
SZERKESZTŐI ÜZENETEK

KÖVETKEZO SZAMAINKBOL. Tanulmány: Jánosy Gyula: Liberalizmus,
szocializmus és az Egyház a 19. században. Radó Polikárp: XII. Pius, a litur
gikus pápa. Holenda Barnabás: Tudósok, nézetek, viták a 17. században. Salacz
Gábor: Pápaválasztás a római kérdés jegyében. Lenoue! Balázs: Feder-co Gar
cia Lorca. Cserháti Jozseí : Az ember világközpontisága Szent Tamás filozó
fiájában. Kardeván Károly: Pálffy Béla Hegedús Nándor Ady-könyvében. Tar
nay Brunó: Tudomány b csoda. Kézai Béla: Három .roharma. Diimmerth De
zső: A költő és a dérnon (Rainer Maria Rilke), Ohmacl~t Nándor: Újabb lépések
a katolikus erkölcsrun terén. Kel,,(~sé';'li CC:bol': Phaeton és az ürrakéta között.
iV!ihe!;c~ VirI: j\ ;:.·a'·'"'l,to'·.i! ':': rnint társadalmi és erkölcsi kérdés. Salacz Gábor:
Egy eifeiejldl lc.:L"': Paczka Ferenc (1856-1926). Benkő István: A nemzetközi
békére GS erkölcsre nevelés kérdése. Dévényi Iván: Csontvary Tivadar. Balanyi
György: Giesswein Sándor békemunkája. Tót!alusy István: Kodolányi János.
Doromby Károly: Kettelér kritlkája a kapitalizmusról.

Novella: Farkas Antal: Róza. Agoston János: Egy igaz történet. Mészöly
Miklós: Jelentés öt egérről. Bohuniczky Szeji: Emlékezéseimből. Gerle! József:
A lélek. Mándy Iván: Mozi, reggel. Ignácz Rózsa: Semmi 'közünik. Bruce Marshal:
Father Smith, Valéry Larbaud: Rachel Frutlger.

Vers: Nemes Nagy Agnes, Kálndky László, Stetka Éva, Tardonay Gábor,
KárpátY Csilla, Szabó Anna, Márk István, Vámosi Pál, Beney Zsuma, Surányí
István, Pap János, Bittel Lajos, Gyurkovics Tibor, Komiáthy Győző, W. H.
Auden, Gertrud von Le Fort, Rainer Maria Rilke, Szemelvények mai oSZitrák
költőkből (Radó György fordításai), Mai német költők (Bittei Lajos fordításai).

B. R. A Gáspár, Menyhért, Boldizsár elnevezés valóban a VII. századból
valók, de a Három Király, vagy Három Napkeleti Bőlcs története már a leg
régibb időben szerepel a képzőművészetben. A Szeritírás tanítása szerint a po
gányok közül ők voltak az elsők, akik a Messiás imádására siettek. Szemé
lyüket illetően keveset tudunk róluk. Származásukat illetően megoszlik a ku
tatöle véleménye. A Napkeleti Böksek elnevezéséiben némelyek Perzsiára vagy
Babílonra való utalást látnak. Itt a bölcseknek - mágusoknak - külön papi
rendjük volt, amely nagy tiszteletben részesült. Főfel'adatuk volt a természet
titkainak kutatása, főleg a csillagos égbolté. Azonkívül nekik kellett a neve
zetes álmokat megfejteni, fl trónőrököst nevelni és a királY111'ak jó tanáccsal
szolgálni, Justinius szerínt Arábiából jöhettek, mert ezt az országot nevezték
az amkori zsidók röviden Keletnek.

Abban aztán már egységes a történet, hogy egy öket vezérlő csillagra hi
vatkoztak, amely Jeruzsálem felett eltünt szemeik előtt, holott számukra ez je
lölte meg :I követendő utat. Mármost, hogy ez a csillag külön e célra teremte
tett, vagy pusztán egy fényjelenség volt, amely a belső kegyelem erejénél fogva
szerepelt mint. útmutató, az nincsen még éldöntve a tudósok között. De hogy
valami reális valóságról volt szó, azt a három Bölcs viselkedése, és a királyra
s népre tett hatás bizonyítja: a bölcsek valósággal megzavarodtak és megféle
medtek, holott rangjuknál (a teológusok szermt törzsfők lehettek), és tudomá
nyos képzettségüknél fogva nem voltak félénk emberek, amit az is mntat, hogy
volt bátorságuk egyeinesen a nagy és kegyetlen Heródes ki'rályhozfo:rdulihi. Ez
fellépésüktől és magatartásuktól olyan benyomást kapotr, hogy azonnal éssze
hívta a 71 tagból álló tanácsot a kérdés "tanulmányozására". Ezalfl.'tt a néoen
js nagy félelem vett erőt. rnert egy ujabb trónkövetelő fellépésével újabbvé
r~" polgárháborúktól tartobtak.

A legrégibb kép, amelyen egy vezérlő csillag lártlható, a Príscílla katalkombar
ban VaII1, és Szűz Máriát lzaiás prófétával mutatia, amint egy ragycgó csillag
után indulnak. Különben a freskókori és képeken a Mágusok száma miIl,!:lig
három, hacsak nem a primitív művész technikailag nem tudta !a hánom alakot
elhelyezni. Magában a katakombákban húsz festmény foglalkozik ezze! a té
mával. Ezenkívül a régi római művészetben még 11 más festmény és dombor
mű. A középkor a szent történethez sokszor legendás elemeket fűzött, amelyek
aztán gazdag tápot adtak a müvészet Iantéziájának, Hogy milyen kedvelt volt
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ez a t éma, m utat ja, ho gy egyedül Spanyolországban 303 ezt ábrázoló képet és
freskót k u tattak fel. A katakomb a beli képeken n inc sen ek a bölcseknek királyi
[elvényei k, hanem a papság Je i ét díszítő hajlított s üveget viselnek. Csak a VII.
századtó l kezdve helyeznek fej ükre a m üvészek koronaszerű k a1apot, majd
valódi koroná t.

Az Egyh áz a legrégibb időkben jan uár 6-á n ünnepelte K risztus Urunk szü
letése napját is, amelyet csak később tett át decernber 25-r e; és január ha to
d ikán a há rom király ró l (ak iknek hódola tá t a teol ógusok Kris ztus m ásodik élet
évébe teszik) - Krisztusnek J ánostól való megkereszteltetéséről, és a Kánai
rnenye gzör öl emlékezik meg.

A Három Szent Ki rály ereklyéit Helena császárnő kutat ta fel és hozatta
Konstant in ápolyba, ahol egy, a cs á sz á rn ő szolg áiatáoan álló p ,i:>pöknek aján
dékozta, amint O ttó beuroni Isegrimm a pá t mondja el régi t örténe lmi könyvekre
hiva tkozva. .

Innen Custorgius püspök Mil ánóba vitette az ereklyéxet, majd egy a ti
zenharmadik századból való kézirat szerínt Rainald érsek 1164-ben Kölnbe,
ahol k ü l ö noöző háborús -víszontags ágok ut án még ma is nagy tisztelet veszi
körül őket. A középkorban óriási tömegzarándoklatokkal val ósággal valdási
kö zpont t á tett ék Köln VáLOS'át.

L. H. Természetesen nem a mesebeli sárkányokat emlegeti a Szentírás, ha
nem az akkori n yelvhaszn ála tnak megtelel ő en valami rendk iv ül n agy k ígyót,
va gy egyéib tengeri állatot jelölte:, m eg vele a Vulgata Iordít ásna k a szerzőí,

Néha még a sak ált is sárkánynak ford Ltják. A szent szerz ő k és Iordít ók nem
akartak természetrajzi k önyvec írn i. scm .r églsé gta nt vagy gcol ógíát. Ok Is ten
szavait akarták eljuttatn i az embere k s z ív ébe és ahhoz a zt a nye lve t h as znál
ták, a mit megértettek az a kkori em berek . Nekünk, akik már an ny ival "okosab
bak vajyunk-: - be le kell élnünk ma gunkat ebbe, a mai nyelvre leford ítanunk
és így kell megér tenün k - nem a Szeri tír ásban levő természetrajzi rnellékmon
datoka t, hanem a főmondatot, Is ten szavát.

H. H. Dox ologia a keresztény nyelvhasznál atban olyan imát jelent, amely
ben a Szenth áromságnak dicsőségét, hatalmát ismerjük el és di csérjük. Me g
kül ön böztetj ük a kis és nagy do xol ógi át, Má r a legrégibb egyházatyák is hasz
nál t ák. de ál talánoss á körülbelül a n egyedik sz áza dban let t a z a r íánuso'exal
való viták ide jén . Nyuga ton hym nus glorificat ion is lett a neve, de szövege tel
jesen azonos volt a k eletiek ével. G lor ia Patri et Filia e t Spiritui sancto, nunc
ct semper et ín saecula s aeculorum. Amen . Ho gy míkor k el-Ült bele a z II köz
heszúrás : "s icut e rat in prínci pio", az még n incs teljesen k íderítve, de van rá
adatunk, hogy 529- tEll Galli á ban rend elet ad a tott a rru vona tkozólag, hogy "m i
ként Róm ában .. . úgy nál unk is hozz átétessék. si cu t erat ln prtncinío''.

A nagy doxol ógi án a szentm ís ében e',h3.ng zó lel kes költő i d ics őités t értj ük,
a Glor ia ín excelsis Deo kezdetű csodás széps ég ű himnuszt. Ebben k ül ön di
cs ő stjük az Atyát, testté le tt F iá t, és "cum Sancto Spir ito » a Sz eritl élek Úristent.
Hogy kinek köszönjü k a gyönyörű im át. nem tudjuk. Az elejét az angyalok
n ak, többi részét több középkorbel i liturgikus szent Hilariusnak tula jdonít ja,
de erre nincsen bizonyíték.

O. G. Sem nem ,görög, sem nem egyiptomi, hanem az északi népek hit
regéib ől való. Ygdrasill annyit jelent, m int Ygg-nek, (azaz Odin lovánsk) 
k őri sf ája . Ez egy óriási örökzöld kőrisfa, amelynek koronája az ég;bolt fölött .
ágaz ik el, törzse tartja az egész világot, három gyökere el ágazix: az egyik a
hrrrnturzokhoz (óri ásokhoz), más ik az emberekhez, a harmadik a z alvrl ágra.
Tövében tan y áznak a norn ák, akik az emberek sors át szövik, fon jáik (Ön bizo
nyára a p árkákkal való hasonlóság m ia tt gondo lt itt a görög m ltnol ógi ára) és
ez alatt a fa a ia tt mon dana k az istenek itél e te t a nagyjelen tőségű ügyekben.
Amikor majd egyszer az Ygdrasill megremeg , akkor kezdődik a vil ág vég e.


