szempárru, s ki-
emelte napóleoni állát. A kiskocsma valóságos menedéke lett
azoknak a keveseknek. akiknek erős, de népszerűtlen külőnvélemó

nviik volt a búr háborúról. Belloe késő éjszakáig beszélt, s a jó
dolgok világító ösvényét hagyta maga után. .Tó dolgokét. rnon
dom, olyanokét, amik valóban jók s nem csak jól csengő szavak, s
ezzel mindont megmondtam annak az embernek a legkomolyabb
oldaláról, aki valamennvi kortársam közőtt a legkeményebben
harcolt jó dolgokért. A valóság {;8 a tettekben való értelmesség
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római igényét hozta magával álmaink közé, s ahog')' belépett az
ajtón, a veszély lehellete áradt be utána".

Ohestretonra erősen hatott Belloe. elsősorban nagy érzékével
a valóság és gúnyos-fölényes magatrtásával kora politikája és
politikusai iránt. Ö irányította Chesterton figyeImét la társadal
mi problémák keresztény megoldási lehetőségére, amely megtagad
minden közösséget a kapitalizmussal és a tulajdon új fölosztása
ra törekszik. Elveit Belloe később két jelentős szociológiai művé
ben fOg'almazta meg, az első világháború alatt, majd 1936-ban, fá
radhatatlanul, bár hiába emelve föl szavát kora két népszerű ve
zető szellemének, Shawnak és Wellsnek illúzióval szemben. A vádló
kevéssé hálás szerepét vállalta a, közvélemény előtt. Vádat emelt
a plutokrácia ellen, mely a nemzet túlnyomó többségót kirekesztet
te a nemzeti javakból; a tizenkilencedik század kapitalistái ellen.
la bankok és tőkések ellen, akik ellenőrzik a parlamentet és ha
t~muk alá vetették az államot; az egyetemek ellen, melyek meg
hamisítják Anglia és Európa multját; Wells laposan anyagelvű

történetszemlelete eHen; az első világháború után egy másodikat
előkészítő imperializmus ellen; - s mindezt többnyire kínos éles
látással, de olykor nem kevésbbé kínos egyoldalúsággal és elfo
gultsággal is. De abban kétségkívül igaza volt, amikor a diadalát
ülő agnoszticizmus közepett kitartóan hirdette annak a háború
előtti nemzedéknek a szellemi fogyntékosságát, amely apáinak ka
tolikus vagy protestáns hitét félretéve önhittcn úgy vélte, hogy
életét hit nélkül, pusztán némely erkölcsi elvek megőrzésével j",
sikerre viheti.

Angliát Belloe az összeomló európai világ egyik részének lát
ta. "Európa vagy visszatér a hithez, vagy vége van" - írta 1920
ban, s nagyszabású képet festett a még egységesen keresztény
Európáról s arról a keresztény hagvománvról, amelynek urulma
annakidején a szigetország.ra is kiterjedt. A kor akadémikus tör
ténészei. Gibbon, Maculay, Green utódai megbotránkoztak Belloe
fölfogásán. amely szer-int az európai katasztrófák végső forrása a
vallási megoszlás korában és tényében keresendő. Kétségtelen,
hogy az európai történelemnek ez a "latin" értelmezése épU oly
egyoldalú és elfogult volt a maga módiáu, 'amib-cn -- a maguk
mód.ián - liberális és protestáns ellenfeleié. De BelIoc sosem tar
tott igényt rá, hogy mint tárgyilagos szaktudóst olvassák, bármily
mő" történelmi érzéke és lélektani éleslátása volt is; ő a lelkiis
meretek ébresztője akart lenni, aki történetírásban is, szocioló
giában is azt kívánja megmutatni, hogy a dolgokat nem csak a
h>;r,ről kézre adott hagyomány szerint lehet és kell nézni, s az új
szernléletnek is megvan a maga jogosultsága is, igazsága ia,

Történelmi hőseit. Cromwellt, Richelieut, Hódító Vilmost H
.iollernúbrúzoló író élettel teljes művészetével i<l('zi elénk. s mind
egyiket annak bizonyság-ául, hogy - mint mondta - "Európa.: a
!'it; s a hit: Európa", Nyilvánvaló, hogy e finoman kihegyezett
"sarkigazság" érvénye, erősen vitatható. Az Egyház döntően meg
határozta ugyan az európai fejlődés formáit, de nem függ az euró
pai fejliídéstől s még kevésbbé azonosítható azzal. Abban. aho
g-yan a modern francia és német történelmet látta, Belloe, sajnos,
nagyon is Maurras hatása alatt állt; osztozott annak elfogultsá
~..aiban s nélkülözte sokszor - mínt nem egyszer Maurras is -



a kellő teológiai készültséget és pontosságot, Sőt, a francia szel
lemhez oly kiválóan illő nyomonjáró logikát is.

Ami Bellocot halhatatlanná teszi, méltánvlói szerint elsősor

ban Írói műve, s abban is főként a stílusa. Prózája erőteljes és
kr-istálytissta, humora életvidám, iróniája fuvalorn-könnyű. Ver
seiben a realista mögött,akinek ismerték, meg-megjelenik a ro
mantikus, aki valóban volt. Harcos volt, aki elmondhatja magáról:
"Caritas non conturbat me", de aki római zarándoklatán alázatos
szívvel adja meg magát valaminő derűs és meleg humanizmus
nak s áhítattal gyönyörködik a hegyek és a tenger vad szépsé
gelben.

Intő hangja már évek óta elhallgatott. Az aggastyán, aki
g-yermekkorában Birminghamben Newman tanítványa volt s aki
két gyermekét vesztette el a második világháborúban, barátai,
könyvei és emlékei közt élt kedves sussexi házában. ott érte a
halál is. (R. H.)

AFRIKA EGYHÁZI TÉRKÉPE. 1901-ben az afrikai katoii
kusok száma mintegy másfél millió volt, ma meghaladja a 15 mil
liót. Száz esztendővel ezelőtt csak húsz egyházkerületet tartottak
számon Afrikában, 1901-ben hatvanat; 1953 július t-én. a kotolikus
Afrika 233 egyházkerületre oszlik. Ezek a következők: két keleti
ezertartású patriarkáiu», tizenöt érsekség, hah'anöt e.qJlházme.qye.
három nnullius" apátság, kiiencuenruiolc laiin. szertariúsú apostoli
vikariátus, két- alexandriai ezertartású apostoli exarchátus. negy
»enhét prefeldúra és egy "sui [uris" misszió. A század elején a
szeniezéknek még nem volt képviselője Atrikában; ma Kciroban
és a libériai Monroviában. internuncius, Dakarbom, Pretoriában,
Monbasában és Léopoldvslle-ben. 11'llOstoli deleaátu» s Adilisz-Abeoú
ban leülönleges szentszéki kiküldött működik.

Ez a fejlődés természetesen alaposan mernuiltozinito. Airika
egyházi térképét. Az emJházkerületek namJ számbeli meuseaporo
dása folytán seűkséoessé vált, hogy pontosabban mealiatározzol:
és névvel lássák el őket. E{IY a kutatók állal éme» hogy föltárt
kontinens annakidejéfl, csak narlYon vázlatos földra.izi adatokat
nyujthatott; ezért aztán az első missziós kerületek többnyire etnr
egy ország nevét viselték, mint: egyiptomi, guineni, urlandni vi
koriáius; vagy egy-egy folyóról, tóról, hegységről nevezték el őket,

ahogyan például n nigeri, nilusi, zambezi. olberi-tcnri vagy kili·
mandzsárói vikariátus esetében történt. A hivek számának nÖ1Je
kedése következtében a kezdetben igen nngy kiterietlésű kerülete
ket kisebb alkerűletekre kellett osztani. A .qJJflrmatosítás és a tu
dományos kutatások előrehaladásával (I fekete kontinensre vonat
kozó földrajzi. ismeretek egyre alaposabbak és részletesebbek let-
tek: ezzel könnyebbé vált az új kerületek beosztása és körülhatá,'o
lása is. A hajdani bozót helyén na.qy központi települések kelet
keztek s városok alakultak; természetes, ho[nl ezeket vd!aszto!ták
széhelyükül a püspölcök és vikáriusok is, s ettől fO[/1)([ ezek a köz
pontok adták - és adják - rt meglevő - és J'ilég ezután szer
vezendő - egyházkerületek nevét. (l. c.)

ITHAKA ROMBADöLT ... Augusztus elején rettenetes föld
rengés pusztított a görög seigetvilágban. Augusztus 7-én, pénteken
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hatvan tagú francia csoport érkezett Kefallinia sziget kikötőjé

he, Szamiba. Még aznap Argosstoliba, a sziget tizenötezerlakosú
fővárosába utaztak, mely tizenkét kilométerre fekszik a kikötő
től. Szabad ég 'alatt ütöttek tábort az Argosztoli mellett emelkedő
Faraó hegy aljában. "Vasárnap - írja e hatvantagú csoport egy
életbenmaradt tagja - tíz 'óra előtt tíz perccel. amint Argosztoli
egy kis vendéglőjében reggeliztem, dörejt hallottam s éreztem.
hogy megmozdul alattam a föld. Kirohantam. hogy tudakozódjarn
a zaj oka felől; azt hittem, robbanás történt. "Földrengés" - vi
lágosítottak föl nyugodtan a járókelők.

A rengés húsz-harminc másodpercig tarthatott. Semmi nvoma
nem maradt, sem a beton, sem a téglaépületeken. Az egész dolog
inkább hatott szokatlanul, mint ijesztően. Nemsokára megtudtuk.
hogy a földalatti hullám, mely éppen csak megrázta Argosztoli t,
teljesen rombadöntötte Szami kikötőjét, ahol előző nap partra-
szálltunk. .

Este szél támadt, ami csak a legritkábban történik meg ezen
a szélcsöndes tájon. A szél minden egyes rohamát enyhe föld·
mozgás, azt pedig messzi mennydörgéshez hasonló moraj előzte

meg. A hétfői nap azonban nyugodtan telt el. Este társaimmal
csónak-kirándulást tettünk a közeli Lixuriori kisvárosba. onnét
gyönyörkiidtünka napnyugtában a Jón tenger fölött; éjjel egy
óra körül érkeztünk vissza szállásunkra.

Rosszul aludtam. Hajnalban aztán ebből a nyugtalan félálom
hól is fölvert egy sajátos hangverseny: az egész vidék megtelt
állati üvöltéssel, kutvavonvitással. öszvérek, szamarak és tehenek
keserves bőgésével. Riasztó, félelmetes koncert.

Szerda, -regel fél hat. Éppen azon tűnödöm, mi lehet e sajátos
nyugtalanság oka, amikor megrendül alattam a föld. Kiugrom
ágyamból; lehetetlen talpon maradnom, a rengés valósággal a
földhöz tapaszt, aztán hirtelen végetér. Rövidesen híre jár, hogy
esti kirándulásunk székhelye, Lixurlori kikötője romokban hever.
A földrengés valamennyi házát összedöntötte s valósággal leberet
válta, Ugyanakkor érkezik annak híre. hogy Itbaka szigete,
Ulysses hajdani hazája, Argosztolitól légvonalban tizenöt kilo
méterre. szintén rombadőlt.

Körülöttünk Argosztolinak is siralmas a képe. Házak váltak
szét, falak nyíltak meg és dőltek össze, a város házainak nyolc
van százaléka lakhatatlanná vált. A lakosság feszült idegekkel.
aggódva, de meglepően fegyelmezetten a tereken tolong; a men
tési munkálatokat szervezik. A kórház, kétemeletes betonépület,
sértetlen s kész a súlyos sebesültek befogadására. Megtudjuk, hogy
a reggeli rengésnek háromszáz halálos áldozata van. A föld min
denütt meggyűrődött és megrepedezett, tanúskodik a bensejét mar-
cangoló vak erőkről. -

A hegyoldalon lassan eloszlik a füst és la por. Az ottani kis
faluk mind elpusztultak. Sebesültek, aggastyánok, gyermekek
özönlenek lefelé a lejtőkön ... Az egész szerdai nap azzal telik,
hogy segédkezünk a kórházban, és segítünk odakint a sebesülte
ken és hontalanokon. n hirtelenében fölvont szükség-sátrakban.

Táborunk fölött a Faraó csúcsán a rendőrség rádiókat és sze
mafórt helyezett üzembe, morzejelekkel kér segítséget az elhaladó
hajóktól. Mert a kórház zsúfolúsig- megtelt. a legsúlyosabb be-
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tegeket el kellene szállítani, nincs ivóvíz, elfogyott a gyógyszer ...
S közben egyre áradnak a sebesültek. Csütörtökön reggel végre
két görög hadihajó érkezik Pireoszból, ,gyógyszert s vizet hoz,
és sebesülteket vesz föl födélzetére, hogy Patrasaba szállítsa őket.

. Szerdáról csüíörtökre virradó éjjel a rengés állandósul. A7,
állatoknak még az előzőnél is izgatottabb koncertja kíséri. Meg az
a süket mennydörgés, melv immár nem a magasból, hanem a föld
alól jön.

Csütörtökön fél tizenkettő körül éppen sebesültet szállttok a
várós közepén, amikor egy irtózatos lökés levág a földre. A ta
laj lüktet, minden összeomlik körülöttünk, a házak szétfröccsen
nek mint a túlérett gyümölcs, a fák kifordulnak a földből, a-te
lefonpóznák lezuhannak. S mindent por föd, fél méternvire se
látni. Alattunk mozog, hullámzik, gyűrődik, emelkedik-süpped a
tala.i. Perceken át lázálomba illő dübörgés hallatszik. A hegyről

bazalttömbök görögnek lefelé és sziklák záporoznak. És szemközt
a várossal egyszerre kettéhasad a hegy. Kicsap a tenger s elnyeli
a város melletti mezőt. A porban, romok kőzt emberek rohangál
nak eszelősen, s a maradék falak tövében reménytelenül kiáltoz
nak a sebesültek. Valóban pokoli látvány. Nem egészen két pere
alatt Argosztoli tökéletesen elpusztult s az egész Kefallinia sz.iget
súlyos károkat szenwedett, Húsz kilométerrel lejjebb Zakinthoszt
hasonló sors érte. Az idő közben változatlanul derűs, a nap szin
te diadalmas fénnyel ragyog e megdermedt pokol fölött, ;", arcu
elé csak néha von fátyolt egy-egy füst vagy porfelleg.

A kórház összedűlt, maga alá temette betegeit és személyze
tét. Délben tűz támad s hamarosan elharapódzik a szél Hegítségé
vel, mely minden egyes rengésre újult erővel támad föl. Emberi
erő itt már tehetetlen; nem tehetünk egyebet, mint a bennszülöt
tek: várjuk a katasztrófa végét, vagy a halált, vagy azt, hogy
elszállítsanak innét, ebből a folyamatos pusztulásból. Mindonütt
romok, halottak, súlyos sebesültek, .s a kín, félelem, nyomorúság
és őrület kétségbeejtő jelenetei. Megpróbálok biztonságba helyezni
egy hétéves kisfiút. Apja, anyja, három testvére odaveszett ...

Két társunkat, akikre rádőlt a póstaépület, sikerül kiásnunk.
Egy· gerenda megoltalmazta öket: egyetlen karcolás sem esett raj
tuk. De a pósta egész személvzete elpusztult.

Négy óra tájban, e végzetes csütörtökön, fölmegyünk a tábo
runkba, a Faraó tövébe. Minden földulva. A fennsíkról belátni a
tájat: csupia rom, tűz és hamu. A föld eg-ész nap mozog, szapora
rengésekkel. ütemes morajial. Argosztoli központjában egyetlen
ház sem maradt épen, a legerősebbek sem, a vasbetonból emeltek
sem.

Délután görög repülők ejtőernyővel élelmet, sátrakat, gyógy
szert, ivóvizet dobnak le. Értesítést kapunk, hogy csoportunkat egy
sebesültszállító hajó veszi föl és szállítja el a szigetről. Éjszaka
elhagyjuk Arg'osztolit: hajónk, az Alphios rajtunk és a sebesül
teken kívül hÚRZ félévesnél kisebb csecsemőt visz Patraszba, Se
apjuk, se anyjuk immár ...

A kataklizma sebtében összeírt veszteségl istája: .több mint ezer
halott Kefallinia, több mint ezerötszáz Zakinthosz szigetén ; Ithaka
szigete teljesen elpusztult, De 'a végleges mérleget csak hetek múl
tán lehet fölállítani, s akkor is nagyon pontatlan lesz. Meg kell

I
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várni a romok eltakarítását... (A veszteségek valóban sokkal
súlyosabbaknak bizonyultak l)

A leírhatatlan pusztulás e látvány ával szemben - fejezi be
beszámolóját a katasztrófa szemtanúja a "L'a Croix" hasábjain
- hangsúlyoznunk kell valamit. Az emberi erőt meghaladó csa
pás ezúttal is találkozott egy hozzá méltó hatalommal: az em
beri szolidaritással. Mint nemrégiben a hollandiai katasztrófa
alkalmával, az országok versenyezve siettek' a károsultak segítsé
g-ére. S ezek a szerencsétlenek sosem engedtek a pániknak. nyu
galmuk és bátorságuk nem rendült meg a rettenetes megpróbál
tatásban. Fájdalom, megdöbbenés, kétségbeesés közepett, amit ál
talában mélységes hit mérsékelt és ellensúlyozott, megörizték mél
tóságukat és sosem engedtek sem a nyájdsztőnnek, sem az önzés
nek". Balsorsban válik el, ki ember a talpán - moudják. Görög
ország földrengés-sujtotta népe nagynak mutatkozott balsorsában.

(A. . ll[. E.)

MAR IVANIOS HALALA. Érseki székheluén, Trioandrumban
hosszas betegség után elhunyt Mar Luomios, eredeti nevén Pa
nickerveetii György Tamás, "India Neunnonio". 1882-ben seidetett
Mavelikarában, régi, jónevű; a szakadár jakobita keresztény szek
tához tartozó családból. Akitünő képességü fiatalember a papi
pályára lépett, Madrasban ,qazdaságtudományi tanulmányokat vég
zett s elnyerte az európai licenciátusnak megj'elelő iokozaiot,
majd a következő évben, 1907-ben pappá szenielték s a kottayami
jakobita szeminárium főnöke left. Egy tekintélyes jakobita püs
pök, Mar Dionatstos támogatását és bizalmát élvezve mozualmai
inditott egyrészt az indiai jakobita egyház önállósá.qának 'kivívá
sára, másrészt klérusának megreformálása. Érdeklődése ezután el
sősorban a pedagógiai kérdések felé fordult. Nevelői érdemeinek
csakhamar akkora h-íre támadt, boou a Kalkutta melletii Seram
pore protestáns alapítású felekezetközi kollégiurna meghívta ta
nárának; 1914-19 közt itt tanította a. flazdaságtudományt és a szir
nyel1Jet s egy ideig igazgatója is volt az intézetnek. 1919-ben tért
1Jissza Malabarba, azzal az elhatározással, hogy szereetet alapít. A
fiatalemberek, kik köréje gyültek, részben kottouami és seram
porei ta.nítványai voltak; s ami ebben az időben hallatlan dolog
1JOlt: jakobita lányok is csatlakoztak moeoalrndhoz, elhugyták csa
ládjukat s anglikán a.pácák vezetésével szerzeiesi éleire adták ma-

. inckat. Ő elkészítette a kettős rend, a Krisziu» Kövétése tesivérei
nek és nővéreinek sznbályza.tát, meluben. Szent Benedek, Nagy
Seeni Vazul és Szent Ferenc szabályzatát akarta egyesíteni Seeni
Ignác lelkigyakorlutának szellemével. 1919 és 1.925 közt a testvérek
és nővérek a hét jakobita eparchia, egyházmegJJe közül iitben meg
telepedtek és csakhamar hatalmas szerepet vittek a szemlélődő és
apostoli élet alakiiásában.

1925-ben i11ar Ivaniost Bethánia meiropolitájává ezentelték föi;
segédpüspöke Tiruvallában Mar Theoph/dos, egykori seramporai
tanítványa left. Kettejük nevéhez füződik a jakobiták Rómához
csatlakozásának az indiai egyház történetében rendkívül na,qyje
lenfősé.qü ténye. Mar Ivanios ugyanis már kalkuttai tartózkodása
alatt ráeszmélt arra, milyen ingatag alapokon nyugszik minden
olyan keresztény közösséy, amely nem kapcsolódik valamely hi-
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teles lelki-szellemi középponthoz. Ezt a középponiot pedig Rómá
ban találta meg. Vele egyetértő püspöktársai már 1925-ben töllw
talmaziák, kezdjen tárgyalást Rómával. Ő először a seir-leaioli
kusok pátriárkájához fordult, aki egyenest a pápához utasította,
Időközben dzonban. püspöktársai, Theopliilos kivételével, eltértek
eredeti elhuiúrozásuktól, félve egyes világi jakobita körök ellenál
Iásato', úgy hogya döntő pillanatban, 1!J30 szeptember 20-án csak
ők ketten írták alá hil-oollásukat és a csatlakozás okmányát a
quiloni latin és a changanacherryi szír-malabár püspök előtt. Et
től kezdve, bírálatok ésLámadások ellenére is, az egysé.qmozga
lom mind erősebb lendületet vett. Négy év alatt a h.iuck: száma
közel húszezerre szaporodott, részben hindu Nlllásról áttértekket.
1932 június 11-én a szeniszék hivatalosan tölállUotla a szir-malan
kár meiropolitai tartományt, melunek eleii érseke T7'ivandrum
székhellyel Mar Ivanios lett, segédpüspöke pedig Tiruvalla szék
hellyel Mar Theophiloe. Bethániának, az általa alapított rend ko
zépponti kolostorának majdnem valamennyi férfi-tagja s a rend
teljes női ága követte Mar Leoniost. Két püspök csatlakozott ké
sőbb, 1937-benvolt tanít1,ánya, Mar Severios, s 1939-ben .Mar tn.
oscuros. Huszonhárom év alatt közel n.uolcoaneeer h-Í1)Ő s minl
egy százhatvan pap és szerzetes lépett be a" indiai koioiiku« kö
zösségbe.

Mar Ivanios, aki 1932-ben Európában is járt és XI. Pius pápa
kezéből kapta meg a palliumot, a kor le.qna.Q,1/obb indiai vallási
egységmozgalmát kezdeményezte és vezette céljához, nem minden
nehézség és küzdelem nélkül, de kiváló tehetségével mindig le
győzve az elébe tornyosuló akadályokat. Honfitársai nem mél
tatlanul nevezték India Newmanjának. Hatalmas iudtisáool, az
Egyházról való páratlanul mély fölfogásával, a potrisetika - fő

leg a szír szentatyák - kiváló ismeretével épp oly namI hatást
keltett azokban, akik ismerték, mint nagyszerű szónoki képessé
aéoel, mégpedig mind anyanyelvén, mind onuolul: Kitűnő pedagó
gus is volt s e téren való fáradozásainak legszelAJ eredménye an
nak az eflyeteemnek a megalapítása, amelit hálából (IZ ő neoét
fogja viselni. Neki köszönhető, hogy részben máris megvalósult,
amit egy kiváló szir-malabár pap, Pam.iikoran. mondoit 1930-ban:
"Azt hiszem, félszázadon belül a mai dieszulensek mind meg fog
ják találni otthonukat a kaiolikus egyházban". (e. r. h.)

A VIZSOLYI FRESKOK. "Szebbnél-szehb tájakon járok ba
rátom; ma a Hegyalján jöttem keresztül. Szerenesnél legszebb a
kilátás. Délre hosszú, h9SSZÚ rónaság le egészen a T'iszá.ig ; ke
letre az egykori tűzokádó, 'a tokaji hegy, mely magában áll, mint
hadsereg előtt a vezér. ott áll mag-as fejével, kék kőpenyesrben,
komoly méltósággal ... Északra a többi hegyaljai hegyek, ho sz
szú sorban"... Ezeket a sorokat rdézhetnó az utas, ha olvasta va
Ialía Petőfi "(Iti "leveleit", amikor Szerencsen vonatra ül, hogy
Vizsoly felé vegye' útját. A Zempléni heg'ysor vulkáni eredetű,
kúp- vagy sátoralakú hegyei kísérik hűségesen. A napos lejtőkön

szőlőskertek, a hegyek lábánál borospincék, a csúcsokon lmitt
arnott várromok tünedeznek elő. Vizsoly a Hernád mellett fekszik.
Valamikor szorosan a víz mentén nyúlt cl, talán innét a neve is
(Vízsor}, később azonban följebb húzódott.
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Ösrégi település. Már a rómaiak idejében lakott hely volt.
Erre mutat, hogy 'a templom apszisa római téglábél épült. Az
Árpádok korában, akiknek itteni birtoka Hidasnémetitől Hernád
németiig terjedt, jelentős középponttá vált. Ebben az időben

Egyházas-Vizsolynak hívták. Később Károlyi Gáspár Bibliáda ré
véu ismét híressé lett és Bibliás-Vizsolynak nevezték. A Rákóczi
fölkelés idején pedig a Harcos-Vizsoly nevet kapta. Ekkor az
őslakosság kipusztult; helyükbe rutének és szlovákok jöttek, de
később ezek is elmagvarosodtak.

Vizsolynak ma három temploma van: katolíkus, görög-katoli
kus és református. Ha időnkint mindhárom templom harangjai
egyszerre szólalnak meg, .űnnepélyes zúgásuk betölti a Hernád
völgyét. A legősibb templom - ma a. reformátusoké - freskói
révén vált az utóbbi időkben nevezetessé. A negyvenes években a
templom javítása közben a jelentéktelen festés alól l'égi freskó
bukkant elő. A reataurálásf 1943-ban Szentivánvi Endre kezdte
meg. A legrég-ibb és legjelentősebb freskók restaurálására azonban
csak 1952-bcn került sor. A Múzeurnok és Műemlékek Országos
Központja megbízásából JancskyVeronika és Bartha László res
taurátorok végzik a nehéz feladatot.

A templom legrégibb része, a félköríves apszidiol 'a XI. szá
zad utolsó harmadában épülhetett. Ehhez csatlakozott a XII. szá
zad végén a keresztboltozat, amelynek stílusa a legkorábbi góti
ka jeg'yeit mutatja, Alapfalai kb. 3 méter magasságig még román
koriak. A mai hajó még későbbi származásá: a XIV. század vé
gén. vagy a XV. elején épült.

Már eddig is sok kisebb-nagyobb falfestményt tártak fel.
Mind tárgy ukat, mind keletkezésük idejét. tekintve nagyon válto
zatosak. Legrégibbek az apszidiol félkupoláján látható, 3. XI. szá
zad végéről származó töredékek, amelyek valószínűleg ősszüleink

kiűzetését a Paradicsombol, valamint a Seentcsaládot ábrázolják.
Érdekes a hatszárnyú angyal és a szárnyas kardot tartó orosz
lán is. A festmény a F'rancioarszágban ebben az időben elterjedt
u. n. fresco-seeco eljárással készült. A francia koraromán festé
szet az ábrázolással is sok analógiát mutat, Ugyanez a hatszárnyá
angyal például' megtalálható egy f'ranr-ia kápolnában is. A fal
festmény töredék talán legrégibb festészeti emlékünk. megelőzi a
feldebrőit.

Alatta körbefutó románkori ornamentika, a XII. század kö
zenéről. A XIII. századból valók az ornamens alatt látható fest
mények, baloldalt Jézus szűletése (töredékes) és jobboldalon a
IIáromkirályok imádása, kiváló koragótikus munka, amelyben
még sok román elem fedezhető fel. Az ábrázolás érdekessége, hogy
Jézus születésénél a Szűzanva ágyban fekszik. A napkeleti kirá
lyok fején pedig, mínt a korabeli francia freskókon is látható,
négyszögletű korona van.

A keresztboltozatos helyiség apszis fölötti falán a Mennybe
menetel képe egyidejű a boltozat építésével. Ugyancsak ebből az
időből származik a jobboldali falon látható angyal alakja is. Ezek
már secco technikával festett falképek. A Mennybemenetel képén
J ézust az u.' n. mandolna foglalja keretbe, alája a festő
Jézus lábnyomait is odafestette. A XV, század elejéről való a
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nagy Krisztus-kép a donátorral és családjával. Egyidős ezzel és
ugyanattól a kéztől származik a Mennybemenetel alatt végighúzó
dó s felfelé néző fejek csoportja. A gótikus bordák közötti eik
kelyek is festve voltak, későbbi eredetű, igen gyenge minőségű .
alakokkal. töredékeik itt-ott még láthatók.

A Iegújabb részben, a hajóban is sok falfestményt tártak fe1.
A szemben lévő falon Szent Kristóf hatalmas alakja és két másik
szent, talán Szent György és Szeut Mártoll képe látható. Fölöt
tük, a hajó egész szélességében nagy falkép húzódik végig; mind
ezek az oxvdvőrös három árnyalatával, okkerrel és néhol feketé
vel festve, csak itt-ott tűnik föl az u. n. zöld földnek néhány tó
nusa. A jelenetek az Angyal.i üdvözletet, Szűz Márin látogatását,
Szeni- Erzsébeinél, Jézus szűleiésé: és bcmutaiásiit ábrázolják. A
hajó baloldali falán egész sereg falfestmény sorakozik föl: Seeui
Erzsébet (Ker. Sz. János anyja), a Szenikereszt 'feltnlálása, egy
szent npátnő, a Golgota, palástos ~Mária, a kánai menye.qző, Seeni
László harca a kunokkal (töredék), mind CL késői gótika értékes
emlékei a XV. századból. Ezeket a falfestményeket már a XVI.
század elején is restaurálták.

A templom épülete, rnely valamikor az árpádházi királyasz
szonyok udvari kápolnája volt, az idők folyamán sok változáson
nient keresztül. Ma zömök tornyával, részeinek urúnyúvril , emel
kedő ritmusával kiilsőleg is megkapo látványt nyújt. A templom
történetének nevezetes eseményéről tanúskodnak annak a tolda
lóknak nyomai, amelyet Rákóczi Zsigmond, Eger várának kapi
tánva, később erdélyi fejedelem, Vizsoly mezőváros földesura épít
tetett a hátulsó részhez. Ide tették Károlyi Gúspár Bihliú.iának
kinyomtatott íveit s a hagyomány szerint zavaros időkben itt m ű
ködött a Galgócról átköltözött nyomdász, Mantskovit Bálint
könyvsajtója is. Károlyi, mint gönci esperes, 1586-ban kezdte meg
a fordítást s annak elkészült részeit a vizsolyi nyomda 1587-től

kezdve már folyamatosau szedte és nvomtatta, (}önetől Vizsoly
csupán 12 kilométerre van s KároJyia gönci iskola tanulóival
küldőzgette a kézíratokat Vizsolvba, Köztük volt a későbbi zsol
tárfordító. Szenczi Molnár Albert is. 1590-ben fe:iczték be a nagy
munkát, 2412 nagy ívalakú oldal. Hány példán)' készült belőle,

nem tudjuk pontosan. Az általános vélemény szer-int 800. Ma már
csak háromról tudunk. Az egyik itt van Vizsolvon.

Amint a modern lelkészlak virágos tornáeán a templom mos
tani lelkészével. Kovács Lajossal együtt nézegetjük a tep.teR őSI

könyvet, forgatjuk a megsárg-ult, de időtál l» lapokat, gyönyörkö
dünk a nemes metszésű betűkben, amiknek mintáit közel 400 esz
tendőveí ezelőtt Báthory István hozatta Nórnetországból, a fres
kók és a hegyek párás koszorújából előlép az "istenes vén ember"
szikár alakja, ruint a magyar tehetség és akarat szirnbóluma. (U.)

HIVATASOK KIALLITASA. Az Egyhúz leqkomotuabb gond
jai. közé tartozik a papi hivatások oiláaezerte tttpasztalhniá meu
fogyatkozása. Az angol püspökük három évvel ezelőtt elhatározták,
hogy a baj leküzdésére igénybet'cszik azt az igen motlern és kor
szerű módot, amelyet a jól rendezett kuillitások nyujtanak. Eb
ben a szellemben nyílt meg két é/nel ezelőtl Manchesterben, tavaly

612



]Jedig Glas,qowban a .Hioaiások kiállítása", meluet katolikusok
(;8 nemkatolikueok ezrei látogattak mag. E két korábbi vállalkozás
sikerén. lölbátorodva a rendezőség úgy döntött, hogy az idén ma
fJában Londonban, az óriási méretű Olimpia arénában mutatja be
w; érdekliulőkmek e papi élet és tevékenység minden ágára és min
den mozzomaiára kiterjedő kiállítást, ezúttal a korábbi kettőnél is
hőveb1J és seinesebb anyag,qal. Ai angol piispöki kar, élén Grii
li /I liiboro« uesivnsneter; érsekkel nemcsak a híveket szólította
Iül, hogy imádkozzanak a kiállítás lelki sikeréért s a papi hivatá
sok számának ,qyarapodásáért, hanem közös pásztorlevelet is adott
hi, meiuei az érsekség valamennyi templomában fölolvastak, s
mclyben a szülők figyelrnét igen batároeott. szavakkal irányitot
ták a világegyháznak erre a napjainkban talán legégetőbb belső
problémájára. A kiállítást egyébként főpapi szenimise nyitotta
mey és harminc pap szentelésével zárult; amíg tartott, az a:réná
Im1{ minden nap szentmisét mutattak be. A rendezés mindenben
iliCfj/l'lelt a modern igényeknek. Megfelelő vezető gárda gondos
kodott a látogatók tájékoztatásáról. Gondoskodás történt megfelelő
jJl'ol/rammokról, rendszeres filmszolgálatról és konferenciák tar
t ásáro], Hőséges kocsipur]: látta el a közlekedést; kávéházak és
rendéuliik: álltak az érdeklődők rendelkezésére. A messzi vidékek
j'öl odosereeteti tömegek elhelyezésére azt a kunyhótábort használ
ták, melyben kevéssel előbb az angol koronázásra érkezett túris
fákat száUásolták el, Azonfölül l'endéglátó központokat is szervez
tek, olyanok számára, akik csak egy-két éjszakát töltenek London
ban.; fL férőhelyek száma több mint iitssaiz. Népes hivőcsoportok
érkeztek társas repülőgépen. Különősen az írek keresték fől na,qy
számhan az érdeke» és eredményesnek i.gérkező kiállítast. (e. b.)

,
SZENT LUJZA A SORBONNE-ON. Májusban történt; egy

bizonyos Margaret nővér mutatta be a Sorbonne-on doktori érte
kezeset Marillac Szent Lujza szociális művéről. "A komoly tárgy,
a komor terem, a javarészt lazar-istákból és irgalmasnővérekből
álló hallgatóság s a méltéságteljes magatartású tanári kar egy
aránt tiszteletteljes csöndet parancsolt" - írja az esetről beszá
moló .Iean Calvet. maga is professzor, s egyike a legkitűnőbb fran
eia tudósoknak. A kis terem, ahol a vizsga folyt, távol a forga
lom zajától s szinte eldugva a Sorbonne Iahirintusában, "kiválóan
alkalmas volt arra, hogy minden érdeklődés a Fronde nyomorú
ságaira s a szentvineés szeretetmiiveknek vele szembessátló hősi

ességr-re irányuljon.
•Jó negyedórája folyt a vizsga ebben a szinte feszült légkör

ben, amikor váratlan dolog történt, olyasmi, "amitől- mondia
Calvet - anélkül hog-y meg tudná mondani. miért, elszorul az
ember torka". Kinyílt az ajtó s a küszöbön, a kíváncslan hátra
forduló hallgatóság tekintetének kereszttűzében megjelent egy
..melós", Egy igazi "melós", színehagyott, itt-ott foltozott overall
ban, kemény, árkos arccal, akár Moliere "Don Juan"-jának sze
g'énye, nyugodtan, minden kihívás és minden szégyenkezés nél
kül; betette maga után az ajtót s leült az utolsó padban.

Hallgatókban, tanárokban eg)- percre elakadt a; lélekzet. Itt
állt, szemközt velük, a Szegény, az Evangélium. Assisi Szent Fe
rene, Páli Szent Vince és Moliere szegénye, mintha valami titkos
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sugallat vezette volna ide, ebbe az eldugott terembe, ahol rólu
volt szó. Talán azt akarta meghallgatni, mit mondanak róla a jó
akaratú emberek, akik kifogástalan ruhában járnak éR minden
nap jóllaknak1

Ezúttal elégedett lehetett, a vizsgázóval is, a vizsgáztatókkal
is, a tézissel is. Kis noteszt vett elő s durván faragott parányi
ceruzát; jegyzeteket készített. Talán, hogy pontosan 'be tudjon
számolni a hallottakról í De vajjon kinek l Pár perccel a vizsga
befejezése előtt fölállt, csöndesen az ajtóhoz lépett s kiment. Ko
molyan és titokzatosan. S elnyelték a Sorbonne í'olvosói.

Ennyi volt az egész. "Bizonyára egyedülálló eset a doktorútu
sok történetében - mondja Calvet. - De el lehet tűnődni rajta",

Nagyjában ezzel a vizsgával egyidőben tartották nemzetközí
kongresszusukat Párisban Szent Vince "szeretcthölgyei" és Maril
lac Szent Lujza leányai. A "Dames de la Charité" intézményét
Szent Vince -. mint míndent, valósággal rögtönzésszerűen - 1617
ben alapította, azzal a céllal, hogy a tehetősebb' asszonyok szabad
idejét a szegények gondozásában hasznosítsa s a gondtalanul élű

ket ránevelje, hogy a vagyon sz igorú szociális kötelezettségeket
jelent. S az intézmény Vince irányításával szinto csodákat tett:
a szent fáradhatatlanul állította szembe hölgyeit a legnagyobb
és legreménytelenebb nehézségekkel, de nem hogy rneghátrálja
nak vagy sopánkodjanak. hanem hogy Istenhe vetett rendíthetet
len bizalommal minden "lehetetlennél" erősebbeknek bizonyulja
nak.

Az intézmény ma is olyan, mint a tizenhetedik században volt;
nincs semmiféle speeia.litása s az a föladata, hogy mindenűtt, ahol
nyomorúság és szenvcdés sujtja az embereket, fölvegye Szent
Vince szellemében a küzdelmet ti bajokkal. Ahogy megalakulása
kor, úgy ma is alkalmazkodik az időkhöz, a kor követelményei
hez, 'a Szent Vincére és Marillac Szent Lujzára oly jellemző re
alizrnussaJ. Ennck szellemében keletkezett a "Szent Lujza leányai"
intézmény is. Hajdanában a fiatal lányok, míg férjhez nem men
tek, jóformán el Rem hagyták a szülői házat; elzártan éltek, sem
mi saját tevékenységre nem nyílt lehetőségük, A mai lány v i-

. szont önálló, kint él a világban s maga rendelkezik magával. Ez
a füg-getlenség tette lehetővé, hogy az asszonyok társulata iriellett
kialakuljon a lányoké is, Szent Lujza nevében s ugyanazzal n
céllal, mirit aminővel oa "Dames de la Charité" tagjai működnek:
orvosolni minden formájában a nyomorúságot, elesettságet, Ha
van "specialitásuk", az az öreeek istápolása: egyik legszebb mórl
ja az i'rgalmassúguak, amit fiatal lélek gyakorolhat, amikor if
júsága derújével beragyogja e hagyatló s nem egyszer oly szo
morú életek alkonvár.

A "Szellt Lujza leányai" kongresszu sáuak zárászavai t Fenti II

bíboros párisi érsek mondta, "Sok prob1émát fölvetettek - jelen
tette ki; - de ne felejtsék el: a problémákat az emberek vetik
föl, de a szentek oldják meg". Mint ahogvan arra a félelmete!'
kérdésre is, amelyet Moliere szegénye képviselt, egy szent, Páli
Szent Vince - és az ő vezetésével Marillac Szent Lujza - adta
meg a választ,

"Ki tudja - írja Calvet - u Sorbonne melósát is nem Szeut
Vince küldte-e, hogy tájékozódjék és meg-tudja, hogy miután hosz-
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szasuu írtunk és értekeztünk kedves lelki leányának apostoli mű

véről, készek vagyunk-e rá, hogy hozzá hasonlóan szentjef le
gyünk az irgalmas szeretetnek". (ry).

AZ ANGOL KÖNYVPIAC VALLASOS UJDONS.4GAI. A
Times legutóbbi, irodalmi mellékleie közel 701epedőnyi oldalon
hozza az angol könyvpiac őszi termékeit, meluek: éppen a na
pokban. hagyják el a sajtót. A több ezernyi könyvben sokat lehet
tallózni. Sztálin marsall összes műveinek első három kötete, nagy
zeneezerzönk; Bartók Béla élete, az indhti mini,szterelnökről,Neh
rurol szóló tanulmány melleit - hOgJ} csak az ismertebbeket em
lítsük - 'tá.q helyet kapott a vallásos kérdés 'is. Akár az anglikán,
akár a katoliku», akár a többi uallások: konsnieit nézzük, igen
sokfajta tudományos ési,smeretterjl'szi.őművet találunk.

A klasszikus koiolikus kiirunrek: között első helyen áll a Fio
rettinek: és Seent Benedek reguláinak, modern fordítása. Szent
Agoston müvei közül Vallomásai, Soliloquiája, a szabadakaratról,
ff. hitről és a hitvollásról (De fide et Smnbolo) szóló konaroeinek
fordilásával találkoeunk a külünböző könyvkiadócégek listáján.

A modern katoliku» irodalomból emeljük ki P. Mould-nak
rt szeniek szigetéről, Lrorseáqrol szolo kön.1Jvét, mel.uben. a kelta
egyház élénk leirásával és nagy -szellemeioel találkozunk. Sok
könyvet kapott M. Tolbott ir munkás, akinek boldog.qáavatása
folyamatban van. Katolikusok és asutlikáno]: egyaránt versenyez
nek életének meairástiban. A manchesieri egyetem két tanára,
Cheney és Semple II I. Ince pápának Angliál'al foglalkozó válo
gatott leveleit tette közzé. Ezek a tiibbnstire eddig kiadatlan leve
lek az angol János királynak a pápával való szembenállását és
vér/ül enaedelmesséoét muiatiák be hűen a történelem 'iránt ér
deklődőknek. A műoéezcitel fo[]lalkozók a római Szent Péter bazi
likáról és a korai keresztény elefántcsont faragványokról olvas
hatnak két, elég tekintélyes tanulmányt. A sZ'entírást M,ar. R. Knox
prelátusnak a négy evangéliumhoz 'írt kommentárja ké1JVíseli. Ki
merítő könyvet kapott Szent 'I'eréz és Keresztes Szent János kora
'is. A népszerűsítő hittudományi könyvek közül említsük meg
Aquinói Szent Tamás új életrajzát, a liturgikus könyvek közül
a gyónás, a szenimise és a szentleckék uj, liturgikus magyará
zatát.

Az Oxford-mozgalommal sokban. rokon cambridoe! moeaalom
elindulásának 75 éves éoiorduiáiára .I. C. Pollock írt tekintélyes
történelmi tanulmánut: Minket maquurokat közelebbről érdekel az
amerikai E. M. Wilbur unitárius vnllástörténelme, mely már cí
mében is kifejezetlen jelzi, ho,qy fo.qlalkozik az erdélyi unitárius
felekezeltel is. A munka két kötete közül az első a szoconianizmust
és hittani elődeit, a most meaielent második kötet pedíg az '!'!r~
délyi, angliai és amerikai unitárius egyház történetét dolgozza
fel. A szerző nagy műue előszavában kifejti, hogy mind a három
területen vallásuk fő,jellemvonásrtit kutatta: a teljes lelkiisrnereti
szabadsáaot, a me,qkötöttsé,q nélküliigazsá(/C/t és a vallási tole
ranciái, Higgadt hangon ir az erdélyi politikai harcokról, a ve
zetők, főle,q Dávid Ferenc munká,~sá.qáról, a, kálvinistákkal és a
jezsuítákkal lefolyt harcokról, »nlamini János Zsigmondról, aki
a világtörténelem egyetlen unitárius vallású királya volt. Nagyobb
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érdeklődésre tarthat majd számot Ph. Huohes három. kötete .... nagy
munkája az angliai reformáció történelméről. A különböző protes
tán« felekezetek kiadványai közül említsük meg a kniékerek nere
lési módszeréről irt könyvet, mely az angliai. kvéker iskolák mód
szertanát kívánja ismertetni; az előttem teljességgel i ....mereilen
u. n. "zarándok egyház" délindiai missziójának első öt ét'hól szo
ló beszámolót, M. Spinka tollából Husz János, Erazmus é .... fl

konciliaristák (zsinati-eszme hívei) reformtörekvéseit; végül (J

címben és az ismertetésben i.gen sokat ígérő könyvet; a~ alap
vető gazdasági problémák kereszthty me.q1J'ilá.qitá.fát, meluet fl

glasgow i egyetem társadalomuazdastuii eZő(Ulója, J. F. Sleeman
írt. Az államvallás bizony gyenge kis könY1)ekkel vesz részt (I.Z

őszi könyvpia:con. Említésre talán csal: e.qy méltó, melyet "T(!
vedhetetlen tévedések" címen adtok ki. Ebben a pápai csalotkoz
hatatlanság ellen sorakoztatják fel érrcikei.

A mohamedán oalliis a Korán teljes kiadásával s e!Ty izlá1ll
enciklopédiá1JaJ szerepel.

Túlsok ujdonságot nem találunk a vallási könyvekben. Az ál
talános kép is valahogy azt bizonyítja, hogy az anglikán állam
vallás igen erőtlen, míg a katolikus 'irodalom szépen, erösen fej-
~~ ,

Az irodalmi melléklet legnayyobb réxzé! iaen. érdekes tanulmá
nyok töltik be. Összefogla.ló cimiik. talán ez' lehetne: gondolatok
és uiáaondolatok az elmult ötven esztendő legnagyobb irodalm j

sikereiről. Közlik az akkor írt kritikát és mosi korunkba bele
állítva újabb lcritikában. ismertetik II könyv eszmei és irodalm i
hatását. Sokszor bizony meg kell állapítanunk, mily nagy a kű

lönbség a hajdani dicséret és a húsz-harminc év utáni vélemény
közt. (kormos)

Felelős kiadó: S í k S á n li o r
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