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SZALÉZI SZENT FERENC
vagy hogyan használhat juk fel életünket helyesen*

lia /I/e.uiilllfllk " I'll/l"t dom
1)(.It, " ncniou rs! Iwstúl/I iii lö tl ,
" SCillJlUZ 1/(·l:.'l.W;Y nuúl.rá nnún,
hol .·JI/I/(T/I !ij[ijt/ 1/ l'iz'i/iiciós
nŐI,úrcl.. kl" .... troma áll, a nilál/
Clf.llií.. lCl/szelilJ tája tárul sze
mii nl, rl«: rcrúqdi«:«:«, lUI/I,Ij"r
,!jIJS l!orllJk köZ,iilt 1rékvizü M,
f('jliitle le,itós s,zíJWlwrtek s mea
műrelt !,(ildek, més) iel,jc lJ lJ zöl
d eli) !l'Iw!öf.; ls fl «zenih atdr oé
l/(;n kujJ/Í]' hll///ck csiJlk(;zef{ lán
colata, mcl.lJmügüff csak iiy.il
.f/lJel-hajjul búcsúzik el a le
h/lnyó l/l/lj Nnye. In n:/II/.!lszi,k
fl kr! /I!O méluén Szalézi Szent
Ferenc l;" Seen! Clumiol ]?T/I/I

cislea tet eme: Franciska az oltár
tól [ohbrrt, abbnn n. fekete apá
eu-kim IiiS !WII, cnneluct az üzve
uu! aua«: drlctú.«: alkotott, ke
zélren imakiin,lj1Je, ol17asója s a
[csziilel; Fercl/c balrúl, piispü
ki rulnizulánu]: [ch ér és «ram)
pompájúlmn. /(örülij/tük II tcr
mészc! zordon s enuh e «zinei
dl' föl) l) ae clI./111C szinl !

Hányszor ,zarúndokoltam cl
erre 1/ helYTe! KiJlijnüsen íJsz
nek é oad.ián, mikor Cl/ész Sa
voie olyan, miut eu» csodála
tos náml csokor. A tó vizét az
első hŰ1·Ő."'(hl) [ural nutk boreon
gal ják I;S /wll)(ínykék szine
aqlUlmarin-zöldlJe játszik át. A
p(ÍI!uier-fasoT pll/tánjrli, mint 1'U
III /II i araniresin ű ioluam tortcol
nak bele a várOS/J(( az AlliÍgnJ/
ö/Jöl mcllcti, hol aranJ/sllyárú
képeként sziiknek. a m a.llIIxlill fl

liyet fái.. Szőke s mál;//Vllszín:íi
l"irák kúsznuk átteixzi) fátyol
ként tr ;;ziklás és e/'{/ös hey;//ek

oldalán; [e n n a letőn néha már
az elsö /i6 fehérlik. A t errnésec!
dalol, de itt c.IIészen kiizel hoz
zám én lÍ.lm érzem, a 'vizitációs
klastrom lialma i mádkozik:

Hányszor ötlöllilt eszembe:
fdidl;z'rlll mait] Seeni Ferenc
nondolatait a helyes és jó élet
riil, al' 1'01 a rejtett uáYlJ.1/al,
homl I;Yö csipkebokorhoz hason
llÍ «z! rNJől csodáloros lány csap
jon ki!

H a nol.na be II nem erb s bá
torsáu, hall/l új imát költsek 
deuujjon nem tilalmas-e ez n
bátorság s ez a tudás a 1Ji.lági
lelkeknek -- én ;.lyen szokra
nJ/itnám aikam:

-- Te, uld külsö s belsö éle
iedci ponlosan, dl' tüzes lélek
kel «zotted egésszé, culd meg ne
kiink: a IpvikenJjségnek azt a ke
g.lJclmél, amel;l/ el/Y percünket
sem engcdi tétlenül elmúlni, add
mea nekiink azt a tisz/a látást,
mnel;!/ mC.(frilágítja mirulen. per
cünkrnllTlhi.iát, IlZ akaratot,
amel;// az! ál jár,ia, cl lendületet,
meli) élettel tölti mei) és engedd,
hOlf.ll emberi természetiink ná!
tozása i ésuáltozú/wn.lfságai köz
lien is 1Iirglát/wssuk valódi
éniinlee! és isteni rendelteté siin.
ket.

TI', aki mindennél jobban rei
teaté! a ktJzii1n!Jösség, II lanmh a
sás), u szomorúsáu :iánnától, add,
hog,IJpidáJl1 lelkülettel szeressilk
azokat az e[lJ/szerű dolgo!wt,
nmel.lJf'k 1/flpjaink szü/ledékét oly
nam/ ré.-;zl)('u fonják át és (one
IYl'lcel rerul.seerin! oly hamar
meuununlt, söt 'Incgútálnnk.

* Most unnep lí az anneev-t egyházlIIt: gye Sz ent Ferenc püspökke sz entetéséuek
:~JO. c vf o rdulój á t.
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Te, aki oly irgalmas lélekkel
hajoltál a leoéiben hozzád for
duló sok-sok asszony apró ba
ja fölé (;s oly nagy tűretemmel
hallanitad meg szcfjényes kis
]Janaszaikat, szabadi/sd lIWfJ
gondjaiktól és auuoskodásaik:
tól azokat (i sze.qény halározat
lan, ll.11llrló, iinoméreésű és
.a,lJöngeidcyzetű nőket, akik a ne
héz időkben méfl súlyowlJ1)(í
vált életben küszködve 5f://ölrőd
nek, - é,~ 'vaj,ion nem 'I'ehehu'l ei
ba} nélleiil. letkiismeretceséoick
föZöslegélJűl egy keveset, ho,rm
oeoicoa a duro« és lelketlen fér
fiakba draszdluu«! ál, akik aon
dolkozás nóZkül hódolnak ösztö
neiknek, minth.a csak mindenna
pos lIWlls.;;okoflmunkát O(',IICZ
nének?

Te, aki }i,cf/értetted o SU'1"('
tem rnindcnnél nag,1/obb erejl't.
enyhítsd az! g.l/öngéd seerctetlc
azoknak a «cioélren, akiket a há
zassáa kötelékeI fűznek eauma»
hoz és mondd rnegnekik. tiou»
a hílvestársi fjyönflhtséy, ame
lyet úg,lJ fen.11e.qet a mcoszokú»,
csak a le.IJa{Jr6Iékosabh iin u i,zs
gálaftal I;S mindennapos mea
újítással űri.z/H'tő s öreulJifhclD.

Te, aki lIu',aseuifetted U,l/fl.rlrí
saounkat és emés.ztővúUyódú

sa-inlwt. sza/J{/dítsd meu nehéz
vagy könJl,lfü lducaikt.ol azokiü,
akik letértek (J, nemesebb szell
oedclsnel« e16tl m/ it Nl áll IS e,ll,IJC
nes és királyi útról, add, "OfJ.1!
finom ls fJyön,r/éd tanításod ere
jénél iouua. seiuesen fOl/(/(lják
az elszakadás tisetitú és erősítő

fájdalmát.
Te, ak! a lel/wir na,rl.IJ vi{las.z-
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tal(íja 'vol/ál és aki -/leln lát hat
tál sehol kere sztet, Íi Ol/H nl; k('n t
ama Cirenei. ne akartt«! colna
seuttéskép hordozni, add, hom/
az ÖzvefJ.1!eh, de kiiliinijskép o
mé{l 5f://fÍmol{alanalll" tir vasú.fj J' II

jutott [ériial«, a fJ.1!erl/lekei "töl
meotosetott anál: s an.lJúk cl.ol
eelh ctűnel: találják maI/áll//II
kat, és felleljék benn», cl/yedül
l'alóMíl//I,k /clderí.t(;s('rc, (J,Z Clil
lékezés (;([essé,rl(;t I'S «zent na.ll.l/
Ineaimat, luiiral« I'{) napjaiki'a.

Tc, aki eletedet ál/mutá hit nal
lá« ésil/uídás /nllfjas.wífjába
emelted, add, Itolf.l/ núndemuipi
ken.IJ(irként élvceziik az dő /s
ten testének liil/,W'ffCS izét, IÍfJ,I/
ahol/,I/ azt korlátolt látásunk cll'
oly oiláoosan oda rarázeol! II.

el/ész emhcrsea iinl« tesiN i/./.I/.fJ(í
1'11 vett Kriszlusl/uk.

Tc, aki mast« 'PII{I,Ij II 1/,1/11//(/
lom./Jc,zcss minket az életnek
oly kiinn.ucn lJűnöss/' ralh at á

,I1,l/ijll,l/ihi1.~I;lJ,lIef teljes ét neec!é
/11'1/, (jl'i me!1 mlnkct. II lcéjnc]:
u,I/,ul/talomlá/'lÍyylÍftil s I/Z (;,~~

híl)slÍf/OS kíuíuesi,wíf/lÍfúl.
Tc, Ilki 01,1/ !JI'keszl'l'elií 1'1 i n».

/I,l/i,wt ml!1 a bél«: eliJtt oz 01'

sZlÍl!, IIZ olt /IIJ//. x /I ,~zi vek !:rl
lJ/lU! ...

l~JI 1//(".1/ SO/III setll ml'nfell! ll'
crri)! 1/ iiornhrol nu», hOfnI I'"
érezl« 11/ oolna a le l'l'yií üdl'M'
l/an'l/ s IIZ esti ár« sirno!jl/új
sZl'lídsl'./lélJ/'u az! a hN>'!!,., al/IC
Luct c{lész élete sonín fÍrw;'Zfof!
mafla kürül ('S ont rné{l nw is
a seerct.c! föle liirdeíctl (jröT.- [n
nitása. ont mindent. rnint 'Fata
mi niuk hajllJ drá{la edénY/Jől.

Henri Bordeaux



A KIS ÚT
"Isten nem támaszthat bennem megvalóalthata narr

vágyakat; tellát ha kicsiu y, ba torpc vagyok is, vag yo d
h a t oru , vágyódn om kell arra, jlOgy szent legyek ... El kell
magamat viselnem számtalan tökúle tlcnségenunel ~,gyütt,

dc mln denképpen li mennyorszúgba kell iutnom; biztos,
egyenes és rövid utat fogok tehát keresni".:.

Lish.ux i Szent Teréz

OlN/sont a «zeniel: (;s lU/lJ.lI lelki ;/'(1/.. i lIuídslÍlIail: tele I'(J.I't

uak szépsélJ.f/el, kijlf(L~zeffel. Szercfnd,: (;n is ilyen szépen imád
kozni. lIIellprríbálkozaml'cle, de mcstorkéltnok, erőszakoltnak, [el
lenazősnek érzem If, «za.eu i mai, Ez az (;rZéSmeflZ(War)1/ imádsúqo
mai, kedvetlenné, csülIlIedtté tesz; nuir oi! tartok, hOflY nem
szetetek imádkozni (;s inká/lb csak kijtel('.~sélll)ől, «zinle kény.~;zer

hől inuulkozom: Mit felnJe!.:?

Ar, i II1ÚI1S:lg: uern csr,tétikn i kór
dl~S; 111'111 m i nd iu az II Hz6p
imúds;lg', auu.Ivnok S7,{Ql <1 stí
lusa, s7,épek a kifcjezl~sc.i, 1110 ll

clatai. Coudren atvu, a tizeuhe
terl ik sú.zad. cg'yik nag'y lelki
vezet.ő ]« IijIJIJs7,ür hejárta F'ruu
eiaors7,ág·oJ. Egy alkulommul
üg'y kis páH7,torlúnyt vezettek
h07,zit; ez lwseregve vallotta
meg', hogy móg' soha (d(~tóben

nem iudta v6gignlOIlllani a Mi
atyánkot, sosem j ufo tt túl 117, ci
S{) mo nda tou : ,.Miaiyúnk, ki a
JlI(~lllIyb'~'1 vagv". Arra goudolt
ugyanis, m i lyen ('s()(lú latos és
nag'ysJleri'1 rlol og. hog'y aki 01111
níl!t uralkodik a mcnuvheu. 11
ICg'Jlugyohh Hutu.lnm , aki eg'ct
f'öldot 11'I'emtcti s m indcu ro
gondol visel. neki is atyja s
nek i jo~'a van rit, s{)t küteles
sége, hogy íg'y nevezze őt :
,.MiaiyáIJk". Ahogy erre gon
dolt, unnv iru meaindult. hog'y
elfogia a zokogús {~s eg'yetlen
szót sem tudott ejteni többet.
COII(!I'P11 atya végig'hallRatia ,1
lányka panuszút, lllegsÍlnog'ait<i
a fejét s azt mondta neki: csak
imádkozzék ezután is így, en
nél tökóletesebben úgysem imád
kozhatik.

Vall nak, akiknek Isten képes
séget adott rá, hozv "szép" stí
lushan j'('je7,7,ók ld i rún t« túp-

lú lt ól'zóseik"t, róla való g'0l1
rloluf.n iknt. Vannak, akiknpk ez
nem adutott meg'; az ilvenek
nek nem is kell arra töreked
ui ük. amit iin' ,.S7,Óp" imádság
nak nr-vc», Sőt, e törnkvés egye
nesen káros lehet, mer t mea
bolvguthutja lelki óloí.iiket, (8
nincs ebben olykor e/l,'y kis hiú
ság' is, e.~y kis tú lzot t hc(\s
vágv t) 11i az imádság'! Beszél
g'etés Istounel. 8 Isten sehol SCJll
kívúu ia tőlű nk, hogy szepen ki
caiszo lt vasrv köWíilcg ékes mo
dorbau bes7,('lg'cssünk vele. l l i t
tel, ()súllién és szcretcttel f'or
dliljllllk hozzá: ezt, k ívánju, Le
gyiink !lOZ7,Ú bizalommal. há
i-Itsu nk cl magu nktó l m inden
l"esznssóg-et; semmi súikség rá,
hozv v isrvúzzbu vúu.iuk magull-_
kai előtte. Hel yezkedjiiuk ~

uho-rvun a lelki irók moudiák
-- I~tcn jell'nlótéhc. és tú r.iuk
fill neki u lelkünket. moudiuk
cl mcehittcu iirömeinket (~" h,'I

untainkat. sikereinket és g'o!ulc
.ia i uk n t. kiiszi)njük meg' n se
;~ a:-ég'ót é~ s7,(;g'yenkezés I' ,-,jk ti I
Ircr.iűuk tőle elsősorban Cl'iít és
keg'yelmet az ő tetszése szeriut
v a ló élethez, de azonfölül gyer
meki bizulom ma.l és cg'ys7,.'rii
séggel ruindent, amire sz iiksé
günk vall, bármilyen aprúsúg
leg'YI'II is. Ne feledjük el, It DID'
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va ló han a gY("'lllekei vagyunk;
milycll l'urr-sa vo luu, ha a
g~'erllle~, azo!} erőlk~jdJlék, hogy
vá lusz.tókos irodalmi Jllodor!Ju n
kérjen valamit az apjittól. Az
i llIÚd"ú.gos élet HUg'y szent.iei.
egy Avilai Szent Teréz, egy
Sz:dézi Szcnt J1'ercII (. példúu I,
,'('Illmit nem kötnek úgy a kl
k üukro, mint az egyszeJ'ÜHúgl't.

Bivonvúr» múri s lútju: zava
ra onnét szú rmnz.ik, hogy 11e III

IJPI~'eHen értelmezte az i múdsá-
goi. Ne rn k ivételos, kü löu ma-

E S Z M É K ÉS T É N Y E K

Már ('ílnével i,,; ""\ misz ticiz
illUH f'i7ikni jelenség'ei", «Iénk
feltiínéHt keltett Herbert T h.ure
ton könyve, amelvrő! egysze1'l'e
két iSlllertetést is olvashat
tunk. Az egyiket C. C. Martin
dale írta :I;" Ilni.rerse, a tnúsiku t
Hilda C, G1'(I('t a TabTct réHú
re. A köuvvet, amelvuek HZel'
zője is tudós kato likus pap.
Martindala egvenesen .Jclasz
,'zi !c usnak'' mond ja. ami tenné
-zetesen nem azt jelenti, hogy
további adatok és kutatások
nem módosfthafiák 'I'hurston
egyik-másik állitáeát. Egyébkéut

'is vannak kérdések, amelyekben
maca a szerző sem nyi Iván ít
határozott véleményt. Ilyen
'll indenekelőtt a .Jevitáei ó", a le
vezőben lebegés jelensége, ame
lyet nemcsak egyes szenteknek,
de spiritiszta médiumoknak is
tulujdon ítannk. Ami az utóbbi
akat illeti, 'I'hurston uagviáhau
beéri azzal az utalással, hozv
még a leghíresebb ilyen niéd i
um, David Home is sötétben
\'!\g-ri mututváuvait s olyan
lll'~g'hívott k özönség előtt, amely
rő] Feltehető a szuggerúltság ál-

;)48

gatal'1ú,,(, dkt,\wültii;r,{~Ht k i v áuo
pillllIlat m:, hu nr-ru ;\ h i vő 1~'

lek h~gtl'J'm{>Hzetesdlll InagaIaI'
tás». j-<~zl a lel'JllI\H;r,ctess{~g'et,

egyszeríis('gd, lllagátúl értőtb.;t

lwl! nlc~_dalúJllia, err« kell ma
g:U rúnevcl nie. Mert ah imúrl
ság kegyelem dolga ugyan, dl'
a helye" illlÚrlsúg ne veló«, ön
ncvclús dolga is. 'l'(~gy(~ meg a
lelwUí Jeg'cgYHZürííhben és Jeg
ig'ónytt·lCllc];],iil a magúét :-,
többre m- ('Higúzza lllagú t: a
töhhit bízza a kl'g~-l~h>'}lll'l'. (,(/)

Lr i a Mihelics Vid

lupot». !!.:'az, llOg'y p;r,zel szem
hen Conert inói SzeIIt .József és
Szeu t 'I';',l't·z Ieheg'é"e~, ha elfo
gatljuk a SZ('lllülltúk vallomá
;.;út. tcJjes ua ppal i v i lú eossúsr
ban törtón tek H a 1;:<\ t szcnt ré
Hzél'ií] a HZllggCS;r,tÍv bef'olváso
lás HZ;'Ill<l{>,ka HeJ II f'ororrhatott
fenn, 'I'h urstonnak JllégiH az a
nézet«, hog'Y Iwlyeschh, ha füg
g{jben luurviuk ítéletiiIIket H nem
keresünk dl JIliJl(knkópen ter
inészctf'ölötti maavurúzutot.

Alapjában uaynnez a fc]['o!{ú
sa 'I'hurstonunk m iuduzukr-ól a
csodás k.1cnH{>,g'duiíl, amelyeket
vagy a m nlthól .iegyezt<~k fel,
m iknr is mú r k is ik lauak az el
Ieuűrzés ul ol. vagy a jelPTtllell
állítalink uevnu, <lll kel löképeu
ma sem cllcnőrizhetők. Ide tar
tozik többek között II "tl~leJcillé

7.iH", amin "zt kell érteu iink,
hogy túrgyak k i m utatha tó erií
h af.ás nélkül, de értelmes célzat
tal helyiiket változ.tatják. VagJ'
a szentek urcúuak fényérzetet
keltő rag-yog;'!';:}, avagy a halál
Ut{UI illat á radása a holttestből.

későbbi felbontás után a kopo r
sóból, Féuyjclenségeket tulajdo-



n itottak ~zent. Heu.l i n i Beruar
dinnak l'S HIHIl'07.llpk. ~:rdol{Us
azonban; hogy IIlÚI' a XVII.
szúzar] VÓg(~11 Lambertilli a. ké
sőbbi Xl V. Benedek pápa, akit.
a H ertterlexikon eddig a legna
gyobb tudósnak nevez a pápák
sorában, aznn a nézeten volt,
hogy az i lyen jelcuseg'ekuek
természetes mugyu.rázatuk is le
het. Mindezek a jelenségek k ü
Iőn ben uctncsak a katol ikus
ruisatik uaok ró l szó ló irodalom
ball bukkanuuk fel, de szó esik
róluk neni-keresztúnv keleti
misztikusokuál, sőt. suiri t isztu
méd i urriokná l is.

A legrószlp!esehhell két jelen
séggel Ioglu lkozik 'L'hursf;m: a
stigmákkal és a neui-túplúlko
zaSio'al. A 400 oldalas k öuyvbűl
kereken lOU oldal a stigmák ra
vonatkozik. A hugyornú nyo«
felfogús, amely a h ittudoutúuy i
kéúkiillyvekben is rendszerint
kifejezésre jutott, akként. rög
zíthetö, hogy a stigma, ha ere
deti, akkor misz tik us jelenség.
'I'hurstou szembetordul ezzel az
általánosítással ós Assisi Szent
Ferencet különvúlászt va, hatá
rozottan les:r.ögezi: "A st igrnat i
zálódás egyetlen Pgy esetével
som talúlkoztu m olyan személy
nel, aki előtte meutes lett vol
na neur-otikus sz.imptornúktól."
Pio atyúl'úl írva 'rhurstoll idl'
zi a Szeut Orrieil~1ll 1923. évi
dekrótumat, amelyet 1921j-ball ('S
19?1-ben IIIegismete Itek, III iszo
rint aveil' kapcsolutos történó
sekről "nelll bizonyosodott he
tormészetf'ölött i eredetük".
'I'h urxtou számára a megvizs
gált esetekből "természetes kö
vetkeztetésuck látsz ik, hogy a III i
stigmák szcrzósére alkalmassá
tesz, nem valami szekatlau
erényesség, hanem az ideges fo
gékonyság valami külöuőa for
múja, amely sokkal gyakrnbbnu

tulúlhutú meg nőkben, ru int f'ér
fiakban". Graef hivatkozik itt
egy német orvostudós, F. L.
Schleuer 1!)48-ban megjelent.i.A
stigmatizáeió a sebhelyekkel" «i
mű könyvére is. Schlever 311
stigrnu tikust vont be vizsgáló
dásaiba s ő Heni talált egyetleu
esetet sem, amelyben a stigrnati
zálódást ne előzték volna meg
az idegállapot súlyos rendelle
nességei. A stigma tehát nem az
életszentség jele és bizonysága.
Az a körülmény, hogy a Schle
yer könyvében szeraplők között
is sok a kauouizá.lt szent, csu
pún azt tanúsítja, hogya szeu t
'ség nem összeférhetetlen a
szurrgesztió iránt való ideges l'r
zékenységgel.

A másik jelenség, amelvuek
tekintetében 'I'hurstou igeI; ké
telkedő, az "inedia". a nem-bp
Iálkozús, amit gyakran táraita
nak a stigmákkal és hasonló
kű lönösség'ekkel. Meglepő csak
az, hogy itt mégis említ 'l'huI's-'
ton szórv ánv os eseteket, ame
lyekben bizonyítottnak veszi az
állítólag teljes tartózkodást az
ótcltől és italtól, holott egy Imi
sik neves és szintún katolikus
k utató. Siwck, ezeknél is hatá
rozottan tajrudja a bizouvossú
got. .

Katol ikus szempontból -a leg
ruurvobb tanulsúg 'I'hu.rstou
kűnvvéhől, hogy jól tesszük, ha
még oly megbízhatónak látszó
értesülések birtokában is óva
kedunk az elsietett állásfoglalás.
tói és "nyitva tartjuk" az el
ménket. Kűlöriősen áll ez ak
kor, ami kor f'clmerül a kérdés:
konkrét esetben vajjon termé
szetes, vagy tennészetfiiIötti ok
ra vigyük-e vissza a rendkí
vűli jelenséget? Az egyház is
mindi- il legnagyobb tartózko
dást tanúsította, amikor i lyes
m iben kérték válaszát. Éppen
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ezért mind Martindale, mind
Graef nemcsak hasznosnak, de
hézagpótlóan szükségesnek is
mondják 'I'huraton m u nkújút,
annak ellenére, hogy egy ame
rikai katol ikus bíráló, Thomus
Pater már megrótta 'I'hurstou t,
amiért "reltárta" a kaput vala
mennyi csodá uk előtt, hadd sé
túl.ianak ki és tűnionck el
mi nrl." Graef hnngsúlvozottnn
nem osztju ezt u vólekcdést. mi
II Um 'I'h urstou fejtegetései va ló
,júbutl IWIlI is óha;itjúk érintcui
ct n;odli problémúját. Ez a 1'1'0

l)lhna uzvan is sokkal tágahb a
m irz ti kn fizikai jelenst~g(~inél s
még ezeknél is, ha a tudomúnv .
inu még nem is találna rájuk
j errnészetes nuurvarúznto], a
(!iintő mozza nut nem maga az
-vrerlet, hanem ah, hogy van-e
k.if~jezett éi'! ~)()z.itiv. IlIódoll. va l
lási-szeltcmi erteke IS a szóbau
1'org'ó Wl'tlmésnek.

:~, ellemi Ieilődésűnk jel legze
1,,; részletét világítja meg a
V ifa e Pensiero egTik tanuImú
nva, amelyet L. Rartolon írt a
Fii](]re vonatkozó régi és új el
m('lelekrő1. Költői elképzelések
és t.udomúnvo« szúm ítúsok. me
tafizikai feltevések és esi llag á

szati f'el Fedczósek szövődtek itt
tarku változatba, amíg az ernber
az ujkor elején eljutott arra a
felismerésre, hogy a Föld ('SU

pán parányi bolygója ei~y hu
tártalan minden ségnek. N agyon
sok érdekességre mutat rú ezzel
knncsolntban a szerző, de a
multbeli érdekességeknél is job
ban lekötötte figyelmünket az a
kőzlóse, hogy egy végérvényes
nek tekintett megállapítást erő

seu vitatnak napjainkban a k u
tatók, Ez a megállapítás, helye
sebben állítás pedig az, hogya
I"ind gömbalakú volna.
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Mint írja, csak néhány éve
léptek elú olyan vélemények,
hogy bolvgónk nem g'őrnb ah
ban az értelemben, mint a na
runr-», vagy a bill iárrlgolyó, leg
f'eljohh "szreroid", vagyis gömb
höz hu sun ió kópződménv, ame lv
az egyelllítílnld kiduzzad, a sar
kok núl pedig v isszahorpud. Akik
ekként vélekedtek. eleinte ma
g·ukra.llltll"ll1tak, a lczutóbhí
~,al'kv idék i expcdir-i ók predrné
uvoi azonha n lIIég erösphb nvo
matékot adtuk a kérdésnek. Ki
derült nevezetesen, hogy az
f<;szaki -urk "gy síkban bef'a
gyott v Íi:iilltl eg, míg u Déli sark
egy "torzított alakú" kontinens.
A In{~r{~iOek szer i lit a Fiild lapos
Lány{'r azon' a részé», amelyet
,Jeninek"'. Északi sarkunk. vi
,',zont orsóalakúan csúcaba fut
azon a részén, amelyet "lent
nek", Déli sarknak szok tunk
hívn i. V égeredlllényben tehát
nem giimb, ha nom giimbölyű ol
dalú "poli('der", sokszög-letű

test, amely ferdén álló tengelye
körül Iorog. FJmlékeztet arra II
esjl~úra vagy pörgettvűre,

amellyel a gyel'lllekek játsza
nak.

Füldűnk testét eszerint három
'szeletre bonthatjuk - folytatja
BartoIon. Egy uagvk i ter.iedésű.
állandóan bef'agvott v ízf'el iilet.:
az I;;szaki sark és kőrnvezete,
amelyet egy szeg fejéhez hason
Iíthatunk. ,\ kontiucutál is olda
lak, amelyeken a szárazföldek
akként oxz lunuk el, hogy sziute
egyensúlyozzák egyrnást. Har
ItH~dHZOr egy esúesban végződi)
ór-iási fiildtömeg. amelyet jég
borít: a Déli sarkvidék éH a
sark. Ez a harmadik szelet' súly
ban állandóun gyarapodik, mert
a sziklutalujra boruló jégkü
penyt, amelynek vastagságát ma
már 30lhJ méterre teszik, hónap
ról-hónapra többezer tormával



uő voli a sark vidúki húesés. A
sl'I!:vgy:: 1:lllOd{lssal l'gyütt maga
;, ('SÚ\';; is Illag'a;;odik,

l<;zck d lllu,l('1lilapítúsok vál tot
ták ki l Iuuh Aur-h i n loxs Brau-n.
g'eológlL~lIak. 11 Cnlu m hiucuvc
tp III ta nú r.i uu k Idrllt'deiót, Ilw!y
k ő rú] dl:l s/.Pllved{,!yps v i túk
Io lvnu k ;! t urlourú n y ox vihurbun.
.\" elul ..··ld :llJhól i ndu l ki. hog'y
m iuól II1li';yobb Ipsz a dt'dsal'ki
killiivt'·s, :1I11!úl jo hhn n IIH'gllyí
lik az itt I'I'JhalllJozúdó ji'1l11',g'
túvolsú!~':I j" a Fi;)d l\iiz{~PPollt

jMr,), Szük;;(g:~/Ul'ííPJl r-I kell így
.ii:lIllie 111111ak az idójlolllJlak.
am ikor ;[ tiirlll'g' IllÚ" ak ko rú ru
uő tt, 110.'.0' iu-m t ur] I'llulIúlllli a
('pntril'llgúlis pl'{)llpk. akkor pe
dig, m i n th ou v 11 xa rk ncru sza
I;:wlhat le 11 Fő ld rő}, \~,;ak ah

tijd/'nbet,k. horvv a I'I'rd\' tell
.!<ehbeJl I'm'v,ó FIlld előbb illga
doz n i. l'ezl'(~lli kezd, majd rővi
dcbb-hosszuhb iIlg'adozús utún új
pg-ypnhúl:\i Iw]yzetd tu lá.l, ami
,IZ «drl ig i t~'llgl'lyúll{u, llIeg'vúHo
zúsúvul jin', Nem valami Ilagy
dl~g ;]" ("j"ilus/ek életéhen
hangzik to vúhh az l~iJllélet --o de
az emberisóa xzá.múra alig-ha lesz
kellemes. [I OZÚl fűz i lnég- Brown,
hüg'y s'.:·,nli k Ms{>g', linsou ló ka
wf"ztl'úi'úk (dl,k mú r a mu lthun
is n Fii!ti"j, r:;]-(]elws e~yl~bként.

hogya !!1Il1t szúzadhan F'lu rruuu
r ion r"i Bl'drand tnúr n I,'iild
teng-elyv(l!tozúHút tr-k i n tettúk a
~n~o!úgiai korsznk ok k u lesúnuk.
csak -t'~i,pen macúra a tengely
vál tozúsr» ur-ru talá.ltak nuurvu
rúzutot..\zt azuuhn.n, hogy ilyen
tPll<;elyv:iltozúsok voltak, m i nrl
ketten tt'~ll,'nlek I'ogadtúk el. Hi
vatkeztuk a t.öhhi l{()ziitt Hero
doiol'T'a, aki annakidején egyip
tcmi tudósoktól hallotta éH 1'1'1
is je~'yezt('. hogy az ottani 11'
véltúri adatok szerint egyiptomi
(,~j\lagúsZük n.i340 {'v alatt nég-y
,,;Z('I' {·szielt{·];: "a ~all-púlya"

rnegvúltozúsút s m indannviszor
ki is sz.uu íto tták az eltérések
l'i'/;()g'éL

(Igy lútsz ik azonban, hogy
sza k eIII1Jere k nek sem könnvű vé
lem{lnyt Fotmáln iok ebben a
kúrdósbun. Mutat.i«, hogy Asker
Hullcnbort) svéd tlU]ÓR elfogad
ja uavu.n Brown prognóz.isát;
dl' az úiabb tengelyváltozás for
I'úsút JlI'JlI 11 Déli sark, hanem
{>PjJl'1l ol loukozően, az Északi
sark tiimeg{'nek megnövekedésé
hen keresi, Szer-inte ennek a tö
megnek gyarapodása már-is IH
%-kal mú l.in felül a Déli sarkét.
A svéd k n tató szer int az atom
robbuntásból származó "hirb-o
gén-kristúlyok" vú ltjúk ki és
koncentrúl.iák az ott Iegutóhh
f'ellépctt ór-iási huvazúsokat,

I10gy H nl lonbovg fejteg'etései
lx-n men nyi az igar.súg és mcny
nyi a urese, ar-ról tanu lmú
nv uuk szel'7iíje, Bartolon sein
nyilatkozik. De ha elfogadjuk.
hog-y m indenk óuen meg' ['og bok
rosod II i iireg .,}Jiirgettyünk" é,;
ho',,'Y a jóso l! árl a ltuuk okozó
jaként ('sak a két sark vulnme
hik,' jölw1 szóhu, ukkor mi
m{'g'is i nkúhb aDélire gondol
nú 11k, me rt az 1;~Sr.;1 ki sark -- ..
havnzú« ide. ha vazú s oda -
m i ndodd iu igen rendesen visel
kedott. f:PllC!l Hullenboru hon
'itúrs<l, l lans Alilmann, a kiváló
"1-t,'hlo"'u'" magvurul jégtu

~i;:;'. 'úli~l,;d(ltta""meg ;;·~t ti

rölrlrajztudományi kongresszu
son, amelyről az (Lsseruatore
Nomai/O heszámoló.iút olvashat
tu k. Azt ugyanis, hogy körülöt
tünk a hőmúi-séklet általunk is
{~rzékelheW módon megválto
zott, és ll(;dig meleg'ebb lett,
AhilIlalIll szerint F'öldLink észa
k i j(~ghurkúTluk visszasr.orulása,
a sark felé bútrálúsa hozta ma
gával. Az úszaki l'élgömb felme
Jc,gl'(](!',éllek ez a folyamata -
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ugyaricsak Ahlmun n szr-ri u t
m i n teg v ~ZÚZ évvel PZE'liíti vet
te kezdetét s 1900 utúu g'yor
sul t meg.

Igen figyelemrellléltúk azok a
tények, Jő leg a növény- é~ ál
Iatvi lúu helyezkedésének Illeg'le
pő változásai, amelyeket Ahl
mann előudúsábaumegjelölt. Az
Európában honos rnadúrfuiták
nak jJéldáu125 '!o-a növelte llleg
észak felé az élettcrü letét.
Egyedül Izlandban 37 új ma
dárfajta telepedett meg 193~ óta
s a sziget központi 8ík~ág'ának
egész fiildrajzi kéjJe uiódosu lt.
A grönlandi eszkimók a törté
netben először halásznak tőke
halat, mrg Izland part.iui núl a
"herillgpadok" a tengerfelszín
fehnelegedl~se nyumúu ugyan
csak vékonyabbak lettek. To
boztermő növényecskék elószi;l'
jelentek Illeg' Skandinávia észa
ki részén olyan helyeken. aho!
eddig hiányzott mindcn vegetá
ció. Az északi félgöm b g leecse
rei, amelyek az éghajlat legér
zékenyebb rnérői, terjedelmük
ben megf'ogvtuk és magusabbra
húzódtak. Ezt úllapították meg
az Alpokban, S~alldináviúl!a~t,
Izland szigntén, Eszak-Amenka
ban élj') úgy, mint Kisúzaiúban
vagy Közép-Afrika kialudt vul
kánjai fölött. A glel'c~e!".ek 1',0
kozódó oivadásút észleltek Del
Ameriká ball és Ujzélallllban is.

Arra vonatkozóan azo ubu u,
hogy az ,;szaki félgömb .fel me
legedésének ez a g'yorsulasa to
váhb í'oc-e tartani, Ahlmann
s~erint to_ ismereteink mui 1'0
kán - seuuni bizonyosat selll
mondhat a tudomány, sőt még
arra vonatkozóan sem, hog'?,
egyáltalán így í'og-e lllt!radm.
Vannak szakemberek, akik azt
hiszik hogv li hőmérséklet már
a rn~st következő évtizedben
megint csökkenni fog.
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ilúnllll O]'~zúg'hulI Ih hango!
kapott I('",utóbb IV Hg'g'ol1aioll;
a papi h i vatúsok nU'gfogyatku
zásu m iatt. Ji'nllwiao\,:;zúf.dJan 11

va llá s i sW('iolc'Jgia k iv.i ló úttö
rője, P. Boulard tdt ki;zzó egy
tanuhuúnvt, ulllelybú] k itűu ik ,
hogya pu p i u tá nuót.lás HZ idén
érte el ott cl szúzud legalacso
nyabb poutjá t, 1901 Los 1904 kö
zött m imleu 10.000 -- :.li) b, :.!9
év kiiJlti -- fiatalemberre ól:.!,l
pupszeu teles esett; l !!lO-tiíl 191:)
ig' ,HUi; 1944-4:J-hen ez a Szil II l

felsz(ikiitt 49,:)-]'(', de 1!J4'c'·tól
1950-ig Inál' ;"(J-ra l'~i;kkell[, s
Boulard uern is tartja vulósz.i
nűnek, hog) egyelőre lén~'í~g"'

sebben emelkednék. Az első vi
Iúgháhorú előtt :ili.209 pap ill (j
k ődöt.t még egyházmegyei kij
telek ln-u, 194G-ban má r «suk
39.371. A hanyatlús legfőbb O:Jlt
Bou la rd a keresztéllY uevelés ('S
a keresztény «salúrl i élet vúlsű

gábuu Iút.ia. Belejútszik teriuc
szctesen az últaliwos kOl'sze!leJlI
is, amely IleII] kedvez a papi h i
vu.tásuu k, ós téllyeziii,ént enlliti
Boula rd m,t a "sajnúlatos
téltyt" is, hogya papok közül
sokan bizonyos ideg'(lttsóget és
elzúrkózúst tanúsítanak a jelell
valóságai val szem heu.

Ang-liában Griffin biboros k ú

lőn pú sz.torlevúl ben figyel mez
tette u híveket, hogy u papi hí
vutások száma egyúltalún uem
tart ](~pést a katol ikus tt(~pe,;'

S(~g' g-yat'Hpodúsúval. A helyzet
már auuyiru romlott, hogy g ou
dolkodni kell arról, in iként ve
hetnék k i réHzüket intézménye
sen az mTH relké~zült vi lági h i
vek a pa]li teendiík hőI.

A 'l. }~g'yesiilt Allumok köze
k-hhrő! Illeg nem jel ől t, de jel
leg'zetesllek moudott közópnvu
gat! egyhú.zmegyéjébetl a mult
év fol vamáu körkérdést int('',\t!~\

a kiiz'épiskolák felső o8ztúlyi!-



nak katol ikus tunu lő i hoz, ho"'\
nregismcr.iók azokal ah okok~i,
amelyekkel nuurn ah ifjúsúg
mazvarúzzn a papi h ivatúxok
hanvntlúsát, Kerck<~1I l~OO Iiutn l
embert kért1('zld;, IIll'g, köz.tük
lla~y szúmb:11I nlvuunkat is,
akik IIlÚI' kc]'()síí foglalkozús!
űznek és az esti isk olú.kn t láto
ga1júk. Az eredményt Joh n J.
Ca m.uhcll dolgozta fel, akinek
hesz{llllo16.iúbúl az Orbis rot/w
licus kiiziilt minap részleteket.

\ .1;i\':iHhztott ngyhÚzllWg'YÓ
ben Igen eleven a k ntol ik us hit
élet. A f'iu talok zörno mÚI' il

lllegki'rd()z{'s e1iílt is tudomússal
birt arról, hogya papi utúnpot
lás elégtelensége m in tt fennaka
dúsok vallnak. Kiizcl egyharma
duk nyilatkozott úgy, hogy
gondolt a pa pi púlyára, (l,) ké
söbb letett róla. Ami a ViSHZ'l
húzódás okait ál talánossárrban
illeti, a válaszok r-saknem kivé
tel nélkül hang'oztatták, hogy
az embert megrim;ztják a pálya
lIeh(;zségci. Az emberek IWIll

akarunk elszakad n i barútn.iktól
(;s ('salúdjukiól, s félllek n t.tó l
is, hogy nem lesz erejük a pa
pi kiitelezettségnk betartásúhoz,
Mintegv 600-ali vélekedtek úgy,
hogy hallható "helsií lunur"
vagy valami ..rendkíviíli csp
ménv" kellcuo a hivatottság fel
ismeréséhez. A megkérdczeitek
egyharrnadúnak az a meggyöző

dése, hogy könnyebb jó katoli
kusnak lenni a húzasságbcw,
m in t az egyházi reud köteléké
ben, ]ijgyhatoduk f'olcml ítetto,
hogy azok a papok akiket 1{ii
zelebbről ismernek, m i nd kie;í'~

g'ítetlenek és bolrloatalauok.
Igen sokan, vag-y 300-an érvel
tek azzal, hogya ]Japi á.llap.it
az élet oltöltésének érdekosebh
és izgalmasabb niódia.itól fo~z

tanú Illeg' uz embert. 'I'öhh mi II t
:!OO lelu-tet leu uek muuclo t tn, hJ~C\'

pnpi h i vatúsu meglétéről bárki
valaha is megbizunvodhassók.
A na a kérdésre, hogy ök ma
g'uk m iórt nem meu nek papnak,
a lpgU:bhen nagyon nyiltan és
ííszintén feleltek. Máris szerel
mesek a nlig várják, hogy meg
níbli lIwss('''l'k. Szüleik hallalli
S·PIII ukuruak róla. 'I'úl fiatalok
nak él'zik IllHgukat ahhoz, hogy
egész életükre szóló, visszavon
hatatlan elhatározásra vállal
kozzanak,

CampbeJl igen tartózkodó a
következtotósek levonásában s
még inkább a teendők megálla
nításábau. Egészében ugyanis
bizonyos, hogy a mai fi atalsá
got tu iudcnckclő tt e-világi ér
deklődése, érdekeltsége i és re
ményei tartják távol a papi pá
lvától. Kétségtelen azonban,
hog')' e tekintetben nagyon sok
múlik a szű lőkőn is, akik ma
legulább is passzív, ha ug-yan
uom elhárító magatartást tanú
sítanak gyermekeik esetleg je
lentkező hivatásérzetével szem
beli. Campbell ebben látja a
k u!<osproblémút. MelWzhetetlen
fl'ladat továbbá, hogy a lelki
pásztorok határozottan tisztáz
zúk a hívek előtt a papi hiva
tús valósásros ismérveit, mert
meglepi), hogy rnilv sokan vár
nak itt érzékelhető isteni jele
ket. Magúról a papi szolgálat
ról, an nak él'dpkessé'geiröl és
igaú örömeirőt is vonzóbb és
részletesebb' tájékoztatásokat
kellene udui. A megkérdezett fi
atalok okkal vagyok nélkül
utaltak arra, hogy az ismeretsé
gi k örűkbe tartozó papok nem
éppen buzdító vagy bátorító
bel'olyást gyakorolnak reájuk.
Nyilvánvaló tehát, hogy magá
ban a papsúgban ü; fel kell fo
kozni a papi hivatásokért való
ro ppu nt I'elelősség tudatát.

..
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Miudenki tudja - folybínl
tunk is megemlékezik róla ,
hogy az idén tinnopr-ljük Leo
nardo da Vinci születésének (;1
századik évfordulóját. Ebből HZ
alkalomból máris rengeteg
könyv és tanulmány látott nnn
világot, amelyek a legkülönbö
zőbb oldalakról próbálják fel
mérni a kimagasló lúng'elllle
nagyszerű alkotásait. Abban az
irányban is indultak ú jahh k u
tatúsok, hogy tisztázzák Le
onardo életének hornúlyos, vagy
eddig ismeretlen rész.lctei t, Rej
tély példúul az is, hogy egyúl
talán meirvrumuk-e és ha meg
vannak, hol találhatók Leonar
do csontjai.

Annyi bizonyos, hogy Leonar
do 1519 rná ius 2-án halt m,'j!'
Amboiseban. amely akkor T.
Ferene f'rnncia király székhelve
volt. Megtámadhatatlan bizonv í

ték erre az a levél, amelyet a
művész tanítványa, Frnncesoo
Melzi 1519 július l-i keltezéssel
írt Ser Giuliano Vineinek l'S
ennek testvérének. ..Tanúsítom
nektek Leonardo mcsturnek. a
ti f'ivé retckuok és az én legjohh
atyámnak halálát, anélk iil, hogy
ki tudnám fejezni a fájdalmat,
amelyet fölötte érzele.. Május
2-án költözött el ebből az élet
ből. Isten adja meg neki a z
örök nyugodalmat," Nem vitá
a;' scm, hogy Lec111I1'do :1I;t kí
vánta végrendeletében, hogy az
arnbeisei Szent F'lorenti n-tem
plomban temessék el.

Mi nt Ferrante Azzali legu tob'.
nwgjelent, ezzel foglalkozó ,{(jz
lameuvében olvassuk, nines
okunk feltételezni, hogy a mű

vész óhajának annakidején II"

tettek volna eleget. A mult
század közepéig világszerte lIK"
is tudták, hogy Leonardo fó]
di maradványai Amboiseban ,)1

honnek. Annál élénkehh fcltű-
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nési keltett akkor Veu a.nz io d,
p(/Jj(//)c, a jpks Lcouurűokutu
tó híradása arról, hogy ó ugya~l

odn utuzo tt Am bui sehu, a sir-t
azonhan hasztalan kereste, Ér
dekW<1I;sél'n a Iwlvlwliektő\ azt
a ftdvilúg'osítúst kapta, hogy :t
Szent Ftor-eu t i n-tenmlomot még
a hujrcuot.túk f'eldu ltúk s a tem
plomban levő sírok is úldozatul
c:-;tek az ukkor-i rom holúsnak.•Jú
val kl~s(;hh pl'd ig IhH'\os ko uzu l,
akinek Napoleon oduajándékoz
ta a hajdani királyi kustólvt, a
tem nl oru nJeg'lllm'IH1t romjait is
elhordattll.

1\ h irndás m in t moud tuk, nagy
feltíínést keltott. Nyomában 11
franeia korrnúnv nIeg is híz tn
A rsénn ]-JOUSSQ.lJC régészt. hog~'

vizsgúlja ki a helyszínPlI II do l
gol,at. A Imstl']Y egyik elhunyt
kertúszónek Ieáuva beszól te pI
azután a régl'sznl~k, hogy aJljil
tól hallotta: a régi telllplom tel
jes lohoutá sakor a sírokból iisz
szegyüjtötték II csontokat, !log",
majd távolabb II parkban u.iból
elhantol.iú k azokat. Kiizlwn egy
igen n;gi ('s a tiihhin{'l nagyoll])
sír annyira lJl'omlott. hogy to
vább nlúl' nr-m is tiil'l)lltek \'IL

le. Honssavo figyelml)t az elbe
szélésnek óppell ez ,a ré"zlntl'
ragad ta Illeg. Megvi llu n t agyá
han H gondolat: ez lehetett
Leouurd o s i rju. A"ntást rendelt
el s valóban nlegtaláJta és fe] is
tárta a szóbunIo rrr« sírt. ..A
hcuue levő csontváz - hangzott
beszámolója - szokut.lau hely
zetet nu: tutott, A fej a karokon
feküdt, m irit alvás közben SZD

kús, idézve a szellemi m uuká
han kifáradt gondo lkodó t. A
magIls homlok mögött lllilltha
nIl'" nviizsö~dek volna 11 gondo
lat~k ~ az egész tntemre fiiusé
ges szépség horult." lVft)gvllllllak
Lcouarrlo ('solltjai jplentettl'
tehát Houseave. A lelet ir-ánt



lll. Nupuleuu ci<iú,sJlú,r iH uunyi
ra érdeklódött, hogy kívúllHÚgÚ
r a a régész HJlPJnélyeHcll vitte'
1'pl Pú r isba a koúonyút, hogy
IIIPglnlltaHsa uek i. Utúun a ko-

. p(Jllya úg~; tu d.iúk v issz».
kerül t .Vmho isebu. Itt plóbh pgy
ládikahan turtottúk, amelyet
idölll,pnt )'1'1 is nyitottak a k u-,
tély lútog<ltúi e lő t t, iunjrl run i
kor a kaNtély megi n t gm~dúl

("'erélt, az új tu lujtlonos egy
k ü lün Hír1ta helyeztp PI. 1<;" 11 sír
talán a ma.i Szent II uhertus-kú
polnúblllJ vall, ahová valószf u ü

Jpg az eg'ykoJ'i tplllplolll I'\~g'i

s irju i hn u ta.lú l t «sou tokut is tp·
me'iték. •

Lútjn k, IJlP!,delIPUíseJl zavaros
ez <l /ijl'téJI r-t. Vn n nak bell lll'
kirívó hiúnvossúzok ('N el len t
m ondúsok is, nlII i uu nú l k ü lö
uösehl», lllert az cseuiéuvek t.e
kintélyes része ol ya n uikori idi5"
ben meut ypgbe, u mik or mú.r
tökéletes lehetett volna az el·
leuőrzé«, HOll ssav«, aki koiuolv
tlldóN'bíl'phclI úl l t, alig HZÚZ év
vel ezeliHt járt Amboiseban s
ma mégiH az az últn lú.no« véle
llléllY, hogy h ivutu los jP!cntéHe
HPJllnJi 11l;'IH, in int képzl'letdúH re
géuy. Nem csoda így, ha 1IlOHt
HZ ötödik ('cntenúriulllnJal kup
«solu th.m u.iból elótérhe került
a kérrlós. A bolog nui eg'yetcnl
e mhe rtun i intézetcnek i j.!;azgai ú
ja, Fubio Fraseetto professzor,
aki Da u t« és Szent Dornonkos
csontjainak azollositásával ala..
poztn Illeg tudománves hfrnevét,
vállu lkozott rú, hog-y világossá
got terem t.

Sajnos ~.~ írja Azzali -, az
illeíókcH f'raucia állu mti tkár.
amikor Frussetto a tavasszal
n ála járt, urlvuriu su n értósér«

adta, hogy csak akkor számít
hat az amhoisei narkbau LJVő
csontok Ioltárúsának és vizsaá
11.S1~ uak meg-kezdésére', ha már
jwfejeződtek a h ivutulos iin nep
c:ógek. Igy az olasz tudósnak
Arubuisehun egyelőre be kollett
.;mic az eliízeíes teropszernló
vel. Arnboisei látogatása után
Fr'nssetf.o ehnondta, hogy a
S'~'~l1t JI u her-tus-kápol na padló
"atúban k is kőlapot talált. A fel
írat szeriut alatta pihennek .
azok a csontok, amelyeket az'
(~g".'lwTi Szerit Florentin-tem
plom lebontúsnkor tatattak.
köztük .J'eltehetően" Leonardo
csontjai i s, A parkban kis
Loonardo-emlékmű van, ame
lyet Houseave ásatásainak ide
jén állítottak. F'rassetto szeret
te volna legalább futólag- meg
szcmlél ni az olhantolt csontokat,
(le a í'ranr-iu hatósúg-ok erre nem
adtak engedélyt. Pedig - mint
mondotta azt rögtön meg
tudta voltra állapítani, vajjon
egy ember vagy több ernber
«sou tiu i ró l van-e HZÓ s hogy ál
talában alkalmasak-c a csonttua
rudvánvok a mai tudományos
ismeretek és eljárúsok mellett
HZ azouosi tásru. A. legfontosabb
ebből a szempontból természe
tescn a koponya éHa csontváz
uak azok a nagyobb darabjai,
unielvekből a testalkatra követ
keztetni lehet. Leonardo eseté
hen van eg-y kü löuösen szeren
esés k ö r ii lmenv, ami igen meg
künuv ítcné a vizsgálatot. Az ne
vezeteseu. hogy Leonardo önma
gát i s megfestette s ezt a leg
hitelesebb é8 nyilván legtökele
tCHl'bh képmását ma is őrzi a
torinói állami könyvtár,
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SZENT BRIGITTA (Október 8)

Seenl Briuit ta t Brioida, Birqit la ) (f 1.:ÖZ(~1)1IOri skandiuá» l.c
Teszténysél/ legldemelkedőtJIJ ellJJúniség(', sőt Sziónai Seent Katalin
mellett (IZ a1konYHló köz('pkol' lCYlwy!j()/Jb n6i alakja. Pápákka/,
fejedelmekkel állott összekölfelésuen ús euu pillanatra sem szii«!
meg a nisseaéleseket ostoroeni. Szava sokszor kemén.IJ és érdes
roli, mcrt a IJűn út álatúlrol fakadt, de a hú'ő keYHelct útjóriJl
sohasem tért le. Bizonyos, 110.1/.11 Seieua! Szent Katalin mcllett
neki volt lel/nagyo/Jb része az anianon! ]lálmMíy [elszámolásdlia n.

. És amellett ez az "erős asszony", aki lWY)} tellekkclirfa be ne
rét kora történe/ébe, maua »olt a rneqt cstesii]! bensöséy és áh.itai,
A h.itatúruik TZözéppont jában o szcwocdii Kriseí u» állott. Aitól oz
időtől kezdve, hoo» tizéoe« korában elj}} látomásban eliis.ziir 1);1
lantotta meg ,,0 fájdalmak iéritsinak" kereszion fŰiWŐ, vérrel é.~

sebekkel boritott alalcidt, neni tudott tiilJ/Jé szahcululni a ltinsee n
vedés gondolatától. Egész életérc rabio leli annak o Paesionsnú n
nének, mcly először az assisi p01'ercllo ('[etOwn Lánstclt. fel le
n}}ű,qöző erővel s melu példúja nyomán az cyész khői kiiz('pkor
hitéletére ránJJomta bélyeg(". A secnrcdi) Krisztus enrlcsztelésé
re vállalta szigorú a,~z'Retilws !/Jlalwrlatoit: naponkint mJ6nf, he
tenkint néin) napon biijtöll, pénteken kenyéren és uizen és hozzá
e napon keserű {ih'ekkrl tette kescrííl'(' szá:ia izét. Ezek az erény
gyakorlatok eaure közddJ/J »itt é]: öt az rTl' Krisetushoz és sze-ni
Anyjához s lelkében páratlanul gazdag niiseiiku« erei [akasztot
tak fel, mrlJ/bűl lútomása! és ld,jclelltésci, a küzéjllwri. miszli
kának e lebilincselő hajtásai soriadtal: ld. Szent Bri..rlitta azon
ban, mint a «zentek: állaláhan, sokka! lölill koro egyik kiemellccdö
szereplő,jénél. N eki a mai ember számára i s nm bővcn mondan i
való,ja. Ilyen mindcnekelőt.t a cselek)'ő ('S szc1nlélődő élet luirmo
nilcus iisseeh anaolása. Ő illazán Mária és jUúrta »olt cml s.ze
méluben: hiánytalanul teljesitette exaltulamtai és ttirténeti hiva
tását anélkül, hO{jY csák r,IJ.IJ pillanatra is má,qfelrdkezett 1'01na
o családi és trrnplomi szentélyről. lffi ntah;pe volt a jó család
anyának és allondos {jazdasszonynok. NJJolc mlerrnekél, ném}
fiút és ném} leányt, kiizliik 8)'édorszrílJi Secnt Katalint il lell
naouobt: gondossá,q.qal nerelle. lIfintaszcrü lI(fzdál1wdásá~'al vi
szoni biztos alapot vetett klter iedt j(JtrilwnJ/kodásának. Iaaeán
"rosa rorans bonitatem" 1'Oft ő, millI életírója f.r,ja. -b ,q-
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A VIRTI LANTO~

.,,\ l.a rua hajú kis haráthoz
(ísz haj ú kis barút.iu": cl uzmics
l zido rhoz utazik Knz i nezv 1<'e
1'PI](' Punnou halmára 183( ápri
Iisúbu u. Gvőrig, illetve cl önyűig'
hajón megy, ami akkoriban
Inóg' igen nevezetes élmény; s
Koniú rom előtt, Al músnál tisz
telettel pillallt át Virtre és a
dombon a keresztre, "mplYllek
WVl~bell a honhoz hű Baróti
f'eksz ik". S fiilkirtlt: "l\'yug'od
júl békévul, úldo tt iiJ'(~g! s valaki
itt fdmegyell s tudja, lilit tevél
te, és m ikor iuúr, k iúltsu rúd:
Ave! JI ií.--ó,!!:ed tiszteletessé teen
di nevedet, mikor tisztultabb ér
z(;siink írúxidu t már kedvelhet
ni ne m ['ogja is",

Hogy m it tett Baróti Szabó
Dú v id! ~Ieg·tiil'te azt nz útat,
mel, en uvuiuúban Vi rúg BOlW

elek indult el s mel yuek ormán
Berzscuv i áll. Ü a k lussz ik u-r,
giiriig-r/lI II a i versformák iga
zi meghonosi tóju nyelvünkön.
17í3-beIJ m i n t jezsuita úgyneve
zett "harmadik p rúbú.u" volt
Hat]('h Iguúe nevű ko múrom i
rendtársával, s az vúltig biz
tatta, próbúlkozzók Illeg magyal'
verseknek ant ik mórtókro való
szabásával. Baróti, noha ilyes
mire, mint írja, "semmi példát
még akkor a mazvarokban nem
látott" (és Rá.iniss .Iózsef kí,.',6r
leteiről nem tudhatott), végiilis
engedett az unszolásunk s vers
be gvörnöszölte azt az· unekdó
tát, melvr-t erre a célra Rauch
ajúnlott' m-k i. Az adoma elúg
egyszerű: eg'y koszvénves szol
ga, biilcs tanú es szeri n t, kimegy
reggel a temetőbe, hogy jú.iu
hor ember s i rjú.u hurruu.than fii
rödiék s gyógyuJúst nyerjen ; ki
keresi a leg-júlllborabb hírben
állottét s baja H (JIl I javul, vi
szont egy koruisz h ír űún egysze-

riben vis;;zakapja egészségú!,
Nem kevésbbé egyiig'yíí a vers
sem; Szabó azonball - Kazinczy
szavai - "látta a dolog szerell
('sés sikerét s sietett koszorút
fonni azon virágokból, ahonnan
még senki homlokát nem kerí
tették körül a múzsák",

Ma már bizony aligha van ol
vasó, aki e javarész t üdvözlő

vmsekböl és verses levelekből
állú "koszorú" szürke virágaira
kívúnr-si voluu, (csak egy vall
kőz t iik, melvnek nem ártott az
idö H ma is él: "A ledőlt dió
lú.hoz" l'f]j lű ige n HZéll óda); is
kolai cmlékeinkbö! legföljebb
.m uv i L tudunk Barót iról, hogy
a magyal' prozódia, .Jiangmér
sékl és" kerdésében ádáz hal'(~

ha kéveredett két költőtársával,

Rájnissal és RévaivaLEgy k i
esi t végzete is volt ez az u tó
kort illetőleg: kinek voll ta kell
ve egy ilyen avatag tusakodás
poros aktá i k őz] bőngészgctni ~

Pedig már Illaga a "harc" is ér
dekesebb, m in tsern neve sejteti.
N cm volt még véglegesen ki
alakult irodalmi nyelvünk H

minden í ró a maga táji nyelvé
llek jogait és szokásait akarta
érvényesiteni; arra meg éppen
séggel nem volt kész gyakor
lat, melyik szótago t vegyük
hosszúnak, melv iket rövidnek;
hanamérséklés nélkül pedig
mórtókes verset írni nem lehet.
De nem is csuk a mértékről vol t
itt szó, hanem egyáltalán a ve
szélybe jutott magyar nyelvről

s abban mugáról a magyarság
ról. Ezért jutnak cl oly hamar a
vitatkozó felek egymús jó ma
gyar voltának kölcsönös két
sósrbevonúsúig-, s innét a témá
hoz képest szertelen hang, me
lyet m iutha egyenest a hitvitá
zóktól örököltek volna. A prozó-
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dia kérdésében rég megIÍ lIa}JO
dásra jutottunk s a régi kiiz
delern aktái ma múr jobbúru
csak anyelvészt érdeklik , az
egymásnak rontó bajnokok SZt'II
vedélve azonban ma iH clőn

lüktet e poros írásokban az ők
lelőfakéllt forgatott nehéz sza
vak mögött.

Meglehet, Baróti --, ő legulább
így mondia '- sosem kap rá u
vorsírásra, ha a pápa 1773,h:lll
föl nem oszlatja rendjét. ,,?Ilii
tennék? hogy húm valarn i t tá
~'ullla: mikor volt Egy k is
uressegem, vcrsfaragúsha ka
pék" - írja. Hogy lilit ír? Al
talában olvusru it, amit addig- az
iskolák (8 főként jezsuita isko
lák hagyományos gyakorlata
;.:zm'int latinul volt szokás: al
kalmi üdvőzlést, névnapl kij
szöntőt, levelet. Ezek terméSZlJ'

'tllsen nem valami lIIagas kűl

tői témák, kű l öuösen ahogy a
jó Baróti Szubó kezeli őket:
benne a hétközuanokbnu. IL p ró
xáhau, melvből az egyre símúbb
verses fonna sem emeli k i, Ma
gasabb érzés csak egy vonul vé
g-ig szinte vulumennvi sorúu : a
határtalan szeretet' nemzetc és
nyelve i ránt, "Serkellj fel, ma
gY:1r ifjúsúg! ím uemzet i nyel
ved, - I'Jg:, szép uemzutnok bé
lyege, veszni siet. --- 1,'og'j tol
lat, kezdj írúshoz, kez(lj szóba
vegyülni -. Lantos Auol l óvul
nemzeted ajka szerin t. -- Ni nv.
s llelll lesz ellJl~1 teheWsh esz
köz"... Barótinak Illuesenek
úgynevezett esztétikai he('svú
gyai: neki már az is diadal. ha
egyúltalún magyarul ír, s két
szeres, ha masrvmul versel va
laki. Azt, hogy a vers nem
puszta eszköz s a költőnek ma
gasabb igényekkel kell fölIöp
nie, elsősorban önmaaúval szem
ben, majd Kaz inczy hirdeti ös
lleveli elvként a fiatalabb nem-
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zedékekbe. Ő, a kényesebb, lIé
Illet eszté: úkon cxiszolt Í7.lés k(:p
vispliíjp hizonv lIUIII egyszer
"lll'héz "zllgúaknak" találja a
IIlH!!',Ym'(lll-latilloll kíviil se uun i
IIIÚS Ilyelvet Jll'11I ('!'tú, IIlég
1\1 i Itont is fakó latin út í rúshó l
fordító Baróti virúrrait.

Tő]!' >;,lll) egyéhk(·!\ t 11 kiilti,
legjohb pgykorú ar('képe. 17H9
bell Kussúu júl' Kazin('zy selsi)
llolgai kiizt'· blr10zik l'ijll,('reslli
Bnrútit, aki ekkoriball itt tauú r
kod ik. "Termete - írja róla 
lIllIgaH, egyenes, s7.iIraz; hajai
ig'eu lúgy'ak, ritkúk és félig
őszek: orra hOH87.aH ('s vókouv.
szúj[l élességet mutut. foglli rit
kák s ('sintalanok s ithrázat,Ía
csaknem szederjes vel'ességíí. Öl
tözete HUllt sokkal jo lih, lllint
amilyennek Kereszte Iil.J il uosét
festi az evaugél ium. Szohúja
«síu taluu, rendetlen H o lujlú m
pújll miuí.t, 1I1ely (~jjel-mlp]J,tl

usz talún il Il, s l'igója húselede 1(·
től büdös; könyve, ru hú.i». pa
pirosai el vuuuak szó r vu s
ver-seit kopertu-dnrabocskúkrn
oly apró hetükkel írja, hogy
azokon IlIes1p]'s(~g r-l mcu n i. Ü
ugyan nem dadog, dp hcs7.étlj(·t
f'olyóu ak «su kugyun nem nevez
hetném ; igen halkan muurl m iu
den t, amit a Hzújáll kiereszt.
Erkölcsei tiszták, fe(ldhetetle
nek, azt. első tek iutet« i;.: m utn t
ja; s sz i ve azt a huzg ó hazafi
ságot, mctvet az olvasó versei
heli felbilál, valósúgg'al érzi".

Ahogy az egykorú tanúri ru i
llősítési túhlúza tokhól k ideriil :
lelk i ismeretes, jó tn.uár vol t,
nem kellenles előadó és k iss«
mcrev morlcn-ú, de alapos ós
buzgó. Ő magu, uri n t ismetel
tou uwg-éllekelte. uyűguek érez
te II tanítást H többnyire keser
vesen búcsúzott a vukációktól :
('S UjJU pa nusz, h ogy Újra "bell u
kelletik ii ln öm , - Oskolaport



uyel nem, szemeiru lankasztnnoru
ús jaj! Am i ltal-('yohh: ['eslett
erkölcseit hu lluuo m egynek -
S múxu ak is, {>rI n{·Jll(.jy f~ragat

lan, ot rourb» doák nuk . - Csú
n va pm'asJlÍsúg'ún eluvögnö III

rnórsrcnu-t". A nuál SJlÍ vesebben
időzött Virtcr. n Pvherek né l :
F(~rel](·n(q. mujd alln~lk fiúnú l,
egykor tuu itvú.n y áná l. Bene
dnkllÓI, :Ifúig is azpk a legf'r is
sehh ve rxe i, uuu-lvek he n ezekrőt

a "irti nunok ról I;eszól. Nem VH

lami ItJagasHII szúrllyalú művek

pzpk; {'PIlPIl közvetlcnségükbun,
kedves igóllytelen"égüklwlI va n
a varázs uk. Ezekhen a lesrked
vesebb a sahlón {~s n legtiíhb az
élnH'.n:r, a IIPIIl lati n olők ópek
hpz szubo tt, ha nem valóhan lú
tott kóp, a eólhatalú ló jelziJ s az
ízes, IItaga 111 agún «sú í'oudáros
korló humor, A tartózkodó, mo
gorva. IIph{'z mndorú professzor
itt I'öleng'p!l; helezvökeresedik a
Pvber-e...;aládba, s még sok ma
kacs hdegsóg('.re, szembajáru,
lábfújásúra is orvoslást talúl :
.,Ha bú, gond -- Vagy másféle
hetegség- .húnt, jel' Vi r tre. fel
épü lsz: --- Itt lakik a nevetés.
a víg' öröm, élet, (·.g-ószség". VUII
mu latsúu. szórnkozús: ki ránd u
lús példú III n szolllszé(l bátorke
szi szölők 1)(' s hazujövetel onnét,
III ikoris az üreg- taná I' lekéredz
kr-dik a két g-irhes macskavonta
szekérről s gyalog- vág' neki az
útnak, eltéved, heg-ynek nézi az
estében a szánkót; "Csak neki
gőrbitem mag-amat, csak néki
riasztorn --- Lábuimat s látom
végre, hogy enged a hegy. --
Sear ra! kiizt, nunulék, tőm}';'C

találtam" . " - majd "csillagot
kukucsá lvún" árok ha pottyan,
de szerenesere csuk "a kari mún
csusszan le" s Így nem "tekeri
ki nyakát", hunem éjfélre Ill{'
giscsak beér Virtre. Madarú
szut, agarászat s IllÚS úrÜttlun

ked v tel lések közt tölti idejet s
i iliíCIL versct is ír mindről.

részleteikben nem is rosszakat,
jó ízekkol. ÍJles kifejezésekkel,
ked ves öregurassággal : "Már
nekem Csak csendes hely.
kő nv ol vasús, bölcsclkedós,
Nem IllÚS egyéb kell" ... De
Pyber s barátja, Döme Károly
add ig uuszoliák, m íg öregsége
"U nagy m u nkába fog: az
"Aeneis" í'ordítúsábu (s ez má
ig legjobb magyar "Aeneis"
iink) ..JÖhet már Benedek-nap,
"a pal) dombjúról scm síp, sum
t.romliitaszózut nem fog mái na
pon hallatni", mert·a lantos
"gyáva fejét eg-y nagy széles
tengerre vetette" s most "kínló
dik az ólcs - Kősziklák, gya
kor örvénvck s tornvozva tolon
g-ó -- Hullámok közt s a sós
víz torkába szivúrog": mert
m i nrlou idejét Vergiliusszal töl
ti s nem hiáha!. "magyarul fog
szó lani Turnus FJnéáshoz,
akúrhogy fog: ti fogtok adózni
--- Mi ndcn gáIJ(~saikért. Hemeket
nem szoktauak adni -- 1<~gy-két
esztcudők: f:néis római nyelven
- Meunv i ideig készült! fel
nem [ú hatni, nem hólya[j!"
F~zek 11 jóíz ű, zamatos közbe

szólúsok : Üí':l:'k adnak máig va
lami ritka frisseséget a Baróti
Szabó egyik-másik versének.
Mintha csak elszólná magát: a
latinoktól tanult sablon alól ki
tör az egyéniség, a természet, az
a vaskos modor, amin Kazinczy
finnyáskodott, s ami valóban
megannyi "magyarság virága";
táj és népnyelvi szarzemény. Ott
van például az eposz-igénnyel
készült "Komáromi földindulás
ról"; Cinthia-Diána azon husz
szunkodik, hogy a komáromiak
cg-y védenceit, a törököket gú
nyoló kőszűzet állítottak a vár
falra; aztú n egyszerre kifakad,
eg-y ko nuu-om i kofaasszonvhoz
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illő r.amatOfH';;Íg'g'al: "l~n lerneuő
testvérem (t. i. a Nap) után va
lahánvszor ar. ög'en -- Megjele
nek s kocsimon iilvén a földre
lenézek. -- Lássam ezen furat/ulf
.lIllZ szajhát fitt/Jeket hányni 
Orrom alá" ... Dicsőitő verset ír
a magyar h llSílÚl"hor.: nem felej
tei el. hogy "hajú:.;zos". Ráduv
hoz fordulva ar. új múd i n mér
gelődik: ,,1i;Jfajzott csemeték!
árnyékon kap1l i komondor -
Dolga, nem a lelkes Illagyaré"
- kiáltja. Két jlÚsztor társalko
dik e barokk m ű í'a] rcndjc-ruód
ja szermt, evyik korholi» n IIIÚ
sikat: hanem ez egyszerre ki
esik a llIúfnjából:.; rámordul
társára: "Kílllóld. Illeg fejemet s
ne borot oáld aun uira, kérlek!"
S egy Jatinból fordított, Zrinyi
ről szóló iskolu.i szf ujátókhu II

így szól uz egyik síleroplő, m i
után sikerült a kis Zrinv it meg
gYŐíllIÍO: "Jó renden /"0.lJ.1Jon II
«zénánk, már lépre fVl/ódo!l -
A .IJ.1Jermclr' ... S f'olvtathatuók
lapokon út; «suk még- ezt a re
inek sort írjuk ide. lllutatóhu
arról, hog'y IH! cg-('s'l,óhpII ma rn-

d1111d<', \','1':';1' !wvés is akad, van
nak Harótillak részletei, sorai,
11ll'!YI'I;, IIllog'{~rdemlik, hogy
lllegjegyezi.iik őket, Magyar hu
szárok vúg-júk Foksáni mezején
a Wriikiit, :.; «m lik HíI elleuség,
"valalllíllt a dús rét k iur-sc, m i
dőn a Giirh« kaszák remef/ö
,;úlrÍlt h.arsonua metél ik". Mint
ha már Vörösmarty mozdulna a
móg nagYOll· is fiatal nwgym'
hexameter méhóben .. ,

f;jl!Wll i'iílúz(itven eszteude.
hogy Komúrourban Ilwgjelell
tek Burót i "Megjohhított s hő

vitett költeményes muukái",
versei végső kiadása, Arany .Iá
nos johb szerette a vukmcrőhn

korai k i adú.s! szvrte le u i nver
z iő i vu l és földult szórcnd.iével ,
ez kótségkívül d úsabh, bőued

vűbb: az 1802-i pallórozottabb s
olvashatóbh. Aru nv a nyel
vészt s költót utasította Baró
tihoz, R nem élvczotórf, hanem
tanulni és okulni. Mi, ahogy I'

kis évforduló véletlenéból elő

vettük, meg-valljuk, ól vezetet is
találtunk henne. (-r.!

Lisieuxi Szent Ten',

18JllERElJ Uram, ilYarl()sál/onwl: m.indc n rCl/l/eZ föl/eszel/l
muaamban, hOl/N alázatos leszek és mindcn esl« azt kell látnom.
boa» ujra. és ujra II kevélység bűnélse es/cm. Ezen már-már el
kedoeilenedem; de érzem, hogy ez is kevél,lJ.w'.l/l'olna. Rád lU/imat
kozom tehát e(fészen: mindenh.at á 1H1lJiJ, ébreszd !'ijl bennem fl lru z
r/ú törek1Jést erre az erénure; s ho.l/y 'uégtcien irual.nuu! ntCl/(((ijll
hozzá a kemJelmet, add, hal/Y seiinielen csak ezt isrnét.el.ie m: .11:
zusom szelid és alúzatos szive, tedd seinemel hasonlává a SZI

oedhez.
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