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"SZENTEKNEK EGYESSÉGÉT
November: a másvilág felé

fordulás hava. Aki teheti, virá
got visz a temetőben nyugvó
kedves hamvaknak, és mé
cset gyujt a kedves lelkeknek,
alcilenincsenek ott aJ hant alatt,
hanem a m o t t vannak, ahová
ilyenkor jól esik fölfelé nézni.

De hát hova is n~zünk? lflit
látunk, mit képzelünk el? Talán
valamelyik klasszikus kép,
Dűrer 'lXIOJ/ Fra AH{;elico re
meke elevenedik meg képzele
tünkben, vagy Dante plasetilcu»
aiak.iaira gondolunk: minden
képpen emberi, a földihöz ha
sonló jelenségekre. Aztán haza
megyünk a temetőből, és - a vi·
rág még el sem hervadt, a üuer
tya még le sem égett - ben
nünk már kialudt a másvilág
gondolata. Vajjon gondolunk-e
rá a következő novemberig? To
lán, ha közben meghal valaki
szeretteink közül, - ha nagyon
közel állt hozzánk, - akkor ta
lán. napokio, talán hetekig visz
sza-visszatérünk (egyre hose:
szebb feledési időközökután) ar
ra, ami odaát van. "Ő már as
Uristennél van, onnan vigyá~

ránk!" virJasztalja magát - é.1
még inkább másokat - az e_Qy
re könnyebben vigasztalódó bá·
nat. És ha nincs az Úristen
nél? ha még tisztulnia,
szenvednie kell? Hol lehet, mi·
lyen körülmények közt él? 
iááil} már nem világít el képze
leiűnk; Milyen halvánuak, mi
luen. bizonutalanok ezek a gon
dolatok! Azokhoz az árnyakho~
hasonlítanak, amillJeneknek fi
görö_Qök képzelték el az alvilági
lelkeket, vaglJ az ószövetségi
zsidók a Sheol lakóit: emberi
alakok valami csökkent élettel,
kiidszerű, örömtelen, bizonyta
lan elmosódottságban.

A legtöbb embernek, sajnos
igen sok kereszténynek is, uala
mi ilyenféle elmosódott, félig
irreális, erőtlen és erőt adni
képtelen gondolat él a lelkében
a halál utáni életről és a halál
után élőkről. Hisszük az örök
életet, valljuk is szóval, gondo
lattal, de vajjon átéljük-e ed a
fJondolatot? Ugy élünk-e, min'
aki csakugyan hisz abban II

másvilági életben? Pedig az
emberi szivet nem lehet elhall
gattatni, az örök élet vágyát
nem lehet elfojtani: az érint
kezni akar avval a világgal,
amelu odaát van, azokkal a
testvérekkel, akik odaát van
nak. Csoda-e, ha annyian, akik
az odaiúliakrol való keresz
tény gondolatokat nem, vagJj
csak sekélyesen élték ál, kapnak
a kínzó kérdésekre innen is, on
nan ,is feléjük han.gzó olcsó 'vá
laszokon, a "szellemekkel való
érintkezés" divatos formáin?

Pedig milJjen szánalmas dol
gok ezek a kereszténység más
világ-fo.Qalmai mellett, a: s z e n
t e k k ö z ö s s é g é nek felsége.~,

me.qnyugta:fó és felemelő élmé
nye mellett!

A mi számunkra az egész em
beriség - hát még a Krisziu»
nyomán járó emberiség - seer
vesen felépülő, a. szellem, és élet
természetfeletti kötelékeivel ösz
szekapcsolt eleven közösség.

MilJjen nagyszerű tudat, ha
csak a földön tárom is ki lelke
met. N em vagyok egyedül! Ak
kor scm, ha magam maradiam
csnládomból, ha idegenek közt
élek, távol szülőföldemtől. Ele
ven tagja vagyok eglJ eleven
családnak, polgára egy élő Or
szágnak, testrésze egy lüktető,
mozgó, életet alkotó és alakító
Organizmusnnk, a Kriszius ti-
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tokzatos Testének. "Sokan va
gyunk egy test Krisztusban,
egyenkint azonban egymásnak
tagjai" (Róm. 12, 4). Ta.qja va
gyok az óriási Világegyháznak,
és tagja egyházközségem kis
testvéri közösségének. Seioem.
[eldoboa, ha arra gondolok.
hány százmillió hasonló szívve
résű testvér él a nagy világon
ugyanabból a' Kriseiuebol,
ugyanolyan lelkiéletet, mint én,
- és feldobog a szivem, mikor
az őszi reggel ködében a csen
getyű halk seooár« az áldozta
tó rács elé térdelek testvéreim
mel, akiket talán nem is isme
rek, de akikből ugyanannak az
érzésnek melege árad felém,
amely énbennem lobog.

Ez azonban keresztény tuda
tomnak csak egyik di.menzi.ója.
Hitem. fölfelé nézni késztet: a
keresztény közösségbe nem ha
sít szakadást a halál. Akiket
szerettem, akik engem szerel
tek, remélem ott vannak, ahol
ezeretnek most i.s, érzik sze
reletemet most is, akár eljutot
tak már Oda, ahová minden te
remtmény repes, akár a tisztu
lás titokzatos életét, boldog
szenvedését élik még. Hiszen -
az egyiknek így, a másiknak
amúgy, - de értelmük, érzelmi
világuk lsten felé lobog és l s
tenben látnak, ölelnek mindent, ,
engem is: közösségben va,qyunk.
Hogy milyenek, és m-ilyen az
életük, - elképzelni n,em tu
dom, de annyit tudok. hogy nem
éleitelenebb a földi,nél. hanem
üd1Jösség is, szenvedés is, ~

élőbb. reálisabb, tiieesebb, boldo
gítóbb a legnagyobb művészek
elképeeiéseiné! is.

És ez a közösség nemcsak ér
telmemnek, hiibel; tudásomnak
élménye, - sokkal elemibb ere
jű élmény: a s z e r e t e t
s z e n t k ö z ö s s é g e ez. A
Túlvilág orszáaait Istennek sze
retete alkotta meg, a Benne élő
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és Feléje tartó lelkeket a szere
tet vonja lsten felé és egymás
felé. "Az Egyház a legszentebb
ezeretetszövetség, és akiket a
ezeretet kötelélee eoueed, azok a
javak közösségét is 'iparkodnak
megteremteni, amennyiben kül
ső akadály annak -nem állja út
ját. Am lsten országának csak
lsten maga szab törvényt, és Ö,
a szeni, örök szeretet, nem kor
látozza, hanem szit ja azt a tisz
ta szerctetet, mely a lelkek tö
kéletesedését és végelemZésben
az Ö teljes dicsőítését célozza.
Ez a szeretet, tnikép ősforrása a
Szentlélek, nem ismer akadályt,
kiterjed a Kriszius testének be
ten és elhalt tagjaira is és tö
rekszik azokba. is új életet és
etiészséoet lehetni: nuutáhoe
öleli az elhunytakat is: aki
gyermekét szerette. gondját sír
el nem temette". (Schütz: Dog
matika l I. 235.)

Mert ez a ezeretet élő szere
tet, azaz cselekvő, munkálkodó,
tettekben - a test-nérekért fel
ajánlott imában, seentmisében,
jócselekedetekben, enaeeeteli)
szenvedésben - megnyilvánuló,
m e II v á l t ó s z e r e t e t, a
Kriszius me{/1Jáltó ezereteiéi
folytató természetfeletti szere
tet. Mi egymásért és a szenvedő

elhunytakért, a. meadicsőillt lel
kek miériiink: mindmlá.1an egy
másért, Istenben. .Félelmetesen
nagy misztérium, és soha eleget
nem elmélkedhetünk róla - ír
ja XII. Pius pápa a Krisztus
miszHkus testéről szóló körle
vélben - hogy sok-sok ember
üdvözülése a titokzatos Krisz
tus tagjainak imáitól és e cél
ból önkéntesen vállalt vezeklé
seitől fii,fJfJ, és attól a. közremű
ködéstől, mellue! a. lelkipászto
rok. oalamini a h.iuek, főleg a
családapák és családanyák, is
teni (Jdvözífőnknek tartoznak".

"A ezeretei soha meg nem
szűnik." (1 J(01'. 13.) S.



:Sík Sándor:

IMADSAG jÓ HALALÉRT
Jóságos Úr, ki minket úgy seereisz,
Hogy képünkben megélted a halált,
Ki testedben tudod az emberi
Végsőség minden szoronaásait,
O Ember Fia, ember-ideoekkel.
Hússal és vérrel lélegző Barát,
Te jól tudod, hogy ama legutolsó
Emberi percek ft halálos ágyon
Neked is legutolsó lehetőség
Kiöntened még lüktető szivünkre
Szereteted megváltó tengerét
(Azután már a Kegyelem kerubja
Ellibben és kezünket az Igazság
Szeráfja ölti vaskesztyűs kezébe)
- Mit kériele tőled, milyen jóhalált?

Kérjem-e amit legkülönbjeid
Kértek maguknak, a mártir-keresztett
Felhőkben élő kisgyerek koromban
Álmodtam ilyet, oktalan fiú,
De most, hogy Arcod élő sugaránál
Látnom adatott Lázár magamat,
Most már tudom, milyen egetverő
Kevélység ül e kérés fenekén.
Sasmadarak közt, szabad éaaeurbas»,
Mit keresne a bűnei halolt
Vázával kullogdáló tekenős!

Vagy kérjelek a másik legkülönbért,
A nagy halálért harcaid mezőjén,
Tollal a kézben, igével as: ajkon,
H oUig hűséges szolgák, éber őrök
És állhatatos harcosok halálát?
O felséges halál, ó gyönyörű
Napáldozat, igaz nagyokhoz 1llő,
Azokhoz, kiket, bármikor jön értük
A hívó követ, őrhelyen talál!
De ilyen félig- vagy félig-se-szolga,
Ilyen maga kedvére dolgozó,
Műkedvelő apostol: hogy kívánjon
Kis élete végére nagy halált!

Hozzám való talán az lenne inkább,
Amit anyám esengett önmagának:
Sokáig tartó, súlyos szenoedést,
Levezekelni bilneii a földön.
De én, a gyenge, a tű-szurranásra
Felszisszenő kényes, hogy kérjem ezt?
Ó, csak ezentek gondolnak ilyet is!
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Anyám is, lám, mikor meaérkezett
Az annyiszor esengett szenvedés,
Nem volt szive, hogy megtartsa magának
A kínok kincsét: másnak, gyermekének
Udvösségére ajánlotta fel.
De én ha tenném, nem volna-e s.Zó csak, .
Szép szó az ajkon, és a meztelen szi»,
A remegő szív nem vonná-e vissza!
Én egyszerű Uram, csak azt ne engedd,
Hogy a hazugság megszennuezze szívem.
Igen, igen, - neu~ és nem -így beszéljek,
Magamhoz is, Hozzád is, akkor is!

Végül is úgy lesz egyedül igaz,
Ha kicsiségem kiméletre kérne:
Ha reménykedve, szeueave, szorongva
Olyan halálért esdenék, minőre

A milliók azt mondják: szép halál:
Aki nem szenved, aki, mielőtt
A halálos gyötrelemrászalwdna,
Szépen elalszik s öntudatlanul
Símul belé a néma ölelésbe.
Ez volna vajjon a boldog halál?
Valami bennem azt mormoiia: nem!
Úgy érzem az embernek jussa van,
Hogy megélhesse a maga halálát,
Megélje a borzalmas-nagyszerű,

Pillanatot, mikor a Végtelenség
Szemébe villan. Nem, az emberélet
Csak a halállal teljesül egésszé.
Odaadjam-e a halálomat?
Jól tudom, Uram, gyenge vagyok én,
Gyermeknél gyengébb, - ó maradj »elem,
Mikor az este végkép rámszakad,
H ogy amikor az Ajtó meocsikordul,
És nevemen seátitonak, feleljem
Legalább gondolatban: Én ·/la,q.lJok.

Igen, Uram, kérnem csak egy maradt:
Engedj jó halált, keresztény halált!
H ogy el ne meniek gyónatlan, kenetlen,
Útravalótlan, mint ki nem tiéd.
Lesz ami lesz és jőjjön ami jön,
Csak oldó szavad lemJen az utolsó
Hang, amit elnyel záruló iillem;
Csak a te Arcod, Arcod a kereszten,
Legyen utolsó látása szememnek.
Csak annyit tudjon eldadogni még
Cserepes ajkam, pattanó agyam
Csak ezt iormázza méo: én Jézusom!

Ó boldog halál, keresztény halál!
Kérhet-e jobbat a fáradt zarárulok,



Mikor az ösvény egyre-egyre szűkül,

Fogy a levegő s megsejlik előtte

Seoronaá ködben a Szűk Kapu torka/
Ezért könyörgök, erre adj kegyelmet,
Verejtékező gefszemáni Jézus,
Erre könyörögj Fiadnál kegyelmet
Jóhalál Anyja, kármelhegyi Szeni Seű«,

Haldoklók csendes pártfogója József,
'&s minden szentek, minden angyalok!
Ez!!r! hadd könyörögjek.

- Csak ezért? 
Hasít belém a lelkiismeret.
Csak arra kérsz-e oldozó kegyelmet,
Győzők olaját, I sien kenyerét,
H ogy az utolsó perced jó legyen?
Egy perc alatt akarnád eltiporni
Egy végig tán ki sem mondott igennel
'&vtizedeid légió neméit
Nincsen külön halál: a meghalás
Az élet fáján fakadó gyümölcs.
Amit iilieitél, amit oitoaottál,
A'Yn,U onföztél, amit metszeaettél,
Apoltál rajta: mind-mind visszaadja
A nagy gyümölcsben. Rosszabbat nem éd,
De jobbat sem tud adni, Ez a törvény:
Az örök Tervben nincsen mühiba.
Még élsz, erős vagy, tiszta a 'fejed,
Még tenyereden élet és halál:
Úgy imádkozzál mindennap és úgy élj,
H ogy el ne törd előre gyenge szá'rnyát
A végső órán felsÍ1'ó imádnak.

Elhallgatok, U ram. Elég nekem
Amit te mondtál, mást nem kérek én:
nAki bennem hisz, az nem lát halált"
'&n hiszek benned, Jézusom, - hiszek,
Segits, Uram, hitetlenségemen.
Jőjjön ami jőn, élet vagy halál,
Ilyen vagy olyan élet vagy halál,
A tied vagyok, - a Tied legyek,
Tégy velem, amit akarsz. Úgy legyen.



Holenda Barnabás

KOPERNIKUSZ

"Ami mult, az csak az előszó". Egy külföldi tudományos inté
zetnek ez a merész jelmondata jól tükrözi a haladására büszke
modern ember gondolkozásmódját. De nem szabad figyelmen kí
vül hagynunk. hogy a mult olyan előszó, amely nélkül a további
tárgylalás lehetetlen volna. Hiszen a mult jelenti azt a fejlődést,
amely a barlangban lakó, s pattintott, majd csiszolt kőszerszá

mokkal dolgozó ősöktől elvitt a ma repülőgépen száguldozó. rá
dión más világrészek hangját hallgató emberéhez. aki csodálatos
elektron- és proton-mikroszkőp.iával az anyagi világ molekuláris
építőköveit is meglátja s távcső-óriásaival oly messze néz
bele a világürbe, ahonnan a fény is csak évmilliárd alatt
ér el hozzánk. A mai csodálatos tudomány, fejlett isme
ret. folyton tökéletesedő emberi élet azokra a biztos pillé
rekre épül, amelyet mult idők sokszor már el is felejtett gondol
kodói, szűk előítéletekkel szakítani tudó szinte emberfeletti em
berei alapoztak meg. Ilyen új meglátásokat nyitó óriások egyike
volt Kopernikusz is, akit az idén születése 480 és halála 410 éves
évfordulóján szerte a világon ünnepelnek.

Az emberi gondolkodás egyik gyengéje, hogy könnyen lesz sematr
kussá. Ptolemaíos nevéhez hozzácédul'ázzuka geocentrikus világnézetet,
Koperníkuszéhoz a helíocentríkusat, Azt mondjuk: Ptolematos tévesen azt
gondolta, hogya Föld a csillagvilág középpontja. s e hamis tanításávat
vagy másfél 'évezredre megakasztotta a fejlődést. Koperntkusz felismerte
az igazságot, hogya középpont a Nap és e körül' kering a többi bolygó
val együtt a Föld ts, De kissé gondolkodóba kell ejtenie bennünket
Newcombnak, az ismert nevű csíllagásznak: "Bár Ptolemaíos rendszere
sok dologban téved, - írja ez - az égitestek látszólagos mozgásaít mégis
nagy pontossággal tünteti fel. A. mai mértékkel mérve természetesen hiá
nyos a rendszer, de bámulatos éleselméjűségnek és kutató tehetségnek a
bizonyítéka, ha azon idők mértékével mérjük." Koperníkusz igazi jelen
tőségét is csak úgy tudjuk meglátni, ha beleállítva munkáját a tudomány
íejlödésébe, kissé rnélyebbre próbálunk tekinteni.

Kopernikusz Miklós 1473 febr. 19-én született Thom városá
ban. A krakkói egyetemen az orvostudományt tanulmányozta és
egész fiatalon orvos-doktorrá avatták. Huszonhárom éves korá
han már Itáliába utazott. Bolognában csillagászati tanulmányo
kat folytatott, majd Rómába ment, ahol a matematika professzora
lett. Résztvett csillagászati megfigyelésekben is. Anyjának test
vére, Ermeland püspöke megszerezte számára a Visztula mel
letti Frauenburg egyik kanonoki stallumát, Nem szentelték pap
pá, hanem az akkori szokás ezerint csak a stallum jövedelmét
húzta, s a káptalan gazdasági ügyeinek lett az intézője. Emellett
minden szabad idejét kedves tudományának, a csillagászatnak
szentelte,

Abban az időben Ptolemaios (Kr. u. H, század) rendszere volt
az általánosan elfogadott. Eszerint a kőzéppontban nyugszik a
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Föld, körülötte keringenek koncentrikus körükben sorban a Hold,
Mercur, Venus, Nap, Mars, Jupiter és a Saturnus, A pontosabb
megfigyelés azonban megmutatta, hogy ez az egyszerű elgondolás
nem felel meg a tényeknek. Egyrészt a bolygók l.átszólagos körül
;iárásakor a sebesség nem marad mindíg ugyanakkora, másrészt
a bolygók a többi csillagok közt előbb keletről nyugat felé mo
zognak, majd egy időre megállapodnak s később ellenkező irány
ban, nyugatról kelet felé haladnak. Igy valóságos hurkot írnak
le az égen. A bolygók sebességváltozásának magyarázatára Ptole
maios felvette, hogy a Föld nincs pontosan a körpálya közép
pontjában, hanem például a Nap-pálya estében a sugárnak közel
kétszázad részével kifelé tolódott. A hurok-képződés magyaráza
tára pedig felhasználta a híres epieiklusokat: a Földkörüli kö
rön nem a N ap kering, hanem csak egy ú iabb körnek, az epi
ciklusnak a kőzéppontja, s ezen az újabb körön kering a Nap.
Hasonlóképpen van a többi bolygónál is. Amikor a pontosabb
megfigyelések még mindig eltérést mutattak, egyszerűen szaporí
tották a körök számát. Az első epiciklus kerületén egy újabb
kör középpontja kering, ennek kerületén egy harmadiké s így
tovább, s csak az utolsó kör kerületén kering a Nap.

Ezzel ra matematikai módszerrel tetszőleges pontossággal Ie
Iehetett írni a bolygók látszólagos mosgását, s pontosan meg lehe
tett határozni, hogy bizonyos idő múlva, hol lesz a bolygó. Csak
hogy természetesen a rendszer lassankint nagyon komplikálttá,
szinte áttekinthetetlenné vált a laikus szemlélő előtt, csak a mate
matikus tudott benne eligazodni. Ez különben a mai atomelmélet
akárhány fejezeténél is így van, sőt amint látni fogjuk, a boly
gók mozgásának modern elméletében is. Ez a komplikáltság az
alapja annak az anekdotának, amelyik X. Alfonz kasztiliaí ki
rályhoz kapcsolódik. Amikor bemutatták neki Ptolemaios rend
szerét, az,t mondotta: "Ha a teremtéskor tanácsot adhatott volna
Istennek, sok dologban jobb s egyszerűbb lenne a dolgok rendje."
Felszínes gondolkozók sokszor hasonló gúnyos módon ítélik meg
a rendszert, de ennek az ítélkezésnek végeredményben nagyon
naív szemlélet az, alapja.

Kopernikusz inkább dinamikus oldalról érezte hiányosnak a
rendszert. Az még csak elképzelhető, hogy a bolygó 'a Föld körül
kering körpályán, de annak már nincs magyarázata, hogy mi
kép tud az epicikluson keringő bolygó egy üres középpont körül
keringeni. Kezdte a régebbi csillagászati műveket tanulmányozni.
Megtalálta a Kr. ·e. III. században élt Apollonius rendszerét, aki
nek tanítása szerint a nyugvó Föld van a középpontban, e körül
kering a Nap, s e körül a többi bolygó. (Ez volt később Ticho
rendszere is Kopernikuszéval szemben.) Ez már jobban megfelelt
Kopernikusznak, de valószínűtlennek találta, hogy a Nap a Föld
köriil keringene, amikor jóval nagyobb a Földnél. Arra gondolt,
hogy a Nap lehet a középpontban és e körül kering a Föld. Híres
Archimedesnek A homokszámítás eírnű ránk maradt könyve,
amelyben Gelon szirakuzai királyfinak azt magyarázza, hogy nem
osak az egész Földgolyó! megtöltő homokszemek számát lehet meg
adni, hanem még ha az egész kozmosst töltenénk is meg homok
szemekkel, azok száma is kiszámítható. Ezzel kapcsolatban azt
mondja, hogy a legtöbb csillagász ,azt a gömböt tekinti kozmosz-
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nak, amelynek középpontja a Föld középpontja. sugara pedig
egyenlő a Nap középpontja és la Föld középpontja közti távol
sággal, "Samosi Aristarehos viszont közrebocsátotta - mondja
- bizonyos hipotézisek leírását, amelyekben az előzményekből
adódik, hogy a kozmosz a most említettnek sokszorosa. Feltételezi
ugyanis, hogy az állócsillagok és a Nap mozdulatlanul marad
nak, a Föld pedig kör kerülete mentén kering a Nap körül, amely
a Föld-pálya közepén foglal helyet". Plutarehos elbeszélése szer-int
Philolaus is, akinek a fizikáról szóló nagyon értékes művét Plato
10.000 draohmáért vásároIta meg, azt tanította, hogya föld éven
ként körüljár a Nap körül, s naponként a saját tengelye körül.
Bouíllaud, aki 1645-ben adott ki egy csillagászati munkát, ennek
az Astronomia Philolaica címet adta, mert azt tartotta, hogy a
Koperníkusz-Iéle rendszer igazi megállapftó.ia Philolaus.

Görög előzőinek példáján felbuzdulva Kopernikusz hozzákez
dett elgondolásának rendszeres kiépítéséhes. N agy művének elő

szavában, munkáját III. Pál pápának ajánlva, így ír: "Azon a
véleményen voltam, nekem is szabad megpróbálnom, hogy az eddi
ginél megbízhatóbb levezetést találjak az égitestek moszására
úgy, hogy 'a Föld mozgását veszem alapul. Igy figyelembevéve
azokat a mozgásokat, amelyeket a következőkben a Földnek tu
lajdonítok, sok és kitartó megfigyelés után végre arra jutottam,
hogy haa többi bolygó mozgását a korpálván mozgó Földre vo
natkoztatorn.. nemcsak a bolygók mozgásai következnek ebből, ha
nem a csillagok nagysága és törvényei, valamennyi pályájuk és
laz ég függnek össze, hogy egyik részben sem lehet valamit váltóz
tatni anélkül, hogy a többiben is, sőt az egész világmindenségben
zavar ne támadjon." Tehát az egész harmoniá.ia volt elgondolá
sának fő támasza, arnint Kepler is meg volt győződve, hogy min
dellség harmóniáját kell keresnie, ha az igazságot meg akarja
találni.

Kopernikusz nem elégedett meg azzal, hogy elgondolásait az
eddigi megfigyelések eredményeivel ellenöriste, hanem csillagá
szati műszereket szenett be és szándéka volt, minden bolygó moz
gását gondosan figyelemmel kísérni, hogy lássa, megfelel-e ponto
san az ő elméletének. Igy, bár műve lényegében 1507-ben készen
állott, csak 1530-ban tekintette befejezettnek. De még további ti
zenhárom évig várt kiadásával, bár már kezdett híre menni nagy
alkotásának. Sehombersr páduai püspök 1536-ban kérte elméletének
leírását, Rhaeticus wittenbergi professzor pedig '1539-ben Frauen
burgba költözött Kopernikuszhoz, hoev művét minél jobban meg
ismerhesse. 1540-ben De libris reooluiionum. Copernici narraiio
prima címmel könyvet is írt az új világrendszerről.

Kopernikusz eredeti munkája csak halála évében. 1543-ban je
lent meg Nürnbergben De orbium coeleslium reuoluiionibu« libr i
V I, címmel. Ptolemaiosszal szemben a Föld helyett a Napot tette
a rendszer középpontjává, de a köralakú pályákhoz ő is ragasz
kodott. Szinte elképzelhetetlennek látszott a klasszikus kor ha
tása alatt álló gondolkozó számára az a. feltevés, hogy a boly
gók ne a legtökéletesebbnek tartott körvonal mentén mozogjanak.

Némi gúnnyal szoktak erről a naivnak tartott nézetről megemlékezni,
pedig a mai tudományban is nem egy példát találunk hasonlóra. Schödinger
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híres atomelméletében szerepel egy függvény, amely úgy adja meg a
kvanturn-Iízíka eredményeit, ha feltételezzük, hogy az atom sehol sem vi
selkedik rendetlenül; pontosabban hogy az egész térben véges, folytonos
és egyértelmű marad Vagy ott van az általános, számfogalom kialaku
Iása. Az egész számokat és még talán a törteket is könnyen elfogadjuk,
mínt a reális világ adatait, de az irracionális számokkal még a zseniális
görög szellem sem tudott megbirkózni, az ímagtonárts, komplex s ha
sonló számokar pedig sokan még nem is olyan régen csak mesterkélt kí
találásnak tekintettélc Pedig - mondja Líchnerovícz, a College de France
nagyhírű tanára - "mast már tudjuk, hogya reálisnak mondott számok
nak nmcs olyan nagy prívílégturnuk a valóságos világ ábrázolásában: a
modern algebra nunden forrását mozgósítaní kell erre a célra,"

Kopernikusz ragaszkodott a körpálvákhoz, ezért hamarosan
kiderült, hogy az ő elméletében is használni kell az epieiklusokat,
ha a .pontosahb megfigyelésekkel összhangban akarunk maradni.
Ezt a nehézséget csak Kepler szüntette meg, aki tovább fejlesztette
Kopernikusz elméletét. felismerve, hogy a bolygók olyan ellipszis
alakú pálválcon keringenek, amelynek egyik gyujtópontjában van
fl Nap-

A mechanika fejletlensége . is nehézséget okozott Kopernikusz
nak. Az évszakok változását csak úgy tudjuk megmagyarázni,
lill. feltesszük, hog-y a Nap körül való keringés közben a Föld ten
gelye, amely körül naponként megfordul, nem áll merőlegesen a
pálya síkjára. Mai mechanikai tudásunk azt kívánja, hogy ez a
ferde tengely önmagával mindig párhuzamos maradjon, Koper
nikusz azonban még azt hitte, hogy a Földnek saját tengelye
körüli és a Nap körüli forgásán kívül tengelyével még egy har
madik kúpos mozg'ást is kell végeznie a azükséges tengelyhelyzet
biztosítására. Az elméletnek ezt a hibáját később kiiavították.

Kopernikusz rendszerének lelkes hívei és makacs ellenzői is
akadtak. Az utóbbiak közül nevesebbek a jónevű jezsuita csilla
zász, Riccioli és a kor legnagyobb megfigyelő csillagásza, Ticho
Brahe, Nehézségeik főleg az akkori mechanikai tudás fejletlenségé
ből adódtak; még hiányzott ezen a téren Galilei, Kepler és fő
leg Newton munkássága. Riccioli 1651-ben kiadott munkájában
nem kevesebb mint 77 nehézséget sorol fel. Szerinte például ha a
F'öld elmozdulna helyéről, a madarak nem találnának vissza fész
kükhöz, sőt még az erdőbe sem. Tichonak is volt hasonló nehéz
sége: a toronyból leejtett kő nem a torony lábához esnék, hanem,
mivel a Föld közben már több száz rnétert elfordult, mcssze at
tól. Ma már ismerjük az úgvnevezett Galilei-féle relativitás el
vét, amely szerint a mozgó testeken úgy játszódnak le a mecha
nikai jelenségek, miritha a test nyugodnék: mozgó hajón épúgy
lehet .labdázni, mint a nyugvón, Túl nagynak gondolta Ticho a
centrifugális erőt is, amely a Föld forgása miatt lép fel. Azt hit
te. hogy ez mindent, ami nincs rögzítve, lesodorna a Földről.

Ez a nehézsége Ptolemaiosnak, is megvolt. Ma már tudjuk, hogy
a Iorsrásból származó centrifugális erő 'a Földön csak elenyésző
kis része a súlverőnek. s csak annyit eredményez, hogy a sarkon
néhányezrelékkel nagyobb a test súlya, mint az egvenlítőn,

Az is nehézsésre volt Tichónak, hogy ha a Föld -esakugyan
keringene a Nap körül, akkor az év különböző szakában a tér
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más és más helyéről néznénk a csillagok felé, 'azért azoknak az
égboltozaton látszólag el kellene moz.dulniok a helyükről. Ezzel
szemben már Kopernikusz helyesen runtatott rá arra, hogy az ál
Iócsillagok oly szörnyű távolságra vannak tőlünk, hogy oahhoz
képest a Föld évi elmozdulása elenyésző kicsiny. Ma tudjuk, hogy
ez valóban így van, de Kopernikusznál ez csak megérzés volt•
.amelyet tudományosan nem tudott igazolni.

A csillagászok többsége mindinkább híve lett az új világrend
szemek, különösen amikor Galilei távcső-megfigyeléseiés Kepler
munkái ismeretesek lettek. Ekkor azonban más nehézség jelent
kezett. Ugy Játszott, hogy az új rendszer ellentétben áll a keresz
tény vallás tanításaival. s katolikus és protestáns részről egy
aránt sokan határozottan szembehelyezkedtek vele.

Érdemes itt ezzel a kérdéssel egy kicsit részletesebben foglal
koznunk. Először is le kell szögeznünk, hogya katolikus tudo
mányos világban akkor nem volt új a kopernikusz-i gondolat.
Oresmei Miklós püspök már 1377-ben határozottan tanította a
föld mozgását és Nicolaus Cusanus bíboros (meghalt 1474-ben)
is beszélt munkájában a Föld forgásáról. Kopernikusz maga
Schönberg Miklós bíboros buzdítására adta ki művét, Még mi
előtt a munka megjelent, VIII. Kelemen pápa nagyon érdeklődött
az új elmélet iránt, és Pastor a Pápák történeté-ben elmondja,
hogy Widmannstadt Jánossal elő is adatta magának. Giese
Tiedemann kulmi püspök is azok kőzött volt, akik szüntelenül

. ösztönözték Kopeenikuszt munkája kiadására. A kész munkából
ő küldött el egy példányt III. Pál pápának. akihez az ajánló
sorok szóltak.

Amikor Kopernikusz halála után meg akarták örökíteni em
lékét, Kromer Márton püspök volt az egyik mozgató ia az elrron
dolásnak, amelynek eredményeképen a f'rauenburgi székesegyház
ban 1581-ben emléktáblát állítottak fel Koperníkusz, "a nagy csil
lagász és a csillagászati tudomány megújítója emlékének."

Később azonban az elmélet körüli vitába szerencsétlenül bele
keverték a szentírás tekintélyét, s az elmélet ellenzői arra hi
vatkoztak, hogy Kopernikusz tanítása ellenkezik a szentírás sza
vaival. Protestáns részről különösen Luther és Melanehtou támad
ták már kezdetben nagyon erős szavakkal az új tant, a Galilei
körül kialakult vitában azután katolikus részről is megindult a
támadás. A helyzet megítélésére jellemzők Bellarmin bíboros sza
vai. amelyek Fosearini-hee 1615. ápr. 12-ikán írt leveléből valók:
"Ha tényleges bizonyíték volna arra, hogy a Nap a világ közép
pontja, akkor a látszólag ellentmondó szentírási szöveg magyará
zatában fokozott óvatossággal kellene eljárnunk és inkább azt
mondanunk, hogy ezt nem értjük, mintsem azt, hogy téves az,
ami be van bizonyítva," Mivel azonban nem látszott a kongre
gáció előtt a dolog tudományosan igazoltnak, azért 1616-ban hatá
rozatában eltiltotta mindiazokata könyveket, amelyek a koperni
kuszi tant nyiltan védelmezik. Az akkori tudományos felfogást
tükrözik Kepler szavai: "Oktalan eljárásukkal némelyek <annyira
vitték a dolgot, hogy Kopernikusz fő munkájának olvasása, melv
közel nyolcvan éven át teljesen meg volt eng-edve, most már leg
alább a következő javításig tilos lesz. Egyébiránt híres és meg
bízhatő egyházi és világi tekintélvek biztosítanak engem, hogy
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ezzel a eaillagászati kutatások elé semmiféle akadály sem gör
dült."

Ma már megállapíthatjuk, hogy a kongregáció nem járt el
helyesen s végeredményképen az egyház tekintélyének ártott ál
lásfoglalásával, de a katolikus hit ezzel nem szenvedett csorbát.
Riccioli már említett munkájában 1651-ben világosan kifejti:
"Mivel ez ügyben sem pápa, sem zsinat részéről, melyet pápa ve
zetett s elismert volna, nem történt tani határozat, azért a kon
gregációi határozat következtében még nem hittétel. hogy a Nap
mozog, és a Föld áll." Az egyház tehát a tudomány haladása
miatt nem került szembe egy régebbi hittétellel. hanem csak egy
hibás kongregációi döntést kellett később visszavonni.

Ha a tudomány ítélőszéke előtt akarunk Kopernikusz elméle
téről itéletet mondani, a következökre kell rámutatnunk. Koper
nikusz idejében a Föld tengely-körüli mozgásának és Nap-körüli
keringésének közvetlén bizonyítéka nem volt. Galilei távcső-meg
figyelései nagyon valószínűsítették az elméletet, de döntő tudo
mányos érvet nem adtak. Csak a XIX. században került sor
Foucault iriga-kísérletére, a csillagok látszólagos évi mozgásának
megfigyelésére - amit még Ticho hiányolt, - amelyek a Brad
lev-től megállapított fény-aberrációval együtt a kopernikuszi rend
szer fő' támaszai lettek. Einstein relativitás-elmélete 1905-ben
megint új helyzetet teremtett. Hiszen ennek kiépítésében az adta
a legnagyobb lökést, hogy negatív eredménnyel végződtek azok a
nagyon pontos fénytani kísérletek, amelyeket Michelson ,:p as.ért
végzett, hogy közvetlen módon igazolja, hogy a Föld Nap-körüli
keringése közben csakugyan tovahalad a térben. A relativitás el
méleténekkövetkezménve, illetőleg alapja, hogy nincs értelme ar
ról beszélni, hogy valamely test önmagában nézve mozog, hanem
csak egyik testnek egy másik testhez viszonyított mozgásáról le
het szó. Ilyenkor teljesen egyforma joggal állíthatjuk, hogy az
első test mozog és a második nyugszik, vagy pedig megfordítva.

Ugy látszik ebből, hogy a kopernikuszi tannak nincs is külö
nősebb jelentősége, s kár volt olyan. elkeseredett harcokat vívni
a geocentrikus vagy helieioeentrikus rendszer igazáról. Hozzájárul,
hogy a rendszer kopernikuszi formájában nem is alkalmas a
bolygók pontos mozgásának leírására és a jövendő bolygóállá
sok pontos meghatározására. Szükséges volt, hogy Kepler a kőr

pályákat elliptikus pályákkal cserélje fel. De Kepler törvényei
pontosabban csak a Merkuma, Vénusra, és Marsra állanak, a
Jupiterre, Saturnusra és a többi bolygóra már nem. Ennek oka,
hogy például a Saturnusra a Napon kívül a Jupiter vonzóereje
is észrevehetően kifejti hatását s ez megzavarja a Saturnus el
liptikus pályáját. A perturbáeíót nem könnvű megállapítani, mert
itt már három test kölcsönhatásáról van szó - Nap, Saturnus,
Jupiter - már pedig ennek a híres három-test-problémának ma
tematikailag még eddig nincs pontos megoldása; csak közelítő
megoldásról lehet szó. Ez is annyira komplikált, hogy csak New
ton után száz évvel sikerült az első komolyabb megoldás.

Az általános perturbáció képletét ad a bolygó mozgására, amely egy
kíínduló íi<Wponttól (pl. 1900. jan. l.) kezdve bármely időre megadja a
bolygó helyét, csak az Időpontot kell a képletbe helyettesítern. Ez a kép-
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let egy trigonometriai sor. Amikor HiU 1890 körül így s-zámította a Satur
nus jövendő pályáját, a szükséges képlet 7 lapot foglalt le apró szedessel
és a táblázat, amelyet a képlet könnyebb kíszámítására tervezett, 84 lapot
töltött be. Hol volt ennek a szármtásnak kompltkáltságátó l a ptolemaíost
epícíklusok rendszere, amely X. Alfonzot annyira megijesztette. Pedig ez
a képlet csak néhány évszázadra használható. A hajózás szükségleteínek
megfelelő bolygótáblázat kiszámítása annyi számolással jár, hogy egy
magányos tudós csak 80 év alatt érne a végére, mert 14 'sz.ámjegyig ter
jedő pontossággal kell számolni. Csak specíálís modern számológépek fel
használásával tudja megoldani a feladatot több tudományos intézet ösz
szeműködése,

Mindez látszólag nagyon lecsökkenti Kopernikusz művének

:ielentőségét. A valóságban azonban mégis nagy dologról volt
szó, az új tan szinte forradalmi változást jelentett. Egyrészről

meggyőzte az embert, hogy bármennyire tanúskodik is mellette a
közvetlen látszat, mégsem szabad azt hinnie, hogy ez a kis föld
golyó, amelyen él és küszködik, a mindenség kőzéppontja: hanem
a Föld és rajta az ember bizony csak egy jelentéktelen pont az
univerzumban. "Mily kicsinek látszik az ember - mondta XI.
Pius a nemzetközi csillagászkongresszushoz tartott beszédében 
a tér és idő csodálatosan megnőtt kereteiben! Kis porszemecske a
mindenség mérhetetlenségeiben." Ez a felismerés sok tekintetben
új állásfoglalásra késztette a gondolkozó embert.

Másrészről Kopernikusz műve megindító;ia volt egy csodálatos
fejlődésnek, amely nélküle elképzelhetetlen. Belőle nőtt ki Kepler,
Galilei, -akiknek munkája betetőzést nyert Newton nagyszeru al
kotásában. Ez folytatódott a matematikai fizika bámulatos fejlő
désében, mely napjainkig tart és mindig meglepőbb eredményeket
hoz. Megváltoztatta nemcsak az emberi tudást, hanem az em-
beri életet is; . .

Lichnerovicz a kutató matematikusról így ír: "A munkában
levő matematikus nem inspirált virtuóz és nem tapasztalja meg
a mindenség mesterszavának varázserejét. Ember ő, aki aláza
tosan dolgozik, még pedig sokat." Ilyen alázatos. de kitartó mun
kás volt Kopernikusz is a mindenség titkainak feltárásában.
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Posson~Ti László

A PESTi RÉV ÉS KATEDRÁLISA
Ez la templom itt, a volt Erzsébet-híd pesti hídfőjének göd

rébe nyomva, oldala fölött a híd vasszerkezetének sokszáz-mázsás
íveivel: az alázat katedrálisa. Az alázaté, mert kifelé az első pil
lanatokban alig sejttet valamit abból a több mint hét évszázad
ból, amelyet nemcsak átélt, hanem amely él is falaiban. Egy ilyen
sokszázéves templom tulajdonképpen egy kötestet fölvett, ezt a
testet ujra és ujra növesztő vagy átalakító misztikus élőlény. Mi
élteti l Története nemcsak életrajz, hanem maga is élet. Hol kezd
jük rajzán Hol kezdődött ennek a szövevényes kőlénynek élete 7

Létének kezdeteit abból a talajból szívta föl, amelynek réte
geibe alapfalait mélyeszti. Ezek a rétegek a pesti oldal római
Elő-Aquineumának kultúrrétegei. Képzeljük csak: a római hó
dítás fölhatol az Adriától a dunántúli nagy Duna-szöglet jobb
oldaláig és megalapítja a nagy, büszke Acuíncumot, Légiók ál
lomáshelye ez,de a katonaváros köré hamarosan hatalmas pol
gárváros is létesül: valóságos itáliai város,amely fórumával,
kolosszeumával. fürdőivel, viziorgonájával - s ez szól ma is 
kiásva ott áll Obudán túl. Csak házai központi-fűtésének cserép
csöveiből szállt el a fázékony itáliaiakat és kisázsiaikat az itteui
zord télvizek idején melengető forró levegő.

De viszont itt, az alföldi oldalon kezdődtek a Duna-Tisza
közi Vad Mezők, még keletebbre pedig a Kárpátaljáig a felső

tiszai mocsarak. Félvad lovasnépei ellen meg kellett védelmezni
a pompás Aquincumot, előbástvát építeni számára itt, az akkori
Barbaricumban. Hol építsék ezt a bástyát~ Ott, ahol legköny
rivebb az átjárás: ott ahol a legcsekélyebb a hatalmas folyó sodra,
ahol a természetes rév van, ahol a legkönnyebben kelhetnének át
a nagy pusztaság lovasai és ahol kalmárai, árúi, só, rabszolga,
észak reze, ólma, a keleti tenger borostyánköve eddig is átkeltek.
Hol volt ez a rév, ahol már a kő- és bronzkor embere is átkelt
a DunánI Mi pestbudaiak mind emlékezhetünk, hogy vashídjaink
pusztultával egyszerre őskori állapotba esvén vissza, hol- sikerült
legelőször hajóhidat verni a Duna homokos medrébe. A pesti
Belvárosi Templomtól kissé északra! Igy volt ez 1800 évvel ez
előtt is. Itt volt la nagy átkelőhely, a l'ómaiaknak ezt kellett az
alföldi oldalon is tartaniok, ezért alapították az óbudai Aquin
cummal szemközti oldalon, csak jóval délebbre a Nagy Rév elé
hídfőül a maguk katonavárosát. Elő-Aquincumot. Állj meg, Ba
rátságos Látogató, a Belvárosi Főplébániatemplomoldalánál. Ott
vagy, ahol annak az erődvárosnak déli bástyája húzódott. Nincs
benne semmi lehetetlen, hogy a templom alapf'alaiba a középkor
ban ennek az elő-aquincumi déli bástyafalnak megmaradt köveit
rakták bele. Hiszen a templom környéke ma is egészen római.
A nemrég felszínre került s ott kiállított síremlékekrő1 leolvashat
juk a légiók és a katonák nevét, ha pedig nyolc-tíz lépcsőfoknyit
lefelé haladunk a templom mai szintje alá, a római Castrum fa
lait, feliratos köveit és egyéb maradványait is megszernlélhetjük.

A réven aztán, hogy elhagyták a légiók, a nagy népvándor-lás
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viharai szálltak át. A hely, ahol ma 'a Belvárosi Főtemplom áll,
volt a gepidáké, gótoké, hunoké, avaroké. Az az érdekes, hogy
míg Aquincum egészen kihalt és nem maradt belőle más, csak
kőcsontváza, addig itt ez 'a kisebb, jelentéktelenebb bely egy
pillanatra sem maradt néptelen. Valamiféle lakosság mindig ta
nyázott a római romok között és fölött; lakókat a magvurok is
'találtak itt, kalmárokat és révészeket. valamiféle gyarló föld
vár sáncaitól védve, avarral kevert keresztény szlávokat, akiknek
templomuk is volt. Majdnem bizonyos, hogy ugyanott, ahol a
mai Belvárosi templom. Barátságos Látogató: ha nem is veted
le saruidat, ez a hely szent: a magyarország-i kereszténységnek
sokkal több, mint ezer éves pontján állasz, amikor ebbe a tem
plomba lépsz! Tudjuk, hogy Szent István hol és mely templo
mokat épített, A pesti rév temploma nincs köztük. tehát nem ő,

hanem maga 'a Rév Népe építette ezt a pesti templomot, amely
olyan régi, hogyegyszerűen hiába kutatjuk· kezdeteit és előző it.
Az alapjaiba és oldalaiba bevakolt kövek közt nem egy lehet,
amely látta megjelenni itt Arpád lovasait, majd látta, hogy 'a
nagy átkelőhely az Arnád-nem őrizete alá kerül. Szerit István
történetében nincs feljegyezve ugyan Pest neve, de erdélyi had
járatára menve nyilván ,a Pesti Réven kelt át a sereggel együtt
ő is és látta a városka révészednek-kalmárainak római kövekből

épített szűk kis templomát, melyben utóbb Szent Gellért teteme
nyugodott, míg, Csanádra nem vitték.

Meglepő. majdnemhogy megdöbbentő azonban: a pesti rév
part városának már kezdeti életereje! Nincs rá dátum, hogy ősi
szentegvháza mikor épült át románstílű nag'ytemplornmá, . bizo
nyos azonban, hogy a XII. században már majdnem akkora tem
plom áll itt, mint a mai. Ez pedig a középkorban igen nagy
épület.

Pest· kerítetlen, nyilt, önálló város ekkoriban, földesurat nem
ismert, földjei sem voltak. Az előtte hömpölygő folyamból élt.
Lakósai halászok, révészek, kalmárok, iparosok, és hajósok voltak.
A legrégibb oklevelek mint ilyen várost emlegetik. A hely a nyu
gati és keleti kereskedelmet egyaránt vonzotta: Szent István utó
dai még bolgár izmaelitákat, azaz mohamedánokat is telepítettek
ide a' dunai kereskedelem középpontjába, de a második-harma
dik nemzedékben már ők is keresztényekké és magyarokká ol
vadtak. A városnak zömök két tornyával a Duna hömpölygésére
tekintő hatalmas templomát nem királyi kegy, vagy püspöki aka
rat építette, Ez a város a maga erejéből nőtt és hatalmasodott
annyira, hogy ezt a XII. századi kéttornyú nagytemplomot föl
építhette akkorának, hogy megmaradt falmaradványa előtt ma is
ámulattal állunk. Eredeti román falrészlete ma is megvan a déli
torony belső oldalán.

Ott megyünk el fl, templom mellett és nem sejtjük ... A mult
század egyik tudós papja, Rómer Flóris is évtizedeken át haladt
el mellette, amíg egyszer kutatóútja a torony belsejébe nem ve
zette. És akkor, hogy az ő szavaival éljünk, megtalálta a "leg
szebbrománkorú, körivű párkányzatat, s felette a ritkán hiány
zó román fOflaz:atot - ez a négyszögű kiiueknek kiálló élei által
képeztetik ... ' A régi Pest emez első feltárója mindenütt kuta
tott, s hol nem is gy':anítá, volt egy fal, "mely Pest városa Ár-
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pádkori templomának díszéről, talán - ha alapjai felmérhetők
lennének - nagyszerűségéről is fog tanúskodni!" Hány nemzedék
magyarja ment el és megy el azóta is a mélyresűllyedt torony
mellett, anélkül, hogy ezt tudná. A vedlett torony nemcsak meg
óvta. hanem továbbra is féltékenyen rejtegeti közel nyolcszázéves
magvát. Nem maradtak meg azoknak nevei, akik építőmesterét
fizették, köveit bányásztatták, faragtatták és fölrakták, munkásai
bérét kiadták, s akik bűneiket súgták meg benne ezekben a ko
rai magyar évszázadokban. Csak annyit tudunk róluk, hogy Pest
népe voltak. S hogy templomuk becsült volt és híres, arra mé
retén és a fönnmaradt pompás falrészleten kívül bizonyság az
is, hogy 1211-ben királyi eljegyzés szinhelve volt. A Szentföldet
is megjáró András király és Gertrudis királyné négy éves lány
káját, Erzsébetet itt jegyezték el a thüringiai őrgróffal, Laiossal,
hogy hosszú jegyesség és rövid házasélet után ez a férfi is a
Szentföldön lelje halálát és özvegye a mártírglória mellé a szent
ség glóriáját is megszerezze. Erzsébet, a későbbi Magyarországi
Szent Erzsébetnek egész világot besugárzó alakja is előbb fényt
és királyi pompát, azután pedig az alázat és az önmegsemmisités
útját járta. A templom, ahol erre a sorsra oly zsenge korában
eljegyezték, hamarosan követte a megaláztatásban és megsem
misülésben a szegénység úrnőjének sorsát.

Ez a román nagytemplom 1241-ben leégett és elpusztult. A ke
leti országrészek népe a tatárok elől menekülve oly töméntelen
sokasággal sereglett össze a pesti révhez, hogy mindenkit átmen
teni éjt-napot eggyétévő munkával sem sikerűlt; nagyrészük még
az átszállítáara várakozott, amikor beszorultak a templomba s
az rájuk gyulladt. De néhány évre rá ismét csak maga a város
- mostmár a divatos gót stílusban - még szebbé építette, gót
falazás és díszek alá került a r~gi román falrészlet.

Más helyeken uradalmakat, falvakat, jogositváuyokat adomá
nyoztak egy-egy egyházi építmény megalkotására és fönntartásá
ra. Pest városának nemhogy adtak volna, hanem mindig elvenni
igyekeztek tőle, gondolván, hogy telik a pesti rév jövedelmébőL
Előbb Óbuda káptalanja próbált hatalmaskodni rajta, a tatárjá
rás után pedig az újonnan épült Buda, a Várhegyen alapított
királyi Buda szeretné vazallusává tenni. IV. Béla király kezdte
az. eddig csupasz és lakatlan, fordított teknő alaku hegység be
építését mert a tatárjárás tanulságai a hegyreépült kerített váro
sok védhetőségét igazolták be. Buda lett tehát a királyi ked
venc. Béla a gótika világhírű nagymesterét, Villard de Honne
court francia építész] hívta meg Budára, aki Marburgban már
megépítette akkor Magyarországi Szent Erzsébet gótikus tem
plomesodáját. Ennek a magyarvonatkozású templomnak a min
tájára épült aztán a budai Nagyboldogasszony templom. Pest
városa nem kapott ilyen királyi építészt, habár Honnecourt mes
ter valószínűleg megtekintette hosszas budai tartózkodása alatt
az egykorú pesti építkezéseket s lehet, hogy tanácsokkal is szol
gált. Méreteiben cseppet sem volt mindennapi templom a Rév
temploma. Építésénél a pestiek demokratikus ízű városbüszkeségét
a szembenlévő királyi Buda példája is feszítette az alkotásban.
A pesti polgárok, hátukban az ország kétharmadával, a XIII.
század végétől kezdve a maguk egyre szépülő szentegvházát állí-
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tották szembe Buda királyvárával és tornyaival. Oltára körül II
hosssúranyúlt szentély mentében, sőt a mellékhajók felé is ki
kanyarogva csúcsíves ülőfülkéket építettek a papság- és a céhek
vezetői számára, A fülkék hátfalába a passió jeleneteit festették,
ezekből a freskókból 1939-ben találtak meg néhányat a kutatók,
de a XVI. századi szentségtartók mögött még több ülőfülke lap
pang. A királyi Budával szemben itt Pesten ezek az ülőfülkék

jelentették a polgári siker csúcspontját. A rideg kőfalak közt,
a kemény kőfülkékben telente, iniközben a Duna felől északi szél
söpört végig a pesti réven. párnázott üléseken ültek a templomot
építő és fenntartó városnép vezetői. Egyre szaporodtak a rákosi
országgyűlések és húsz-harmincezres tömegeik s Pest politikai
fontossága is egyre nőtt. De Pest városában inkább csak szál
lást adtak az országgyűlés tagjainak, kereskedtek velük, űzérked

tek az akkor európai hírű pesti lóvásárok alkalmával, de maga
a város döntő többségében a dolgozók közösség-i alkotása volt II
feuda.lizmus fénykorában is.

XV. századbeli följegyzések szerint a főtemplom hét oltárát
rnind a céhekalapították és tartották f'eun. Szűz MáJ.'ia oltára
például, amely Szent Erzsébet, Szent Borbála és Szent Ilona ké
pével is ékeskedett, a varga céh alapítása volt. A Mindenszentek
oltárát a paizs és nyíl, valamint a jsisakgvártók eéhe és a nyer
gesek emelték. A szemközti hegyen vértanúhalált halt Gellért püs
pöknek is oltárt szenteltek a pestiek s ezt az oltárt egyszerű sza
bók és borbélyok emelték, szóval meggazdagodásra sohasem jutó
kisemberek. De az ő oltáruk sem volt azért alábbvaló, mint a hi
vatásukra sokkal rátartibb kovácsoké és kurdmíveseké, akik a
harcos magyar királyoknak szentelt oltárt, Istvánét és Lászlóét
építették. Imre herceg oltárát az ősi magyar mesterséget foly
tató tímárok emelték. Akerékgyúrtókat, kőf'ejtőket, bodnárokat
és asztalosokat viszont az Apostolok oltúra képviselte, hisz Ki-isz
tus is gyakorolta tanítóévei megkezdése előtt az asztalosságot s
tanítványai is mesteremberek voltak. Végezetül pedig Mária láto
gatásának oltárát a szűcsök alapították. Volt persze ezen a hét
ismert középkori pesti oltáron kívül egy Boldogasszonynak szen
telt főoltár is. De ez nem lehetett ezé vagy azé a céhé, mert
egész Pest városának közönségéé volt.

A templomot ezidőben fallal kerített temetőkert övezte. A kö
zépkor embere bent a templomban nyerte el a kereszténységet,
ott ülte meg egész élete során a maga kijelölt helyét, ha már el
jutott az, ülőhely fisztségéig; s oda kívánkozott temetkezni tem
ploma mellé, hogy ott várja be a boldog feltámadás idejét. De
ezek az ide temetkezők nem a konzervativizmus bástyái voltak a
maguk korában, hanem a haladást képviselték, rendszerint minden
ben. Az általában Budán gyűlésező főnemességgel szemben Pest
közvetlen határában, Rákoson a nem egyszer u néppel tartó köz
nemesek gyűléseztek. és ilyenkor az egész ország -mazvarsúeá
nak forrongó ereje Pesten összpontosult, s az itteni Nagyboldog
asszony templom szószékéről is sokszor hangzottak el tettet je
lentő beszédek. Már Róbert Károly fölemeltetége és Te Deuma
is Pesten játszódott le a Budán székelő főúri német párttal szem
ben. és akkor Róbert Károly képviselte az országban a haladást.
Hunyadi János kormányzata alatt aztán nagyon megerősödött

576



ez a pesti polgárság és az V. Lászlót körülvevő főúri klikkel
szemben a demokratikusabb származású és ténykedésű 'Hunya
diak oldalán állott. 1457 március 16-án a jelentős részében német
budai tanács hozzájárult Hunyadi László kivégzéséhez és a ki
végzést sietett is végrehajtani. V. László parancsára oaz áldozat
nak még a nevét is tilos volt bárkinek kiejtenie, Pest Nagy
boldogasszony templomának plébánosa mégis a szájára vette az
áldozat nevét és a gyilkosokét is. A történelem föl is jegyezte
a kivégzést követő vasárnapon mondott beszédét, amely után
erősen hozzájárult az áldozat öccsének, Mátyásnak megválasztá
sához,

Budán akkor is a német párt székeit, mikor 1458 újévekor a
Szilágyi-Hunyadi-párt a pesti Rákosmezőre sereglett. Pest, mint
nyilt színmagyar város befogadta Szilágyi húszezernyi triagyar
fegyveresét és Pest polgári népe elébe ment a döntésnek. A Budá
ról átszállingózó németpártiakkal még folytak az egyezkedések,
amikor-va pesti főtemplomban már megszólalt a harang és föl
hangzott a Te Deum Mátyás megválasztatásáu. A hagyomány úgy
tudja, hogy akkor énekelték a pesti gyermekek a főtemplom kö
rül az ismeretes versikét. "Mátyást mostan választotta mind az
ország királyságra...." A hagyomány joggal rögzíti ide a ma
is fennálló gótikus szentély magasztos környezetébe ezt az ujjon
gást, mert Pest és főtemploma az ezután következő fél évszázad
ban érte meg fénykorát.

Az addig kerítetlen, falak nélkül szükölködő mezővárosszerü

Pest a XV. század második felében válik szabad királyi várossá
- Mátyás hálája ez a megválasztását elősegítő város- iránt - és
ő alatta építi föl a város polgársága renaissance-ízű várfalait,
amelynek egy részlete az 1944-e,s ostromból bukkant' elő a hajdani
Kecskeméti kapu táján s ma már a Kálvin-tér legnemesebb látni
valóihoz tartozik. Milyenek lehettek 1470 körül ezek a több öl ma
gasságú várfalak frissen faragott fehér kőbástyáikkal és lőrése
ikkel t Sarakbástyái, rondellái hét bástya-osztatban vették körül, az
egész várost, annak dunai oldalát sem kivéve. De a bárityák és a
templom egyet jelentettek, mert ugyanazok a céhek őrizték és tar
tották fenn hetes osztatban ezeket a bástyákat, - de valószínűleg
ők is építették - amelyek a főtemplom hét oltárát birtokolták.
Régi pesti utazók' leírása szer-int egy óra járásba került mindeme
bástyák, azaz a város megkerülése.

Pest a Hunyadiak alatt az ország második városa lett - igy
szerepel Mátyás okirataiban is - a várost pedig a főteD;lplom
ssimbolizálta. Ma is fönnálló csúcsíves szentélyének nagyrésze is
ennek a kornak azalkotása s jóformán csak napjainkban kerültek
napfényre a régebbi gót iilőfülkék díszes freskómaradványai. Mi
Iyen lehetett ez a templom eredeti díszeivel. külső és belső farag
ványaival, azt a fennmaradt töredékekből csak sejteni lehet. A
történelem duló szávadai jóformán mindent letéptek róla, ami
dísze és pompája volt egykor.

Pedig még Mátyás halálaután is építettek rajta. A pesti pol
gárok megírígyelhették ,a szemközti budai renaissance építménye
ket s á maguk templomát is ebben a stílusban kezdték tovább
fejleszteni. A gótikus ülőfülkék egyrésze elé két vörösmárvány
pasztofóriumot - ssentségháztartót - emeltek. Az egyiket N agy-
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révy Endre thermopilei címzetes püspök, a templom plébánosa
készíttette - a neve ennek is a Pesti Révet idézi -a másikat
pedig Pest városának polgárai. Pest városa 1507-ben még derűsen
nézett jövője elé, habár a Jagellók alatt fejlődése megállott. Az
egyik csodával határos módon épségben maradt szentségtartón
Pest városának bőségszáruk közé fogott ci mere látható, a címer
ben a mcstanában előbukkant bástyák szimbolikus részletével. A
feIírat pedig így szól: "Arr/la imclitox: civitatis reaali» Pestiensis
MDVII." A két II. Ulászló korabeli pasztofórtum némi konzer
vativizmussal Benedetto da Majauo nyomdokait és motívumait
követő magyar mcster műve, Ma is ott állnak, ahová 1500 és 1507
között befalazték őket. A mőgöttűk . lévő gótikus ülőfiilkékben

freskókat sejtenek, amelyek felszínrehozatalára még nem került
sor. .

Renaissance főoltár is épült akkoriban, de errnek csak töre
dékei vészelték át a törőkkort. Dózsa leveretése Pest polgárainak
is a húsába vágott, sok volt közöttük is az áldozat. Mohács évé
ben aztán Pestig nyargalt a török és. Báthory István, a nádor
már ·1526 őszén kénytelen az ország rendei t Buda és Rákos helyett
Komáromba híni tanácskozásra: "Hiszen jól tudjátok, hogy Buda

. és Pest városai eléetek és az élelmektől is egészen megfoszlvák..."
Pest nem épült már ezután, hanem romlott. Százötven évi tö

rök hódoltság után a város az 1686-iki ostromban ötször cserélt
gazdát. Füstölgő' romhalmaz,büzhödt szernótdomb, nem pedig vá
ros szélén maradt ott a hajdani főtemplom, díszeitől f'osztottan,
kidőlt-bedőlt állapotban. .

Pest városában nem maradt akkor se török, se magyar lakos
ság, úgy kellett ujra beteleuíteni, Az osztrák, bajor, frank és sváb
telepeseket katonai kormányzat verbuválta és telepítette be a rom
halmaz közepébe és a; régiT'eatről még a szóhagyomány fonala
is megszakadt. Főurak-nemeseknem vágyódtak vissza ebbe a rom
fészekbe. A jobbágy ha jött is vol ua, ekkor mégcsak nem is köl
tözhetett!

A jobbára németajkú telepesekre várt, hogy a város helyén
. tátongó romhalniazt kitisetítsák, Annyi 'volt a rom, hogy az árú
kat behozó kocsik után egy garasra szállitották le a kövezetvámot.
de visszamenve a városból egy tuvar muroát kellett a kocsisoknak
magukkal vinnlök. A középkor Pestjének kő és márvány monu
mentumai darabokra zúzva murvaként hagyták el a várost; ha
még előbb meszet nem égettek márványí'arag-cúnyaikból. Boldog
asszony temploma azonban - egyetlen a fali al kerített Pest hat
temploma közül - félig-meddig még állott a Duna mentében. Hol
lett volna akkor érzék a gótika maradványai iránt! A renaissance
oltárok szépségét még inkább meg tudta érteni a barokk idők

egyszerű embere is, de a gótika nagyon túlhaladott volt akkor.
Igy aztán Pest városának új polgárai, akik azzal a feltétellel kap
ták ingyen vagy potom áron telkeiket. hogy azokon megszabott
időn belül építkezzenek - falusiasall egyszerű házakat emeltek
maguknak és a főternplomot is, megszabaditva r-oneso lt gótikus
ékítmé-ny-maradványaitól, köznapi, síma osztrák pallér-izlés sze
rint állították helyre. Senki sem tehet nekik szemreháuvást, hogy
~ meglévőnél nagyobb műértelemmel nem birtak és a hagyomány
sem sietett a segítségükre. Nem maradt itt szemtanú egy sem,
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írott emlékek is szanaszét szórva a háborúdúlta országban alig
alig őrizték a templom hajdani pompájának émlékét. Az a cso
dálatos inkább, hogy annyi más romépülettel. gótikus és renais
sance törmelékkel együtt - ahová a város más hat templomának
lomjai vándoroltak - a Boldogasszony-templom félévezredes ma
radványait is el nem hordták. De az ősi templom még romjaiban
is, valami megfoghatatlan tiszteletet -gerjesztett benniik és ők a
maguk falusias ízlése szerint építették újjá a megszentelt helyen
a megazentelt romokat;

Toldott-foldott bárkaszerű alkotmány lett Boldogasszony pesti
egyháza s történelmi századok és stilusok Noé-bárkája egyben.
A későbbi toldások-foldások és ren~válások egészen addik, amíg
gótikus díszeit ki nem bányászták, inkább ártottak, miut hasz
náltak neki. De a kezdet romhalmazából mégis fölépítették ezek
a hívő szivek, tornyokat is emeltek neki és ismét monurnentummá
tették a Duna mentében. Nem csekélyebb buzgóság égett az ő szi
vükben, mint azon céhmesterekében, akik oltárukat és városuk
rájuk osztott bástvá.iát egyforma buzgalommal építették. 1726-ban
már annyira megvagyonosodtak a város nemrég beköltözött pol
gárai, hogy Rómer Flóris szer-int a templom "nagyobb újitásokat
szenoedeit, melyek régi jellegéből majdnem teljesen kiiosetották:"
A XVIII. század közepéri azután bontogatní kezdték a város régi,
középkori eredetű kapuit, sőt a várfalakon át utcakijáratokat is
vágtak és az ország ismét nyilt fővárosába az eddigi szórványos
magyarsághoz egyre többen és többen költöztek be. A mi templo
munk akkor látja kibontakozni a névleg ugyan nem, de valójában
mégis az ország fővárosává kifej lő Pestet, az empire és klasz
szicista st ílű utcaképek Pestjét, a Dunapart, a Lánchíd, a Nem
zeti Múzeum városképét. a reformnemzedékek, az ideköltözködő

magyar irodalom székhelvét, Petőfit és Március Idusa városát. A
nemzet és haladó Icrrádalom elbukásával ennek a városnak a jö
vője is gazdátlanná lett, száguldó fejlődése mindenképpen szabá
lyozatlan és szemponttalan. a templom körül most már nemcsak
a középkor még meglévő maradványait tüntették el, hanem vitáz
tak a Főtemplom áthelyezéséről, kövenként való széfszedése utáni
újbóli fölépítéséről is; de mégis visszarettentek a Budánál ré
gibb Pest legrégibb épületének eredeti talajából való ki tépésétől.
Igy aztán megelégedtek azzal, hogy legalább egy hídat vezesse
nek el mellette, amely híd, bál' Európa egyik legartisztikusabb
ilynemű építménye volt, feltöltött feljárójával mégis gödörbe
sűllyesztette az alázat nyolcadfélszázados katedrálisát,

Aztán ez a híd is a levegőbe repült mellőle.. A főtemplom sok
mindent átvészelő falai megremegtek, de biztos alapokon állván,
ezt ra világvégét is átélték.

Az ostromot megelőző évtizedben a templom hatalmas mű
vészi kutatómunka szinhelvévé vált. Dr Lux Kálmán és később

dr Lux Géza vezetésével elbontották a kalmárkodó korokban mel
léje épített silány üzleti fülkéket és a bolthelyiségek mögűl az
északi és a déli falakon pompás gótikus kapuzatok tűntek elő.
Bent a szentélyben is ekkoriban kerültek felsúnre a gótikus ülő
fülkék s egyikhen-másikban a XIV. századbeli freskók nagybe
csű maradványai kápráztatták el szemünket. A templom testét
borító barna vakolat leverése után mérműves faragott kövek ke-,
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rültek elő az ablakközökben, és föltárta a templom fala azokat
a sebeket is, amelyeket a könnyebben bevakolhatóság míatt ej
tettek rajta: a templom hajójának hatalmas kőmezőibe ugyanis
állványkapoccsal és nehéz kalapácsütésekkel téglahézagokhoz ha
sonló vízszintes hornyokat véstek, s így ilyen durva inódon 8e
beeték meg ezt a nemes építményt.

A pesti Nagyboldogasszony-templom viharvert öreg falai átlva
maradtak a Dunába zuhanó híd mellett, Nem jelképszerű esemény
volt-e ed A hídból úgyis csak az egyik hídfő maradt meg s így
a híd aránylag csekély költségkülönbséggel, persze alsó-hídszerke
zettel. a nyugat felé meghosszabbítandó Sztálin-út és Molotov
tér tengelyében, a kiégett Vigadó helyén is fölépíthető lenne. a ré
gi hajóhíd természetes átkelőhelyén. Igy Budán sem szaladna neki
a Gellérthegy meredek falának, hanem a két hegy közötti völgy
nek vehetné irányát, Pest legrégibb épülete pedig kiszabadulhatna
a hídfeljáró odaerőltetett gödréből és megmenekülne a hídpillé
rek nvomasztó közelségéből.

Az örég templom, alázatot lehelő tornyainak malterköntösében,
türelmesen várja, hogy az ő külsedében és környezetében is ha
sonlóan művészi esemény történjék, mint aszembenlévő várépűlet
tel történik, amelynek középkori szépségeiből felszínrehozzá.k most
azt, ami belőle felszínre hozható: a lepergett századok építő és
romboló kedvének' minden kibányássható ernlékjelét.

A JÓISTEN HEGEDŰSE
I r t a G. K. C h e s t e r t o II

Amikor Ferenc és világias társai költői menetükben vég'ig
vonultak a városon, trubadúroknak nevezték magukat. Amikor
viszont Ferenc és lelki társai nekivágtak a világnak, hogy vég
hezvigyék benne a maguk lelki művét, vezetőjük ezt a nevet adta
nekik: a Jóisten zsonglör.iei.

Mindenki tudja, kik voltak a trubadúrok; mindenki tudja,
hogy a középkorban, a tizenkettedik században és a tizenharmadik
elején Franciaország déli részén új művelődés született s úgy
látszott, fölülmúlja vagy elhomályosítja Páris fiatal tekintélyét.
Fő teljesítménye egy új költői iskola létrehozása volt. Elvben
szerelrni költők voltak ezek, de a valóságban szatirikusok és kri
tikusok is akadtak köztük. Festői helyüket a történelemben nem
kis részben annak' köszönhetik, hogy maguk énekelték a költe
ményeiket s éneküket többnyire maguk kisérték is az akkori idők

könnyed zeneszerszámain; egyszerre. voltak lantosok és írók.
Szép érzelmességükben nyilvánvaló erkölcsi veszedelmek lap

pangtak. de tévedés volna azt képzelnünk; hogy az egyetlen vesze
delem az érzékiség csábítása volt. Ellenkezőleg: ez a délies ro
mantika voltaképpen a szellemiség túlsása felé hajlott, éppen
úgy, mint ,ahogy a belőle sarjadt eretnekség is elsősorban a spi-
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'ritualitás túlhajtásában vétkezett. Ez a szerelern korántsem volt
állandóan testies; olykor annyira anyagtalan volt, hogy már-már
allegórikussá enyészett. Az olvasó csöppet sem kételkedett ben
ne, hogy a versek hölgye a világon létezhető hölgyek legszebbike;
az iránt viszont, hogy ez a hőlg'y egyáltalán létezhetett-e valaha,
már gyakran kételyei támadtak. Dante is tartozott eggyel és más
sal II trubadúroknak. s az eszményi hölgye körül folyt kritikai
csatárczások kitűnő példát szolgáltatnak az imént említett kéte
h-ekről. Tudjuk ugyanis, hogy Beatrice nem volta felesége Dante
nak, de ugyanilyen biztosan tudjuk, hogy nem volt a kedvese
sem; egyes kutatók azt is megkockáztatták, hogy semmi egyéb
nem volt, mint a múzsája. Én a magam részéről úgy vélem, hogy
a. Beatricéra, mint allegórikus alakra vonatkozó elképzelés ha
mis, és velem együtt hamisnak fogja találni mindenki, aki 01
vasta és szerette a "Vita nuová"-t; de maga a tény, hogy ilyen
Iölfogúst egyáltalán megfogalmazhattak, jól rávilágít a közép
kori szenvedélyek bizonyos elvont és skclasztikus jellegére.

Am ha e szenvedélyek elvontak voltak is, azért még igen
szenvedélyes szenvedélyek voltak. Ezek az emberek allegóriáik és
elvontságaik iránt majdnem ugyanolyan érzelmeket tápláltak.
mint az igazi szerelrnesek igazi hölgyük iránt. J ó ezt figyelembe
vennünk, hogy megértsük: Szent Ferenc valódi trubadúr-nyelven
beszélt, amikor azt mondta, neki is megvan a maga dicsőséges

és szépséges úrnője, akit Szegénységnek hívnak.

'Hanem 'az a sajátos mozzanat, amelyre rá akarok mntatni,
nem annyira a trubadúr, mint inkább a zsonglőr szóhoz kapcsoló
dik, illetve pontosan az egyikből a másikba való átmenetre; ezért
meg kell ismerkednünk az Eszményi Szerelern költészetének egy
másik érdekességével. A zsonglőr korántsem volt ugyanaz, mint
a trubadúr, noha lehetett valaki egyszerre zsonglőr is, trubadúr
is. De a legtöbb esetben, úgy hiszem, épp úgy különböző szemé
lyek voltak, mint ahogy különbözőtt a mesterségük is. Sokszor,
mint aféle fegyver-, vagy inkább művész.társak, két ember járta
egyiitt' II világot. A zsonglőr lényegében holmi tréfamester lehe
tett; majdnem bohóc, és olykor pontosan az, amit ma kóklernek
nevezünk. Sőt olykor egyenesen akrobata; mint a "Miasszop.yunk
bohóca" szép legendájában, amelyben bukfenceket vetett s II

feje tetején állt a Boldogságos Szűz szobra előtt, amiért aztán
nagyszerű köszönetet és bőséges vigasztalást kapott a Szűzanyától

l'S II mennyei karoktól. A szokás, úgy vélem, az volt, hogy a
trubadúr ünnepélyes, izzó szerelmi énekekkel lelkesítette föl hall
gatóit, s utána következett a zsonglőr a komikum feszültséget
föloldó vidámságával. Ki fogja megírni egyszer két ilyen világ
járe) énekestárs kalandjainak hőskölteményét'í Mindenesetre, ha a
Franciskánusok történetén kívül valahol megtalálható a valódi
ferences szellem, hát ebben a Miasszonvunk bohócáról szóló le
gendában meg'talál.iuk. S arnikor Szent Ferenc "a Jóisten zsong-
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lőrjeinek" nevezte tanítványait, körülbelül azt gondolta: a Jóisten
akrobatái,

Mint egy parabolában, itt rejlik valahol Szent Ferenc igaz
sága: ebben a lemondásban a trubadúri becsvágyról, a zsonglőr

fintorai javára. Kettejük, az énekes és a mulattató közül az utóbbi
nyilván aféle szolga volt, s föltétlenül a másodrendű személy.
Szent Ferenc valóban komolvan gondolta, amit mond, amikor
azt mondta: megtalálta az élet titkát abban, hogy szolga legyen
és másodrendű személy. Végtére is ebben a szolgálatban nagy,
szinte már a frivolitúsig menő szabadságot talált. S mert majd
nem a frivolitásig ment, ez a szelg-álat -nagyon is hasonlított a
zsonglőréhez. A bohóc bízvást szabad lehetett, míg a lovag" pórá
zon nyögött; S olyan szolgálatban, amely maga a tökéletes szabad-
ság, bízvást bohóekodhatik a. szolga, .

És tovább is alkalmazhatjuk a Miasszonvunk bohócának pa
raboláiát Szent Ferenc esetére; sok mindent megvilágít. Tény,
hogy bármiféle látvány, egy táj például, tisztábbá és élénkebbé
válik olykor, ha az ember fordítva, fejjel lefelé nézi. Voltak táj
festők, akik a legelképesztőbb tornamutatvánvokat végezték, hogy
ha csak egy percig is, de, ilyen helyzetből szemlélhessék 'a vidé
küket, Nos, ez a megszokottnál sokkal csi.llogóbb, furcsább, meg
ragadóbb fordított látomás erősen ernlékeztet arra a világra, ame
lyet egy Szent Ferenc-féle miszfikus napról napra lát. S most
következik a parabola lényege. Míasszonvunk bohóca nem azért
állt a feje tetejére, hogy világosabb és különösebb látomást nyer
jen a virágokról és a fákról; nem ezért tette, amit tett, és soha
eszébe nem jutott volna, hogy ezért tegye. A bohóc azért állt a
fejére, hogy tessék a Boldogságos Szűznek. S ha Ferenc ugyan
így járt volna el - és kétségtelen, hogy képes lett volna rá 
lényegében ugyanazért tette volna: tisztán természetfölötti indo
kokból, És csak ez után támadt volna föl a lelkesedése és vonta
volna körül valaminő holdudvaros dicsfénnyel a földi dolgok
körvonalait. Ezért nem helyes, ha úgy képzeljük el Szent Feren
cet, mint a reneszánsz valamiféle költői előfutárát, mint valakit,
laki visszatér a természet örömeihez, pusztán csak a természet
örömei iránt való azéretetből.

Az ő esetében a dolog magyarázata nem más, mint az, hogy
fölfedezte: annak, hogy a természet örömeit újra megtaláliuk,
egyetlen titka van. A természetfölötti öröm világánál kell szem
lélnünk őket.

•••
Ha valaha végleg kimenne a divatból az a finom lényegű 1'0

mantikus szerelem, 'amely a trubadúrok ihlető valósága volt, s
mindenestűl a fikciók lomtárába kerülne: a világ épp oly értetlenül
állna a szerelem, mint a modern kor az aszkézis előtt. S hallhat
nók ugyanazokat az ostoba gúnyolődásokatés képtelen kérdéseket.
Az emberek azt Iirtatnák, miféle önző nőszemély lehetett, aki vi-
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rágok köntösében szedte be adóját, vagy milyen kapzsi hölgy kö
vetelte meg gyűrű formájában a színaranyat: pontosan úgy, aho
gyan ma azon rágódnak. milyen kegyetlen Isten lehet az, aki ál
dozatot és lemondást kíván. Véglegesen elvesztették volna mind
annak a kulcsát, amit a szerelmesek a "szerelem" szóval mon
dani akartak; egyáltalán nem fognák föl ésszel, hogy amit a sze
relniesek adtak és tettek, éppen azért adták és tették, mert nem
követelték tőlük. Vetnek némi meg-világító fényt ezek az aprósá
gok a nagy dolgokraj - annyi kétségtelen, hogy soha nem fogja
megérteni a ferences lelkületet, aki makacsul belerögződik a "ko
mar aszkézis" elleni modern rosszindulatba,

Szent Ferenc egész "magyarázata" ebben áll: hogy aszkéta
volt, de egyáltalán nem volt komor. Annak a megrendülésnek a
pillanatában, amelyben mint egy dicsőséges megaláztatásban,
ráeszmélt az isteni szeretettől való függésére, belevetette magát a
virrasztásba és a böjtölésbe, épp olyan szenvedélyesen, mintha
csatába rohant volna. Teljes fordulatot tett a paripájával, de
nem állt meg és nem is lassított villámlóan szenvedélyes iramán.
S ebben nem volt semmi negatívum, semmiféle sztoikus leegysze
rűsítóse az életnek, semmi önmegtagadás a hathatósabb önfegye
lem érdekében. Pozítív volt, mint egy szenvedély; épp oly pozi
tívnak látszott, mint valami gyönyörűség.Habzsolta a böjtöt, mint
más az ételt. Utánavetette magát a szegénységnek, mínt aho
gyan mások a földnek vetik neki magukat, hogy aranyat kapar
janak ki belőle. És személviségének éppen ez a pozitív és szen

,vedélyes vonása jelent valóságos botrányt a modern gondolko-
dás számára.

Tagadhatatlanul itt rejlik a döntő történeti tény, s ez elvá
laszthatatlan egy nem kevésbbé tagadhatatlan erkölcsi ténytől.

Tudjuk, hogy ilyen hősiesen·- vagy természetellenesen - élt,
kitartóan, attól fogva, hogy ciliciumával fölövezve kivonult .a
téli erdőbe, mindaddig, míg agóniájában azt Hem kívánta, fek
tessék a puszta földre, annak bizonyságául, hogy semmije nincs
s ő maga is semmi. És majdnem ilyen biztos tudással kijelenthet
jük. hogya csillagok, melyek a rideg földön heverő, elégett, csont
és bőr test fölött ragyogtak, végtelen vándorlásuk során e szen
vedő emberi világ egében, legalább egyszer egy teljesen boldog
embert láttak.
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Sletka Éva

ERŰSITSD MEG ...

Fölrnászom a' templomtoronyba onnan hallgatom a harnngokat
S nézem hogy zuhannak fejjel lefelé az öngyilkos fecskék

Vawmi nagy Páva tolla a világ színes foltok gyűlnek köröskörül
De az égen keresztalakban folyatja szét magát a hold

Ó Krisztus te Magadban mi'lideneket föloldasz
A sárga kétely elborította a földet mint ez a sárga alkony

S a csillagok vércseppjei még nem hulltak el utat mutatni
Elhagytam már értelmem homályát boo» értelmesebb

[homályba burkolózzam
Zöld fák feszengenek a da.qály lassan lecsillapul

Félek a nyugalomtól akkor is ha azt nekem Te adod
De szívesen belenézek lényem iszapjának alján egy napba

Amelynek sugarát nem lehet számba írni
Erősítsd meg bennem csodáida.t.

TÁVLAT

Fütyül a gyorsvona.t
Megáll
Századok szikrái lobognak át a füstön

Hunyorgó szemed kék csillaga fölött
Atsuhan a Halál
Ne hunyd le pillád mozdul a kerék jön a. következő állomás

Angyalok szállnak a füstben előredülve mint a versenYfutók
De nagyon is könnyű a sulumásuk
Tudod-e hát hogy fölébredni hol fogsz?

Ha oonaiod megáll sas szárnyára is ülhetsz
Ha lebukik a sas egy felhőre repülhetsz
Ha seétszakad a felhő marad az üres érj
Barátod nem barátod sorsod nem a tipd

Barátod nem barátod szerelmed nem szerelmed
Holnap csak az marad aki ma tőled elmegy
S ha lelked 'faggatod: még hű vagy? hű les,zel'l -
siralmaidra csak a szél felel. S t e t k a É v a

LENGJETEK ...

Lengjetek ágak ciprusok tölgyek búsan
Megáradt a folyó
Ilyenkor mindenki az utcára szalad virágot arulnak a körúton
Nedves jégdwrabok fázós nagy ibolyák
Fiatal napfényaszfaltra dobott legyezője
Tócsákon gördülő sbtétkék: auiákerék
Mind akik jöttök mind akik elhaladtok
Nevcssetek a hit nélkül halókon ., . SO t' e t k 11 i:» 'I
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Sinkó Ferenc

BENICZKY, A SZENTELT VITÉZ
Háromszázütven éve született Beniczky Péter, és százötven

esztendede, hogy utoljára kiadták egyetlen verseskötetét, a Ma
gyar Rilhmusokat. Nevét az irodalomtörténet Balassa követői kö
zött tartja nyilván, az, úgynevezett főrangú költők társaságában,
és az epigonoknak járó hűvös bírálattal tér napirendre felette. Pe
Ilig verseskötete - attól kezdve, hogy fi. költő halála esztendejé
ben, . 1664-ben Bertök István esztergomi kanonok Nagyszombat
ban kiadta -, nem egészen másfél század alatt, 1806-ig, tizenhét
kiadást ért meg. Azt bizonyítja e szám, hogy a XVII. század má
-odik felének és a XVIII.-nak kellett Benicsky mondanivalója,
hogy akor embere szerette, nagyrabecsülte, szívesen fordult hoz
zá pihenésért és vigasztalásért,

Beniezkv nemcsak költészetében volt Balassa követője, élete
is hasonlított Balassáéhoz. A felvidéki végek sajátos társadalmá
ból való, mely testévelodadobta magát a török elé, lélekben pe
dig a szellem ételei és élete után áhítozott, megkísérelve, hogy harc
közben is szolg'álja a nemzet kulturáját, Vácon született. Apja,
Beniczky Ferenc szentelt vitéz, Vác város kapitánya volt. Ott
nevelkedett Péter a végvárosban, gyakran harci zaj közepett; ami
kulturát kapott, szelíd lelkű anyjától, Dacsó Annától kapta. Apja
házánál tanult meg latinul is. Ifjúkorában ott forgott a végvári
vitézek között és a harcokban olyannyira kitűntette magát; hogy
jutalmul négy falura terjedő birtokot nyert.

Élete második felét Nyitra megyében töltötte, Pácolajon. Szel
leme előtt, úgy látszik, meghódolt a környék társadalma; ta
náesadója és barátja lett a gazdag Thurzó Annának, ő fogalmaz
ta meg az asszony végrendeletet és ő lett annak végrehajtója.
Ilyen minőségében kerűlt szembe éppen azzal a főúri társadalom
inal, amelynek költőjeként könyveli el az irodalomtörténet. A ke
serű küzdelem, amelyet a feudális kapzsisággal kellett vívnia,
kimerítette erejét. Verseit még maga rendezte sajtó alá, de könyve
sikerét már nem érhette meg.

"Magyar Rithmusok, amelyeket írt nemzetes Beniczky Péter
szentelt vitéz, első része, szép isteni dieséreteket és pcnitentaia
tartásra indító énekeket foglal magában, a második közdnséges
m agyu r példabeszédeket szép oktatással" -- ez verseskötetének
cím.. : barokk szokás szerint összefoglalja és elmondja a mű tar
talmát és velejét. És llle,gjeWli azt is, ami Beniczky könyvének
sikerét megalapozta. A "penitencia tartásra indító szép énekek"
éb a "közönsége8 magyar példabeszédek" olyan tárgyat jelentet
tek, amelyen át a korabeli magvarság' lelkét szólaltatta meg és a
lelkéhez tudott szólani.

Formáiban valóban epigon, Balassa követője, de mondaui
valójúban van valami, amit nem lehet oly könnyedén az vepigon
jelzőjével elintézni. Életéről végeredményben keveset tudunk, de
az az egyéniség, amely verseiből sugárzik, megragadó, határozott,
tele van mélységgel éR sok olyan vonással, amelyből az utána
következő évszázadok is mcrítettek. "Hogy ezeket a verseket ki-

585



nyomtattam - mondja első kiadója, Bertók István - oka az;
hogy meg akartam mutatni, hogyha az ember szintén sokat nem
tanult is és iskolákban nem járt is, ha sokat deákul nem tud is,
privato studio, csak a munkát és olvasást ne restellve, sok hasz
nos dolgot cselekedhetik, mint szegény Beniczky Péter uram."
A kor azt a magyart látta Beniczkvbeu, aki önerejéből, autodi
dakta médján fel tud emelkedni a szellemi élet magaslataira, és
akinek az élményei biztosítják a hitelét.

Olyan dícséret ez, amely igen jellemző és sokatmondó ebbeli
a korban, amikor oly nagyra becsülték a poeta doctust, és amely
ben illett telezsufolni minden írást klasszikus nevekkel. Beniczky
a végvári társadalom magyarjainak mindénnapi életét, gondol
kodását képviselte verseiben. Az önmagában és az emberben,
minden emberi erőben csalódott, vergődő és' kínlódó ember vi
lága nyílik meg a Magyar Rithmusokban. Még pedig oly hatá
rozottan és oly erővel, hogy meg lehet belőle rajzolni a török és II
Habsburg között, feudális urainak járma alatt vergődő végvári
magyar világának irányító eszméit, erkölcsi magatartását és fel
fogását.

Önmagáról tudja és meggyőződéssel vallja, hogy: "Kősziklától
fajzott - Sárkány ieién hízott -- Elfajult kemény szivem." Min
dennapi életéről tudja és vallja: "Menésem szükséges, - Téréseni
kétséges". És hogy: "Vesznek azért gyakran - Akik bíznak bát
ran - Magános erejökben". De ugyanakkor így figyelmezteti ma
gát is, kortársait is: "Ne bízd magad másra - Hogy ne jőjj rom
lásra - Hanem magad menj elől". Mily t eagikus erővel komorlik
fel a végvári magyar sorsa ebből a bíztatásból: "Mostan paisodal
- Tisztítsd s páncélodat - Sisakod vedd le szegrő l - Élesitsd
kardodat - S híz~aljad lovadat - Oldd ki az eke mellől". Ilyen
bíztatást csak olyan társadalom fia hangoztat. ahol megszekott
dolog, hogy az ekéből ki kell fogni a lovlat harcra.
. Beniczky stílusát sokszor dícsérik a későbbi korokban. Er
dekes, mily kevéssé veszik észre viszont benne azt, ami talán a
legsajátosabb és a legjellemzőbb: hogy addig szekatlan erővel
jelenik meg verseiben a szabadságszeretet és a belső. lelki szem
felfordulás az uralkodó rend alaptörvényeivel. az uraság és szolga
ság rendszerével.

"Mi lehet kedvesebb - S gyönyörűségesebb - Mint a kívánt
seabadsáqt" - kiált fel s így tesz hitet az emberi függetlenség és
szabadság mellett: "Ki ·van más birtokában - Sok álomszakasz
test, - Törődés-(, udvarlást - Tűrve nyög az magában - Aki más
asztalán - S nem maga tányérján -- Akar enní a koncban. 
N em mondom, királyság - De egy kis uraság - Ki lakhatik
házánál - Bár füstös légyen is - gs sással fedett' ill - Jobb
más palotájánál - Nyugszik hol akarja - Sétál hol kívánja 
N em ül más ajtajánál."

Petőfi híres versének, a Farkasok dalának motívuma nála
Ieleník meg első ízben a magyar irodalomban. Nagyobb verseiben
is, közmondásaiban is feltűnik a kutva és a farkas szembeállítása:
"Farkas ha koplal is - Nem cserélne mégis - Kalmároknak ebé
vel- Ebnek va.~lánc nyakán - Kötve szekér farán - Noha lakik
jó lével. - Farkas úr magának - (h'ül szabadságnak - Ritkán
ütik. vesszővel".



A szahadságszeretet ott kap egészen határozott társadalmi ízt.
ahol az urak és a szolgák egymáshoz való viszonyát és egyáltalán
az urak viselkedését táirgyalja. Az úr-szolga viszonynak kiilön
iker-verset szentel. Az elsőben, malynek címe: "Jó szolga, keve
sen hív voltál, ezután nagyobbat bízok rád", hosszan felsorolja
mindazt; amivel az urak bíztatják szolgáikat, amíg szűkségük van
rájuk. A másik versben, melynek címe: "Ember fogad fogadást,
aggeb .aki megállja", azt mondja el, milyen ürüggyel hajítják félre
a szolgát, akire nincs szükség: "Hogy liberia ruhád - Lészen
rongyos gatyád - Az is avult és' reves - V éare költnek rád bűzt

- Hogy minden szód gyujt tűzt -- Kezed enyves s va,qy nyel
ves." "Aki eztet iria - Alkalmason tudta, - Az udvarnak mivoi
tát - Mert az irigyektől - És fondor nyelvektől - Gyakran hal
lott íly nótát: - V én seotaa s agg kuiua - A hasznot nem hajtja
- N e vesztegess rtf korpát". Ha a magyar szatírából gyűjteményt
akarna valaki összeállítani, nem hagvhatná ki belőle ezt az iker
verset.

A feudális úr-fogalom elítélése megjelenik megverselt köz
mondásaiban is: "Soha na,qy urakkal - Cseresznyét mamkkal ..
Ne egyél egy tálbul - Ha eszel szépen - Esel irigységben 
Rád lövöldöz magvábul - H a csontot nem ront' is - Jelt hágy
rajtad mégis - Hogy nézd másszor iáoolabb" (143. közmondás).
"Nagy urak ezerelme - S kedveknek öröme - Jár gyakran nyúl
háton - Mely hol egyszer nyugszik - Másszor ott nem fekszik
- Nyomot sem hágy a hordon. - Igy az urak kedve - Egyszer
volt nevetve - Mjsszor veretett nyakon" (144. közmondás}, Egé
szen nyiltan bírálja kora társadalmi rendjét egy-egy' ilyen verses
közmondásban: "Sok jó ló a hámban - J.lfe(Jszalwd a vonyásbal''''
l1ert nem tudják jó voltát - Sok. érdemes legény - Hogy értéke
szegény - Fogja az eke szarvát - Noha az tarsolyból - S nem
csak ezüst tálból -- Eeenete vajas. pogácsát". Vagv». "Orszá,q
pusztulása - S városok romlása - Gyakran történik abból 
Hogya; jó gonosztól - S a jámbor latortól - Nincs rekesztve
egymástól. - Latornak aranylánc - Jámbornak nehéz tá.nc _.
ltéltetik birákfól". .

Abban a kétszázötven versben, amelyben a korabeli magyar
közmondásokat szedi össze Balassa-strófákban. természetesen nem
csupán társadalombírálat található. Összefoglalja mindazt a szen
tenciát, véleményt, közmondást és szállóigét, amelyben a korszak
magyarja a maga világszemléletét, önmagáról, . társadalmáról,
asszonyairól, fiaüalságáról, erkölcseiről, a jó és a balsors válto
zásairól való meggyőződésétkifejezte. A szerenese. a balsors nagy
élménye, mely Zrinyitől kezdve ott kísért költőink soraiban. Be
niczky verseinek is állandóan visszatérő tárgya: .Beerencse ke
reken. azért okosan' ülj - Tündér változásán hogy meg ne szé
gyenülj - Mikor rád moeoiuo«, mások kárán tanulj - Biztatása
után vakmerőn ne indulj".

Azáltal, hogy - a magyar irodalom történetében talán elsőnek
- összefoglalja és versbeszedd a magyar közmondásokat, sokkal
közelebb áll a néphez, mint a főúri társadalomhoz. A palotával
szemben a sásfedte hajlékot dicsérő, és az eke mellett szántó ma
gyart harcra bíztató verseiben amellett a társadalmi réteg mel-
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lett tesz hitvallást, amely ott maradt a pogány-gyötörte magytar
rögön és vállalta sorsa minden következrnénvét.

Ez Beniezky-Iéle verses közmondás, 1.1 rigmusba fogott szen
teneia sajátosan magyar műf'a.i, amelyet évszázadokon át szerét
tek és gyakoroltak eleink. Mint n gyöngyszemek, úgy ragyognak
a nép által megteremtett. formába csiszolt magyar közmondások
versben. prózában. világi és egyházi művokben, még a magya)'
dráma sokszor oly kedvesen kezdetleges k ísér-letoiben is. hogy
nemzedékről-nemzedékreátadják a bennük rejlő bölcsességet, ame
lyet afféle magyar filozófiának tartott még a XVII. és XVIII.
század maevar.ia is.

BÚGÁNCS
Irta Fekete István

Bogáncs egy szeles, decemberi éjszakán "látott napvilágot" -
ahogy mondani szokás - ámbár akkor csak a hold világított, az
is csak imitt-amott, ahogy kibukkant a nyargaló felhők közül,
vagy beazaladt valamelyik széltépett égi vitorla mögé,

Ezekből a külső körülményekből Bógáncs azonban mit sem
tudott, mert bent sötét volt és meleg és csak a birkák opálos sze
me tükröződött néhol; de az ujszülött eet nem láthatta, hiszen a
szeme csak néhány nap múlva nyílik látásra.

Mindezekből nyilvánvaló, hogy Bógáncs nem volt azonos II

bógáucs nevezetű növénnyel. amely a legelők dísze. és mit sem
tud arról, hogy ő gyom. Igaz ugyan, hogy Bógáncs sem tudta,
hogy ő kutya, még pedig pumi a javából. Tehát nem puli, hanem
pumi, amely foglalkozására nézve ugyancsak a pásztorkutyák
felekezetébe tartozik, csak belül nyurgább esontozatot és kívül
hosszabb szőrt visel. Más különbség nincs köztük csak hasonlóság,
ami 18. hűséget, okosságot, kitartást és bátorságot illeti.

Ezekből a nevezetes tulajdonságokból ebben a pillanatban per-'
sze nem látszott semmi, mert egyrészt az uiszülöttből még világo
san se látszott volna más, mint egy enyhén szőrös kis valami,
amiből lehet, hogy kutya lesz, de lehet az is, hogy házinyúl.

Természetesen kutva lett, mégpedig csodálatos kutya, mint a
Bógánes nemzetség utolsó hadtása,

Igen, az öreg Bógáncs átadta minden erejét ennek a kis va
karcsnak. Szoptatta, nevelte, ameddig tudta és április első nap
jaiban csak lefeküdt a legelőn egy kökénybokor mellé, nagyot
sóhajtott és egyetlen lobbanással ellobbant, mint a tövig égett
b"Yertya.

A kis Bógáncs megborzongott ekkor, feltartotta kis fejét és
vékony gyermekkutya-baugoll vonítani kezdett a szeleknek és



mindenkinek, akit illetett, hogy gyász van a legelők táján s az,
ő kutyaszivében,

Az öreg Galamb, a juhász odanézett és somf'abotjával szelíden
ütögetni kezdett egy vakondtúrást, melyet amúgy is megomlasz
tott már a tavaszi szél.

- Hallod'
- Nagyon húzta már magát - mondta a bojtár - meg zihált

IS mcstanában. Hazavisszük'
- Minek vinnénk. Eredj 'ásóér't: jó helye lesz ott a bokor

mellett,
A bojtár ellépett, a kis kutya pedig odaszaladt ·az öreg ju

hászhoz, odabújt a nagy csizmák közé és reszketett.
- Bizony, ez így van Bógánes ... de azért te ne félj. M:iska

majd eltemeti.
Ezekután Bógáncs egyedül maradt a falka mellett és egye

dül a kenyérhéjra és szalonnabőrkére, amit a juhászok odavetettek.
- Fogj ürgét- tanácsolta a juhász, amikor Bógáncs szemér

metlenül és nagyon éhesen nézte a kincses tar-isznyát - de tűlern

fogbatsz nyulat is.
Bógáncs ezen elgondolkodott. Természetesen, ekkor már jól

tudta, mi az ürge és mi a nyúl. 'I'udta a szavak jelentőségét,.

amelyek fontosak voltak.
- Nézd ,a ... !
Bógáncs pattant és k.iterelte a falkát a búzából, de ha a ju

hász azt mondta, hogy "fordíts", akkor megfordította a gomolygó
hadat, itt-ott belekapva egy-egy elmaradt birka inakásájába.

És ha a juhász azt mondta:
- A répára meg én vigyázok, mi ... - akkor Bóg'áncs egye

nesen a répa felé fordult és éktelen csaholással oktatta ki (t bé
gető, bamba társaságot,

Bógáncs életét ebben az időben elsősorban a gyomra irányí
totta és déli pihenőnél ugyancsak a gyomra figyelmeztette az ür
gefogás lehetőségeire. Az ürge azonban szemes állat. A legkisebb
gyanús mozdulatra "hapták"-ba merevedik a lyuk szájánál, füty
tyent egyet s eltűnik a föld alatt. Ilyenkor vigaszképen bele le
het szagolni a lyukba, sőt kaparni is lehet, de ebből nem lesz ürge
hús. Maradt tehát a nyúl.

Bózánes ekkor má.r legéllykorá.t élte - elmúlt már féléves -
és csabolva iramodott a jelzett irányba, ha Misku elkiáltotta ma
gát:

- ott a nyúl! - de ezek öreg nyulak voltak, melyek szinte
vidáman bi llegették rövid, farkukat Bógáncs felé és eltűntek a
domb mögött, vagy az, erdőben, értékes illatokat hagyva maguk
után.

Bógánes elkeseredetten és éhesen nyargalt. ezeken a csodála
tos szag-utakon, százszor hiába, amíg egyszer, egy süldőnyúl pat-
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tant ki előtte s a kutya ekkor elkapta a jámbor fülest és csodá
latosan beebédelt,

Ettől kezdve, Bógáncs oda se nézett az öreg nyulakra, ame
lyek a legelőn fitogtatták futóművészetüket, hanem - ha lede
lelt a jószág - csak eltünt az erdőben és vadászott, mit sem tud
va, hogy a vadászathoz bizonyos írásbeli engedélyek szükségesek.

Veltak azonban ismeretlen emberek, akik tudták ezt, mégis
vadásztak, mégpedig hurokkal, azaz dróttal, aminek egyszerűen

tőr a neve. Az ilyen hurok nem látszik a gíz-gaz között és ott
van felállítva, ahol ,a nyúl járni szokott. A nyúl baktat az útján,
motoszkál és belemegy a hurokba, amitől megijed és rémületében
addig ugrál, am.íg' megfojtja magát.

Bógáncs azonban - bár sokat tudott már, - ezt nem tudta
-és nagyon csodálkozott, amikor - vadászat közben - egyszercsak
felbukott. mintha meglőtték volna. Felbukott és fogva volt. Sze
rencsére az egyik lábát is odafogta a drót, így nem tudta meg
fojtani, de véresre verte magát dühében és félelmében és voní
tott, már amennyire a drót engedte.

Ekkor hangok hallatszottak, később pedig két nagy kéz lebori
tottaa félholt kutya nyakáról a drótot.

- Látod Csutak, így lesz a gombából kutva, a kutyából pedig
'szalonna, minden közmondás ellenére.

- Hogv-hogyI - kérdezte a Csutak nevezetű egyén, akinek
karján csodálatos rajzok ékeskedtek.

- Úgy fiam, hogy ez a kutva valódi pumi, amiért az igaz
gatónak nevezett vérszopó is megad egy kiló szalonnát, vagy há
rom liter bort... - és leoldva nadrágsztjját; azzal vezette ki
Bőgáncsot az erdőből, aki magához tért már és belátta, hogy
jobb, ha megy, míntha húzatja magát, mert elég volt a fojtoga
tásból.

- Nini, kutva - mondta az igazgatóné kibukkanva a vándor
cirkusz füstölgő kocsijából, ahol éppen ebédet főzött -- nini kis
-kutya! Nekem adod, Oszkár ...

Erre felült a kocsi árnyékában hasaló igazgató is és szakértő

szeme megállt Bógáneson.
- Valódi pumi - mondta Oszkár kitérőleg, az asszonynak 

valódi, hamisítatlan pumi ... Betanitom és nagy pénzt kapok
-érte,

- Egy liter bort adok érte - mondta az igazgató és unottan
elfordult.

- öt - mondta Oszkár --, de előre fizetve ...
- Kettő - licitált az asszony az ajtóból - ne légy szemtelen.

Oszkár. Multkor is ki varrta meg a nadrágod1
- Legyen négy, de ne feledd el Milka, hogy nem neked adom

el a kutvámat, hanem a férjednek, aki sajnálja tőlem azt a kis
bort, holott ő olyan pálinkaszagú, hogy Szultán, az oroszlán mult-
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kor is tántorgott az előadás után, pedig Szultánp.ak erős gyomra
van.

Az igazgató erre ismét felült és elővette erszényét, mire tisz
teletteljes csend lett. Csak a tarka póni dobogott az árnyékban,
egy rigó fütyült valahol mélyen az erdőben és a cserszagú, fa
nyar csendben csörrent a pénz.

- Itt van három liter ára. Keln - kérdezte azigorúan.
Oszkár sietve nyult a pénz után és az ideiglenes párázt az

igazgató markába nyomta.
- A nadrágszfiamat majd kérem vissza.

•
Igy lett Bógáncsból cirkuszkutya s egyben Otelló, mert az igaz

gató csak klasszikus neveket Hir t meg környezetében és a plakáto
kon is, melyek előre hirdették, hogy a Star Nagycirkusz nem
csak világhírű artistákkal ejti bámulatba a közönséget, de mű

során olyan számok is szerepelnek, mint Szultán, a berberoroszlán
és Otelló, a csodakutva,

Igen, Bógánes a szalonnabőrkék után valósággal megszédült
a cirkuszi csodakoszt láttán, és hűséges kutvaszivét hatalmas mó
csingdarabok némították el. Megszokta nevét - amelynek elhang
zása után mindig valami kedvesség következett - és megszekta
a szagokat, amelyek eleinte megrémítették. Nyers, hatalmas idegen
illatok voltak ezek, s amikor először megpillantotta Szultánt, a
"királyi berberoroszlánt", minden szál szőre égnek meredt a há
tán, bár a nemes vad kopott volt, mint egy lábszőnyeg és szemé
ben annyi lemondó közöny volt, mint a sivatag homokjában, ame
lyet sohasem látott.

- Ne félj, Otelló - símogatta meg Bőgáncsot az igazgató 
Szultán jó fiú ...

A "jó fiú" ezekután akkorát ásított, hogy meglebbent a sá
torponyva és megmutatta sárga agyarait. amelyek enyhe nyo
mással is pozdorjává törték a ló lábszárcsontját, ha véletlenül ló
döglött ,a .faluban, amerre a cirkusz vándorolt. Ettől függetlenül
azonban nem törődött senkivel és semmivel és amikor az igazga
tó a "nagy mutatvány" közben fejét dugta Szultán kitátott szájá
ba, semmi szándékot nem mutatott leharapni a szóbanforgó fe
jét, inkább valami méla undor vesztegelt egy pillanatig a sárga
szemekben.

Bógáncs - azaz Otelló - megszekta tehát Szultánt is, meg
szokta Bubit, a tarka pónit, amelyen az igazgató lovagol, mint
a "Sivatag Amazonja" és lelövi Abu Kefirt, aki el akarja őt ra
bolni. Abu Kefir Oszkár volt.

Közben Csutak, a bohóc lézengett a fűrészporos porondon és
időnként térdenállva; könyörgött Otellónak. hogy ne egye meg
őt, mert Bógáncs arra volt betanítva, hogy Csutaket kitereije a
porondról, ahol állandóan _. látszólag - akadályozta a műsort.
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A bohóc különben legjobb barátja volt a kiskutyának, s ahogy
múltak a hetek, úgy alakult ki a végleges műsorszám, melyet
Csutak és Otelló adtak elő. Eszerint Csutak fekszik az ágyban
s az ágy előtt Otelló "alszik".

Csutak ekkor felül s azt mondja:
- Papucsot!
Otelló hozza a papucsot.
- Pipát!
Otelló rohana pipával.
Csutak rágyujt, mire a kutya ugutni kezd, Csutak pedig'

könyörög, hogy hagyja még egy kicsit az ágyban. Otelló azon
ban könyörtelen, lehúz Csutakról takarót, mindent, látszólag igen
mérgesen, végül is megfogja a bohóc védekező kezét, kirángatja
az ágyból és - a lehető leghiányosabb öltözékben -- kivezeti II

aporondról.
Dörgedelmes taps ...
Lassan azután Otelló valóban "csodakutya" lett. és következő

tavaszon, amikor megint ott voltak a zöldrefelstett kocsik az er
dei úton, ahol félévvel azelőtt Oszkár megtalálta Bogánesot, Otelló
már kollégaként állt meg Szultán vasrácsa előtt, csak éppen
hogy nem tegezte,

Amikor azonban ebéd után lehasalt az árnyékban, nyugtalan
ságot érzett. Elfelejtett illatok csaptak az orrába ésa táj is
merőssége megzavarta, Valahol juhászosan füttyentett valaki 8

erre Otelló úgy pattant fel, mintha megütötték volna. Aztán ne
kiiramodott az erdőnek, de meg is torpant, mert az erdőnél a hu
rok emléke vágódott nyaka köré.

És - ami a legkülönösebb - a cirkusz, a kocsik, az emberek
egyszerre mások lettek, mint eddig. Ugyanazok és mégis mások.
Es amikor tovább mentek, kaparni kezdett a dülöngélő kocsi desz
kapodióján és ugatott az ajtó nyflásánál.

- Mi a bánatod, Otelló - kérdezte Csutak és megsimogatta
a kutyát; aki észre se vette a simogató kezet.

Az ajtó azonban csak a szomszéd kisvárosban nyílt ki, a pi
actéren, ahol lárma volt és zöldségszag és ráültek az erdei em
lékekre.

Bogáncs csak feküdt és nehezen szedte össze magát az esti
elöadásra, amely cosdálatosan sikerűlt, Előadás után Otelló az
igazgató keménykalapját tartva fogai között külön gyüjtött ado
mányokat az "állatsereglelt élelmezésére". Ez a feIírat volt ugyanis
aJceménvkalap karimáján. Szepen potyogott a pénz, de csalódnék.
aki azt hinné, hogy ebből a pénzből Bubi látott egy szem zabot,
vagy Szultán egy sovány oldalbordát. Erről szó sincs. Ellenben
pengett a citera hajnaligvelhulltak a cirkusz legjobbjai is a bor
italok kedves támadásában. csak az igazgató tartotta magát, sőt

hajnalok hajnalán elment a kocsmába kissé gyógykezelni s eláz
tatni az éjszakai fáradalmakat.

592



- Otelló, gyere te aranvkutva!
És Otelló ment és ujra szájába vette a gy üjtögető kalapot,

amikor az igazgató fizetni akart, gondolván, miért ne fizessen
a jószívií ázott hajnali közőriség.

A kutya elindult a kalappal, ámbár ekkor már azt se tudta,
mit tesz, mert túl a sőntés savanyú tegnapszagán, bagószagán,
emberszagán, élesen és mindent kizáróan birka és legelőszag úszott
az áporodott levegőben. És avas-zsíros csizmaszag és akolszag
és Otelló foga között remegni kezdett a keménykalap, amikor a
sarokba ért, ahol öreg Galamb iszog-atta hajnali pálinkáját. .A
kampós bot a falnak támasztva, a tarisznya az asztalon. Az a
bizonyos tarisznya ...

A kutya reszketett.
Az öreg juhász nem tett a kalapba semmit, csak nézte a ku

tYát. Nézte egyetlen moccanás nélkül és azt mondta csendesen:
- Hogy nem sűl ki a szömöd ... - és elfordult.
- Otelló - csattant fel a pult mellől, m.int az. ostor és a

kutva rohant a kalappal és leült és reszketett.
A cirkuszos gyorsan fizetett és felölelte a kutvát,
- Csak nem betegszel meg l Gyere aranyom! - és vitte Otellót

hazafelé és enni adott volna neki. 'I'akarg'atta, de a kutva nem
evett, csak feküdt s az ajtót nézte. Déltájban aztán kiment, tén
forgett és eltünt.

Vissza a kocsmába, vissza abba a sarokba. Ott már más ült,
de a hült szimat is olyan volt, mint a világos írás. Bógánes rá
állt erre a szirnatra, kirohant a kocsmáböl és szélsebesen gom
bolyította fel az öreg juhász mindmelegebbé váló juhász-szagát.

Porzott a vágtató lábak alatt a tavaszi út, bokrok és füvek
surrantak a város felé és jól elmúlt már dél, amikor lassítani
kezdett. Szivében mámor volt és félelem, amikor csendesen oda
ért az öreg juhász mögé. Az csak ment és Bóg ánes most melléje
óvatoskodott. Megálltak.

Az öreg botjára támaszkodott és nézte a porba roskadt kis
kutvát, Nézte, mozdulatlanul, komoran, amig csak Bógánes a
«irkuszi emlékek hatása alatt fel nem ült, ahogy kérni kell vala
mit.

Az öreg Galamb erre elmosolyodott és képen legyintette Bó
g-áncsot:

- Aztán ez elő ne forduljon többet, te, te - komédiás ...
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ESZMÉK ÉS TÉNYEK Lr j a Mihelics Vid

Az ószövetségi Szentírás magyará
zóinak egyik leghíresebb "kereszt
jét" - "crux ínterpreturn" - a
Prédikátor könyvének ötödik fejeze
te tartalmazza és pedig a nyolca
dik vers, amely az 1932 évi hiva
talos magyar kiadásban ekként hang
zik: "Legfelül pedig a király paran
csoí az egész alatta levő ország
nak." A fordító, Aístleitner József
professzor ezt a megjegyzé.st fűzte

hozzá: "A latin szöveg felfogása
szerínt a királya népet kiszipolyozó
hivatalnokrendszernek felső, súlyos
záróköve. A héber szerínt helyeseb
ben így lehet az egyébként bizony
talan szöveget vísszaadní: Az or
szágnak míndamellett előnye, ha ki-

. rálya van, kinek a föld (az orszá~)
engedelmeskedik." Minthogy a h,c
ber szöveg bizonytalan, nem csodál
kozhatunk azon, hogy a vonatkozó
hely tudományos' irodalmában más
értelmezésekkel is találkozunk. A
baj csak az, hogy az eltérések na
gyon is kirívóak, úgyannyira, hogy
össze sem lehet őket egyeztetni. Az
egyetlen közös pont, amely körül
nincsen 'Vita, az a nézet, hogy a hé
ber szöveg el van rontva s a he
lyes szöveget aligha sikerül már
visszaállítani.

Mmdezt G i a n f r a n c o N o I I i
írásából veszem, aki a kevéssé bíz
tató előzmények ellenére is kísérle
tet tett a kérdés olyan megoldására,
amely - mínt reméli - ki fogja
elégíteni a régieket és, a mo?erne
ket, a. katolikusokat és a ractónalis
tákat, s amellett a szöveget sem tor
zítja el. S az a körülmény, hogy
Nollí fejtegetéseit az O s s e r v a
t o r e R o m a n o adta kőzre, nyil
ván azt mutatja, hogy a javasolt
megoldás ellen aggály nem merült
feJ. A megoldás igy önmagában is
figyelmet érdemel, külön érdekes
ség azonban számunkra, hogy he-
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pillantást enged a szövegkrttíkat
munka szépségeíbe, s azt is tapasz
taljuk: milyen szerepet vihetnek
egészen kűlsőleues rnozzanatok is, a
tudományos felfedezésekben, ezúttal
- a kánikula.

Nollí mtndenekelőít a szöveg ösz
szefüggéseit veszi szemügyre. A
Kohelet -- a "gyülekezetbeli" - az
ötödik fejezet szóbanforgó részében
a negyedik fejezet 13-16. verseinek
gondolatmenetébe kapcsolódik visz
sza, amelynek lényege az, hogy
jobb, ha egy szegény, de -bölcs ifjú
kormányoz, nem pedig egy öreg és
balga király; majd - a hivatalos
magyar fordítás, szövege szerint 
ekként folytatja: "Ha látod, hogy
elnyomják a szegényeket és tipor
ják a törvényt, és, felforgat ják a jo
got a tartományban, ne csodálkoz
zál rajta: az egyik nagy ember fö
lött van egy másik nagy ember s
mtndkettőjük fölött egy rnégna
gyobb." Eddig nincs különösebb ne
hézség - állapítja meg Nollí. Vilá
gos, hogy Kohelet a kor bürokrati
kus szervezetéről beszél. arról a
szervezetről, amelynek részrehajlás
nélkül kellene szo(gáltatnia az igaz
ságot. Vtszont napirenden van, hogy
a szegényt gyötrik. és nyúzzák 
valószínűleg az adókívetéssel, ami
ben önkényesek és könyörtelenek
voltak a helyi sátrapák -, s ha a
szegény olykor birósághoz fordul,
ott sem tudja érvényesíteni igazát.
Amit tehát- a szöveg célba vesz, az
egész közigazgatási és biráskodásí
rendszer.

A nehézségek az utolsó részben
támadnak Mert amikor a bírálatot,
a megrovást várnők. amellyel a bü
rokrácíát kellene a Koheletnek illet
nie. helyette mealehetösen értelmet
len, mert összefüggéstelen szavakat
kapunk. A zárómondat ugyanis Nolli
szószertntí fordításában ilyeténképen



fest: "Előny az ország számára egy
királya megművelt föld számára."
Nyilvánvaló, hogy az utolsó szavak
nak ni~cs önmagukban jelentésük.
Magyarazatra vagy magyarázatos
fordításra szorulnak tehát. mínt a
Nollí által idézett példák is mutar
ják. Gin~burg igy forditotta : ,.... ma
~~ a .~iraly pedig a mezőgazdaságtól
fugg. Renan: "oo. maga a király alá
van.. vetve a f?ldnek." Ewald:
"Elo~y a~,. h~. királyt helyeztek az
orsaag élére, Nolli szerínt még
Ewald forditása látszik a legjobbnak
- Aístleítneré is ebben amederben
mozo.g -. mert a szövegnek igy
legalább logikai értelme van: ahhoz
hogy határt szabjunk a hivatalnokok
v~ssz~él.éseinek. sz~kséges. hogy ki
raly álljori az orszav élén. természe
tesen: jó és böl~s király. Ebből
azonban az következnék - emeli ki
Nolli .-.. hogy Kohelet a királyt és
a királyságot kivánja dicsör.em. hol
ott míndaz, amit előtte is mondott,
meg utána is mond, éppen azt bizo
nyitja, hogy nem becsüli sokra az
uralkodókat. Hallottuk már a negye
~ik fejezetben ezt a kitételt: "Öreg
es balga király", Nollí fordításában
ne,m.. rs "balga". de "félkegyelmű".
Később a nyolcadik fejezetben Kohe
let okos magatartást ajánl a· király
lyal szemben: ne keserítsenek sen
kit a jelenben észlelt vísszásságok,
mert a jövő még igazs1ágot fog ten
ni. A kilencedik fejezetben: "Inkább
kell hallgatru a bölcsek csendes sza
vára. mínt a balgák vezérének ki
abálására,' Vagy a tizedik fejezet
b~n: .,Balga ember magas rnéltó
ságba jut. előkelők pedig alacsony
sorsban ülnek." Podechard a Prédi
kátor könFéről írt rnűvében, amely
1912-ben jelent meg Párisban Nolli
szerínt helyesen foglalta össze a
szóba~forgó verscsoport gondolat
menetet: "Nem kell csodálkoznunk a
vidéken elkövetett túlkapásokon: túl
sokan vannak a tisztviselők. akik kö
zűl az egyik rangban fölötte áll a
másíknak. Vérszopók emelkedő sora

ez, akiket táplálni kell. A tapaszta
latlan ember azt hihetné. hogy ez a
sokféleség és lépcsőzetes rend biz
tosítja és tökéletessé teszt az ellen
őrzést. Kohelet azonban másként lát
ja: rnínél többen parancsolnak, annál
rosszabb azoknak akik engedelmes
kedni tartoznak." 'Vagyis a bürokrá
ci~ ahelyett, hogy a nép javát szol
gálná, a gyakorlatban csak hátrá
nyára válik. mert ez a hatalmas gé
peze~ még att?1 a kevéstől is meg
fosztja a szegényt, amije van.

Igen, de míért hozakodik akkor
el~ .az u~ol~ó vers. a királlyal? S a
mas~.k . ker~es: míért nem zárja ezt
a rövid resst is valami szentencía
v~gy ,közmondás úgy, mínt azt a
ke~' reszt is. amelyek közvétlenül
előtte vannak? A fejezet második
verse ugyanis így szól: "A sok gon
dot álmok követik, és a sok szóbe..
szédbenbalgaság vagyon", a hato
<;lik vers pedig:' "Mert ahol sok az
alom. sok a hiúság és sok a szóbe
széd." Nem kétséges - írja Nollí
-, hogy két közrnondással állunk itt
szemben, ha pedig ez így van, ak
kor rníért ne tehetnők fel, hogy a
'har~adik rész befejezésének, a nyol
cadik versnek is közrnondást kell
tartalmaznia? S ebből a feltevésből

kiindulva kezdte vízsgální Nollí,
hogy mi lehetne az a valószínű köz
rnondás, amely belefér a nyolcadik
vers cseppetsem Világos szavaiba.

Arr;a hamar rájött, hogy a tulaj
donképern nehézséget éppen a
.,melek", a "király" szó okozza. Mit
kellene tehát a "király" helyébe ten
ni. hogy közrnondásos értelemhez
s~gítsü~ az ~smer~ szavakat? Nyil
vanvala - állapítja meg NOUi -,
hogy csak olyan valamit vehetünk
fontolóra. ami szándékban a művelt

föld javát hivatott szolgální, a végén
azonban kárára válik. akárcsak a
bürokrácia, amelyből, ha rosszul
műkődík, c~~pa hátrány származik
a nepre. Vajjon rní lehet ez?

Javában törte rajta a fejét - írja
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Nolli -. amikor rekkenő hőség sza
kadt Rómára, s amint ott könyvei
közt verejtékezett, hirtelen .eszébe
villant, hogy milyen ve.zedelernrnel
járhat ilyenkor az öntözés, Igaz,
hogy a megmunkált földek mohón
áhítoznak viz után, de ha kelleténél
kevesebbet kapnak belőle, rosszabb
.ez rájuk, rnínt a mégolyan tartós
aszály. Tudják ezt az olasz parasz
tok, akiknél régi mondás: .Ktégette
a viz a földet." A jelenségnek egy
szerű az oka. Az altalaj míkroszko
pikus csatornákon át folytono" pá
rolgásban van s ha ezeket a csator
nácskákat nem tömné el időnként a
kapálás, hamar nedvesség nélkül ma
radna az a réteg. amellyel a növény
gyökerei érintkeznek. Nagy száraz
ság idején a nem kiadós öntözé" 
ugyanúgy, mínt a futó zápor -- csak
arra alkalmas, hogy ujból megnyis
sa az eltörnőtt kis csatornákat, ma
ga a viz azonban nem hatja át rné
Iyebben a talajt. Az újabb napsütés
azután meggyorsítja az altalaj pá
rolgását, úgy hogya rosszul öntö
zött föld növényzete két-három nap
alatt nagyobb károkat szenved, mmt
amennyi addíg érte, a szárazság
hosszú heteiben. Az éltető víz tehát,
amelyet öntözésre fordítottak, a
szándékolt jó helyett csak végzetes
rosszat művelt.

Hátha ez lenne a vizsgált szöveg
kulcsa is? - gondolta Nollí, s nyom
ban látta, hogy a "melek" szót,
amely a legtöbb nehézsége: okozza,
könnyen hozzá lehet igazítani a kí
vánt értelemhez. Csak a két utolsó
rnássalhamrzó! kell felcserél ni, ami
azért ts könnyen rnegy, rnert a hé
ber írás, mínt tudjuk, rendszerint
csak a mássalhangzókat tüntett fel.
Felcserélés esetén .a leírt "mIk" szó
ból "mkl" 'Iesz, ami .míkal't-nak is
ejthető. Az ekként olvasott szót pe
dig teljes kiírásban is, vagyis a ma
gánhangzók jelzésére szolgáló más
salhangzókkal együtt, megtaláljuk
Sámuel második könyvében (17,20),
ezzel a jelentéssej : csővízfolyás,
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vízerecske. pocsolya, vagy míként
a Septuaginta fordítja: "kevéske
viz".

A nyelvészek színte kivétel Vélkül
egyetértenek abban, hogya fenti
szó az arabból került a héberbe. t,z
arabban "makila" annyit jelent, rnínt
"kevés vízzel birni", de használják
a szót főnévként is, rníkor ts a je
lentése: "öreg kút", AbetiIcsere
végrehajtásával tehát egyszeriben
értelmet kapna a Kohelet mondása:
a bürokrácíából annyi haszna van a
népnek, mínt a kevés vszből. vagy
az öreg kútból a termőföldnek. Nyil
vánvaló. hogy semmi haszon sem
származhatík egy elöregedett kút
ból, amelynek csak a fenekén gyU
lik össze némi víz; mi több, csak
kár érné az ültetvényt, ha az ilyen
kútból, noha rendeltetése lenne, ön
tözni próbálnák. Ugyanígy a bürok
rácia is, amely egyébként csak tö
kéletlen, egyenesen ártalmassá válik
akkor, ha a szükségben lévők hiába
fordulnak hozzá.

A szöveg értelme így már telje
sen világos - jelenti ki Nollí -, de
mellette még más könnyebbségekhez
is jutunk. Miután a "király" szót ki
küszöböltük, a verscsoport nem vég
ződik semmiféle dicsérettel, rnmt
ahogy a dícséret nem is illik oda.
Helyette egy közrnondást kapunk.
vagy legalább is közrnondásos uta
lást egy olyan jelenségre, amelyet
jól ismernek a paraszu népek. A
verscsoport tehát ugyanolyan módon
nyer h'feiczést. mrnt a megelőző

kettő. Végül ami nem kevésbbé lé
nyeges, meg tudjuk magyarázni azt
iS, hogy rníből é~, nitként keletkeztek
az eddigi nehézségek. A "mk\" me
zöaazdaságt kífejezést, amely az
egész Szentírásban csak egyetlen
egyszer s akkor sem fontos össze
függésben fordul elő, már nem értet
te meg a leíró, aki valószínűleg tá
vol áll' a földműveléstől. Másfelől a
bürokrácia és a köztisztviselők sze
replése könnyen sugallhatta neki a



..király" eszméj-ét, annál ts inkább,
mert a "mk!" ugyanazokat a mással
hangzókat tartalmazza, mínt a
"mIk". Sőt még gondolhatta is, hogy
tollhibát javít ki és az eredeti helyes
fzi'rveget állítja vissza.

Mindezek után Nollí az ötödik fe
jezet hetedik és nyolcadik versének
szövegér ekként helyesbrtve ajánlja
elfogadásra: ..Ha látod, hogy el
nyomják a szegényt és megtagadják
az igazságosságot és az igaz.ságs'zol
gá1tatást a tartományban. ne csodál
kozzál: a helyzet az, hogy egyik
nagy ember fölött van egy másak
még nagyobb s mlndkettőjük fölött
tovább egy mégnagyobb: s az előny.

amit ebből húz az ország, annyi,
mínt a termőföldé a kiszáradt kút
11ó!."

•
A tárgy fontosságához triérten

igyekeztem ismertetni a legutóbb
Eugene Tesson tanulmányát
az emberen végzett orvosi kísérletok
erkölcsi mínösitéséröl, A k-érdésnek,
rnínt emlékezetes, az a hadbiróságt
per adott leülönösebb ídőszerűséget,

amelyet tavaly decemberben két né
met orvos ellen folytattak le Metz
ben. A vád ugyanis az volt elle
nük. 'ho.gy a háború alatt tudomá
nyos kisérletekre hasznárták fel az
egyik elzászi gyűjtőtáborban elhe
lyezett foglyokat. Az É t u d e s •
után most kiegészítésképen a V i t 11
e p e n s i e r o közleményére iS
szeretnérn fclhívni a figyelmet. an
nál inkább. mert ennek a tanul
mánynak neves szerzője, A g o s -
t i n o G e m e II i a hivatalos. a
katolíkus hívekre színte kötelezőnek

tekinthető egyházi állásfoglalást iS
megvilágítja.

A német orvosok - írja Gernellí
~ azzal védekeztek, hogy kísérle
kik jogszerűek és erkölcsileg meg
engedhetők voltak, mert hiszen cél
[uk: az orvosí tudomány előbbrevíte

le, az egész embenség javával egye
zett. A vád egyik szakértője. BIanc
professzor azonban úgy nyilatkozott.

hogy eljárásuk "ha talán nem is
egyenesen káros. de kétségkívül
kockázatos" volt. Valóban elltélen
dő-e az alkalmazott módszer? 
kérdezte az elnök a szakértötől. Er
re .már nem mert válaszolni a pro
fesszor és csak a bíróság sürgeté
sére rnondta jegyzőkönyvbe a követ
kezőket: "Mindaddig, amíg nem va
gyunk abszolút bizonyosak az oltó
anyag értékéről. szükséges, hogy
kísérletképen kipróbáljuk azt btzo
nyos szárnú emberen. Megengedem,
kegyetlen dolog, de nincs rá mód,.
hogyelkerüljük. Emiatt tehát nem
tarthatjuk bűnösnek Haagent. ,.

Gernellí sem helyesnek, sem kíelé
gitönek nem tartja Bianc profesz
szor válaszát, Szerínte az megkerüli
a probléma lényegét és könnyen ba
rnís vágányra vísz, A lényeg ugyan
is az, hogy milyen haltárok közt kí
sérletezhetik az orvos és a kutató?
Mert hogy ilyen határok vannak, az
oyan tény és erköcsi igazság, amely
lyel a tudomány is számolni tarto
zik. Hivatkozik itt GemeIli arra, hogy
XII. Pius pápa mar különböző al
kalmakkor és ísmételten ebben az
értelemben emelte fel a szavát

"Megesik olykor - mondotta a
Szentatya, amikor az első nemzet
közi ídegszövet-kórtam kongresszus
résztvevőit íogad:a -, hogy egy el
járáshoz nern- folyamodhatunk más
ként, csak ha figyelmen kivül hagy
juk embertársunk jogait vagy meg
sértjük valamelyik abszolut érvényű

erkölcsi szabályt:' Ebben az eset
ben - jelentette ki a pápa - az el
járás nem lehet az a legfontosabb
dolog, amelynek mínden más dol
got alája rendelhetnénk. "Az orvosi
tudomány számára is vannak szí
gorúan megvont határok, amelyeket
nem léphet túl anélkül. hogy bele ne
ütköznék magasabb erkölcsi törvé
nyekbe; ilyenek például a bizalmi
viszony orvos és beteg között, vagy
a beteg szernélyí joga a fizikai és
31 szellemi életre. ennek lelkt és er
kölcsi épségére."
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Arra a kérdésre, vajjon a beteg
hozzájárulhat-e ahhoz. hogy új el
járással kísérletezzenek rajta, a
Szentatya azt felelte: .,A beteg nem
abszolut ura önmagának: sem a tes
tének. sem a lelkének. önmagával
sem rendelkezhetik tehát a tetszése
szerínt." Mint a Szentatya ki iSI fej
tette, az embert kötik azok a belső

célszerüségek. amelyek természeté
be vannak rögzítve. Valójában csak
haszonélvezettel bir a saját teste és
a saját képességet fölött. Ennek a
haszonélvezeti jognak alapján ren
delkezhetik a beteg úgy. hogy szét
roncsolják vagy eltávolítsák szerve
zetének egyes egyedi részeit, amikor
és amennyiben az egész szervezet
java szükségszerűen megkívánja ezt,
vagyis ha arról van szó, hogy csak
is ilyen módon biztosíthatja a saját
életbenmaradását, illetve menekülhet
olyan súlyos károktól. amelyeket
más módon nem kerülhétne el. De
semmiképen síncs bárkinek is kor
látlan joga arra, hogy a mondott
feltételektől függetlenül anatómiai és
funkcionális jellegű rombolásokat
vagy csonkításokat végezzen vagy
engedjen végezni önmagán. .,Senki
tehát - fűzte hozzá a Szeritatya
- nem kockáztathatja a saját fizi
kai és pszíchíkaí épséget orvosi ki
sérletek vagy kutatások okából, 'ha
ezek a beavatkozások roncsolásokar,
csonkításokat vagy komoly sérülése
ket és egészségi ártalmakat vonhat
nlllk magukkal." AlI ez arra az or
vosra iSI, aki önmagán kísérletezik.

Említsük meg közbevetőleg. hogy,
a katolikus egyház míndenkor a leg
határozottabban állást foglalt a meg
előző és védekező jellegű steríltzá
lás ellen iSI. akár rendészeti. akár
közegészségügyi érvek alapján kíván
ják azt bizonyos kategónákra köte
lezően elrendelní,

A pápák tanítását Gemelli a kö
vetkezőkben foglalja össze: Kötele
sek vagyunk az embert személyt és
annak jogait rnínd önmagunkra.
rnínd felebarátainkra vonatkozóan
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tiszteletben tartani. Gyógyítás céljá-
ból olyan anyagokhoz és eljárások
hoz, amelyeknek hatásait nem ísmer
jük, semmiképen sem nyúlhatunk.
Új gyógyszerek és gyógyító eljárá
sok alkalmazásánál míndenkor szá
mításba kell venni (lj beteg állapotát
és az orvost tekíntélyek kísérteti
eredményeit. Abban az esetben. ha
a betegről megállapították. hogy ál
lapota reménytelen, az orvosnak még
kellően ki nem próbált an'yaggal
vagyeljárással is szabad kísérletet
tennie. hogy mégis megmentse il

beteg életét vagy rneghosszabbitsa
azt vagy elviselhetőbbé tegye táj
dal;nait'. Mindazokban az esetekben
azonban amikor ez a beavatkozás
veszélyeztetheti a beteg é.etet, ki
kell kérnie a beteg beleegyezését
vagy azokét. akiknek joguk és köte
lességük, hogy nevében ,1Jaatkozza
nak. Ami végül a tudomanyos lli
sérletekej illeti, az orvos meg ihl
magán sem végezhet olyan kísérle
tet. amelyet, ha másokon végzi,
meg nem engedhetönek kellene mí
nősítení. ömagát sem szahad pél
dául beoltania olyan ÍJeteg'H~:;gel.

amelynek az el1enszerét mé!; nem is
men.

Tanulmánya befejezésében a ha
lálraítélteknek tudornán ,/0:;' kisérle-

• tekre való felhasználásával foglalko
zik Gernellí. Álláspontja teliesenazo
nos Tessenéval s érvelése is ha
sonló mederben mozog. AZZ11:l
népszerű véleménnyel szemben, hogy
a halálraítélteken szabad kísérletez
ni akkor. ha azok beleegyeztek ab
ba, Gemelit helyeslően ídézr Lrguort
Szenr Alfonz tanítását: a halálraitélt
nincs a szabadságnak abban az ál
lapotában, amely megengedné neki.
hogy szabadon döntsön elhatározá
sárót,

•

Nem hiszem, hogy sokan hallot
ták volna Robert G r o s s e t e s t e
nevét. Amikor utánanéztern. legna-



gyobh hazai lexikonunkban sem ta
láltam meg. Igy ha mégis hozzá.
iogtám annak az értekezésnek el
olvasásához. amelyet E d war ct A.
S i II e m tollából a T a b I e t kö
zölt róla, abban inkább az alctrnnek:
"A fizika egyik atyjai', mint annak
a körülménynek volt szerepe. hogy
Angliában most ünneplik Grossetesre
halálának hétszázadik évfordulóját.
És csak fokozta érdeklődésemet.

hogy már az elején megtudtarn. a
centenárium alkalmából könyv is fe
lent meg Oxfordban az egyetem ki
adásában, amelynek a szerzö, A. C.
C r o m b i e ezt a cimet adta: "Ro
bert Grosseteste és a kisérleti tudo
mány kezdetei". Hogy éppen Oxford
ban gondoltak erre, annak is meg
van a magyarázata.

Grosseteste 1170 táján született a
suffolkí Stradbrook községben. A
papi pályára lépett s valószínűleg

Oxfordban nevelkedett" mert 1200
tól kezdve már az ottani iskolák
ban ta nított, 12ü9-ig, amikor Párís
ba utazott, hogy az akkor már hi
res egyetemen teológiai tanulmányait
folytassa. 1214-ben, visszatért Ox
fordba és csakhamar keresztülvitte,
hogy az oxfordi magasabb iskolák
egyetemi szcrvczetet nyerjenek. Az
egyházi felsőbbség előbb "az isko
lák mesterévé", majd a szabályzat
jóváhagyása után az újonnan léte
sttett egyetem kancellárjává nevezte
ki. Grosseteste 1235-ben lincolni
püspök lett, kapcsolatát azonhan/nem
szakította meg az egyetemmel, sőt
míután Oxford akkoriban a lincolni
egyházmegyébe tartozott, ettől kezd
ve az egyházi joghatóságot is ő gya
korolta a fiatal "studium géuerale"
fölött. 1253-ban hált meg.

Tanári és írói tevékenységében
Grosseteste meglepő sokoldalúság
nak és széleskörű érdeklődésnek ad
ta tanúságát. Teológus> és filozófus,
jogász és természettudós volt egy
személyben, amellett mínt hitszónok
is tekintélynek örvendett. Jártas volt

a görög irodalomban, a nyeljet is
kítűnően ismerte, s ha ő maga nem
ís tanult meg arabul, állandóan
érintkezett olyanokkal. akik az Eu
rópába akkor behatoló arab, rnűvclt

séggel foglalkeztak. Akárcsak fiata
labb kortarsa, Aquínóí Szent Ta
más, ő is arra törekedett, hogy a
hallgatók hozzájussanak a régi tpes~

terek írásainak megbízható fordítá
sához, Bizonyos, hogy legalább is
Aristoteles Etíkáját ö, maga fordí
totta le latinra, s . legalább iSI gon
doskodott nemcsak Aristoteles egyéb
.rnűveínek, de a velük kapcsolatos
arab kommentároknak fordításáról is

Mint teológust .Líncolntensís' né
ven sűrűn idézték a későbbi skolasz
tlkusok, akik nem fukarkódtak a
dicsérő jelzőkkel sem: "grossum
caput", "subtilis tntellectus". Hálá-,
sak voltak neki, amiért lefordította
latinra Antiochiai Szent Ignác leve
leit és Pseudo-Dionyetus munkáír,
értékelték a hozzájuk fűzött magya
rázatokat, nem kevésbbé azokat a
magyarázatokat is. amelyeket Szent
Pálleveleihez írt. Grosseteste egyéb
ként minden Vitatható kérdésben me
reven kitartott Szent Agoston néze
tet mellett s' így azatán. mínt a
Szent Tamást megelőző idők legtöbb
híres teológusa, ö is elutasitotta az
újító áramlatokat.

Kimagasló jelentőségre így nem is
a teológiában, hanem a filozófiában
tett szert Grosseteste. Teljesttménye
itt - állapítja meg Sillem is, meg
Crornbíe is - egészen kivételes jel
legű. Grosseteste magáévá tette Pá
risban azérdeklődést a logika és az
artstotelesí tanulmányok iránt, de ab
ban eltért a párisi tanároktól. hogy
az elmélkedés súlyát nem a metafí
zikára helyezte. Az ő gondolkodá
sában a; kozmológía, a világegyetem
megismerése állt az első helyen,
ami az előző században a jeles
chartrest iskolát is jel'lemezte, s bár
élénken vizsgálta Aristoteles ftzíká
j~t, nem ejtette el az anyagi mín-
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denségnek azt a pythagoreus-píato
nísta felfogását sem. amely annyira
kidomborodott a korábbi chartrest
mesterek írásaiban. Becsvágya az
volt, hogy az anyagi míndenségre
vonatkozóan olyan filozófiai magya
rázatot találjon. amely összhangban
van a teremtés, bibliai előadásával.
Ebhől a célból azután színtéztst ke
resett egyfelől az artstotelesí logika
és tudományelmélet, másfelől a ma
tematikai-fizikai alapú pythagoreue
platonista értelmezés közötr, S na
gyon érdekes, hogy amíg a teoló
giában Grosseteste a szélső konzer
vativókhoz állt. ebben a filozófiai
rnunkában az egész kor leghaladóbb
szellemévé emelkedett. Hatása 
Crombíe szerínt - századokon át
kimutatható. egyes meglátásainak
zseniális voltát pedig éppen napjaink
bízonyitják.

Grosseteste volt az első gondol
kodó - írja Crombie -, aki felve
tette a kérdést: rnít magyarázhatunk
meg és rnít nem magyarázhatunk
meg az anyagi világból a matema
tikai fizika útján, s ő kísérelte meg
először annak a tísztázását LS, hogy
míként használhatjuk fel a matema
tikát a világmindenség kutarásában.
Aristoteles - mtnt ismeretes
.xíetronízálta" a matematikát, vagyis
megtagadta tőle az első helyet a
tudományok rangsorában. Szerínte
ugyanis a matematika tiszta elvont
tudomány s mínt ilyen nem alkalmas
arra; hogy tájékoztasson a konkrét
dolgokról. Grosseteste viszont, bár
elísmerte, hogy a matematika elvont
tudomány, úgy vélekedett, hogy ..a
matematikai szárnszerűségek való
ban léteznek. mínt fizikai dolgok
mennyiségí meghatározói". tehát va
lami matematíkaít mínden anyagi do
logban meg kell találnunk. Ebből

következik - folytatta Grosseteste
-, hogy az anyagi nundenség tu
dományos magyarázatának legalább
részben matematikai magyarázatnak
keH lennie. Olyan fízíka, amely met-
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lőrl?etné a matematikát. nem képzel
hető, s azoknak a logikai elveknek.
amelyeket a matematikai fizikában
rnegállaplthatunk, érvényesülnlök kel1
a világmindenség életében is. Szem
ben a görög bölcselövei Grosseteste
ismét az első fielyet igényelte a ma
ternatíkának a tudományok sorában
míután a matematikai igazságok
szükségszerűen igazak. az egyes tu
dományokat pedig, mmél konkréfeb
bek és különösebbek, annál nagyobb
mértékben kell alárendelni az elvon
tabb és egyetemesebb tudományok
rrak,

Ami az anyagi nundenség szerke
zetét és végső elemeit illeti. Grosse
teste az arístotelesí, platont és ágos
toni elméleteket igyekezett összhang
ba hozni. Szerínte az anyagi dolgok
Iényegét abban kell keresni. hogy
van egy ősanyag, a "materia pri
ma". s van egy első testszerü for
ma: a fény. A kettő egyesüléséből

előbb egy klterjedés nélküli tesrszerű

szubstancía keletkezik. mínthogy
azonban a fénynek az a természete,

. hogy szfénkusan három dimenzió
ban szóródík szét, il primitiv fény
szubstancía is három dimenzióban
növekedve anyagi dolgokká fejlődik,

egy olyan evolucíós folyamatban,
amelyet az Istentől létesített fizikai
törvények határoznak meg. Az
anyagi míndenség megértésének kul
C'Ea te hát -- jelentette ki Grosseteste
- a fény megértése, míért is az
egész nundenség alaptudománya az
optika: meg kell lesnünk és fel kell
fedeznünk a fény magatartásának tit
kait. Formáhsan azonban az optika
is matematikai tudomány, rrunthogy
á .fény geometriai törvények szerínt
viselkedik.

Grosseteste tehát, aki a gondolat
sor elején metaftzíkaí feltevésekből

indult ki, a végén odakövetkeztet.
hogy további ismereteket csak úgy
szerezhetünk, ha megfigyeljük és ta
nulmányozzuk a fény viselkedését.



Meg is indította az optikai kísérle
teket--. amelyek hamar népszerűek let
tek Európában é,r előkészítették a
terrnészetkutatás modern módszereít.
Crombíe kímutatjn, hogy egvenes vo
nal vezet a lincolni püspöktől Galt
lethez é-s Newtonhoz. sőt azt is hoz
zá7l'C.Li, hogy "a ktsérletí tudnmány
logikai szerkczete és problémái,
amelyeket Grosscteste felvázolt. lé-

A KIS ÚT

nyegükben máig sem változtak',
Grossetestének tehát - Iejezt be Sil
lern -, aki meghirdette. hogy a ta
pasztalati tudománynak sajátos
rnódszere van: a megfigyelés és kí
sérletezés, mínden joga megvan ar
ra, hogya modern tudományosság és
a fizika egyik megalapítójának te
kintsük s mínt ilyennek emléket tisz
telettel őrizzük.

".-inól beezéloettinik társa.wi,qban, lehelséges-e férfi és nő közt
lHtrát.wíg, anélkül, korJY szerelemmé válnék, s férjes asszony, nős
férfi lönntarthat-e más férfival, vagy nővel ilyen barátságot. A vé
leml:n//ck mcuoszloiíak. Mi a Ki« út" 1,éleménye?

Először is tisztázzuk röviden
a fogalmakat. Egy német író
mundja: a szerelrnesek (jegye
-ek, házasok) eg-ymás szemébe
lllélYl'llnek; a barátok kezetfog
nak: a hajtársak vállvetve áll
nak. Pontos, szemléletes. tömör
.iellomzése a dolognak. 'I'ogyük
hnzzú, kiSSr1 elvontabban: a baj
társi kapcsolat bizonyos "hm;z
núl:ú,; .invnknlll(" (a (~iviliz{ll~j<',:

ter-hn ik a, tudomány, sth. javai
nak) kiizös szerotetén alapszik;
a barátság az úgynevezett "él
vezeti javakén" (a kultúra ja
vaién. aminők erkölcs, művé

szot s a legmagasabb fokon a
vallás}, melyeknek értéke (szé p
:-iég, jósúg. igazság, Uti isteni)
önmagunkban van. I,Ug bajtár
si <'~i" baráti kap-xolat véa
credménvben valaminő bajtár
sakon {~s barátokon kivüli vagy
fölötti {-dékre, való"ágra. au
uak közös kultuszűra irányu l.
addig a szerelrn i kapcsolatbau
R szeretett személy lép előtér

he; amazt a köziisség- jellemzi
(a n"'g-iek szer-int a -valódi kl-

rátság nem két, hanem három
személy köat áll fönn), emezt a
kétszemélyesség, intimitás, két
ember s csak két ember benső

"éges egysége.
"A jó házasságban --:- s most

Franz Krösbacher osztrák asz
k.étik~ls írót, idézzűk - ~aj,tál'
siassag, barátság es bensőséges

szerelern tökéletesen eg)-befonó
nódik. Hiszen a házastársaknak
annyi használati javat kell váll
vetve megszerezniűks megvéde
niük s annyi magasabb szelle
mi és isteni értéket egymást ké
zenfogva élvezniűk l A puszta
szerelemből tartósan nem táp
lálkozhutnuk. A házastársaknak '
egyben a l",gjobb bajtár-saknak
(~S barátoknak is kell lenniük.
1dilönlwil emberségük fontos
igéllycj lllaradnak kielég ítetle
nül s 11'1. a veszély támad, hogy
a házassázon kívül keresnek
nemcsak bajtársakat, hanem ba
rátot is. Viszont az, hogy a há
zasság' baitársi kapcsolat s ba
rátság ·is, korántsem jelenti,
hogy pusztán csak az volna.
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Mivel pedig az ember társas
kapcsolatai lassan fejlődnek,
könnyen lehetséges, hogy egy jó
bajtársi kapcsolat például
fiú és láuy egyetemisták, férfi
és nő foglalkozásbeli kartársak
közt - barátságga s n'em ritkán
szerelemmé mélyűl, jegyesség
gé és házassággá érik. Ha azon

.ban-ugyanakkor fontolóra vesz-
szük, hogy a szeretet, s már a
bajtársi s méginkább a baráti
szerétet is, egyúttal erősen sze
mélyes bélyegű is és határozott
érzelmi mozzanatokkal jár; ha
tudjuk, hogy a nő általában
nem szekott objektíven értékel
ni és szeretni, hanem biztos in
tuitív érzékével jellegzetesen
személyes álláspontot foglal el
rokon vagyellenszenvével (ha
talán nem mindig mindenek
előtt, de mindenesetre itéletével
párhuzamosan): akkor megért
hetjük, hogy még ,a semlegesnek
nevezhető moralisták is, mint
például a zürichi Bovet doktor,
határozottan állást foglalnak a
házasságon kivüli barátság, az
az az ellen, hogy a férfinak fe
leségén kívül barátnője, az asz
szonynak férjén kivül barátja
leg-yen. S az esetleges ilyen kap
csolatnak nyomban véget kell
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vetni, mihelyt az az érdekelt
fél számára a házastárs előtt
bármiféle elhallgatással vagy
titkolódzással kezd járni, mi
helyt amaz már nem láthat és
hallhat szabadon mindent.

Abban, ha különnemű fiatalok
közös munkáiukban és hivatá
sukban bajtársi kapcsolatet tar
tanak fönn, semmiképpen nem
szabad kicsinyesnek vagy agg á

lyoskodónak lennünk. Viszont
ha ez a bajtársiasság barátságg á

ruélvül s mégsem lesz jegyesi
és házassági kapcsolattá, már
jogosau emelhetünk bizonyos
komoly fönntartásokat. Mert u
puszta és valódi barátság hatá
rait tiszteletben tartani csak
olyan egészen érett és kialakult
szernélviségek tudják, akik ér
zelmi világukat nemcsak átte
kinteni, hanem fegyelmezetten
ellenőrizni is képesek. Itt már
a legmagasabb életművészetről

van szó; s ha valaki fiatal fő
vel erre nagykönnyen alkalmas
nak ítéli magát, az nyilván ma
f'át erősen túl- s e művészetet

sainálatosan alábecsüli; ilyen
szellemben pedig igazi barátság
se ki nem alakulhat, se fiinn
nem maradhat". (f/. e.r



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
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]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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SZERKESZTŐI ŰZENETEK

Hibainaeiiá«. A Vigilia októberi számában A hatvanévesek
Angyala c. vers L részébe két sajtóhiba csúszott be. Az 507. lapnak
alulról 9. sorában imánál igazabbat helyett imának igazabbat ol
vasandó, -- az alulról 4. sorban pedig feloszlik helyett elfoszlik a
helyes.

Cs. K. Ne terhelje meg magát anyagilag sem munkában azzal
a "g-:jÖllyörű oltárterítővel" (antipendium), amelyet hálából föl
akar 'ajánlani. Az ilyennek használata nem mindig liturgikus,
nagyon sokszor hivalkodó, nem egyszer ízléstelen és könnyen kí
sértés 'az adakozónak öntetszelgésre, Kérdezze meg inkább plébá
nosát, hogy 'éppen most mire volna szükséze a templomban. Ke
helykendők. corporalék, k&törlők rendesen sokkal ssükségesebbek,
minta nem egyszer fiókszámra használatlanul heverő oltárterítők.
És az ilyeneket feltűnés nélkül, névtelenül, keresztény szerény-
séggel lehet adni. '

N., P. Igaz-e, hogy a szentáldozást nem lehet felajánlani má
sokért' _.. S,..hütz Antal Dogmatikádát (II. köt, 522. 1.) idézzük:
"... a szentáldozás mint eledel csakis a: fölvevő,nek szól; Tehát
másokért sZ,entálq.ozást fölajánlani csak 'abban az értelemben
lehet, hogy aszentáldozás ténye által személyes teljesítmény alap
~~n (ex opere óp,erantis) szerzett érdemeket kötlyörgésképén .(per
JIlOdUI'l RuffragJ.i) és az esetleg hozzákötött búcsúkat a búcsú al
kalmazás törvényei szer-int flHajánljuk másokért; ezt természe
tesen meg' Iehet termi a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért is,".

M. F. Ritkán ugyan, de megeshet, hogy fáradt a gyóntató, el
felejti megadni a feloldozást. Ha a gyónó észreveszd, kérje. Ha
utólag jut eszébe, ne áldozzék, hanem menjen vissza és pótoltassa,
esetleg más gyóntatónál pótoltassa, De ha már áldozás után van,
áldozása miatt ne nyugtalankodjék, újabb áldozás előtt viszont
feltétlen iiI kérje az elmaradt feloldozás pótlását. Mi lesz akkor,
ha nem biztosen emlékszik, csak rémlik, mintha elfelejtődőtt vol
na a feloldozás l Ilyenkor viselkedjen úgy, mintha megtörtént vol·
na, legközelebbi gyónásában azonban tegyen róla említést. Arra
is gondolhat, hogyagyóntatószékbőlvaló kilépésekor talán még
.artánaküldte'' II g~·óntató. - Mindezek 'a szabályok mellőzhetők,

ha gyónásálJan nem szerepeltek halálos bűnök. Mivel ugyanis a
bocsánatos bűnök gyónás nélkül, imádság, bánat vagy jócseleke
detek útján is eltörlödnek. ha nem volt halálos bűne, ne pótoltaa
son semmit, hanem használja a bűnbocsánat utóbbi módozatait.

M. L-né. Ahhoz, hogy valaki Istent megismerje és szolgálja,
primitiv fokon elég, hogy rájőjjön: van eg}- legfőbb Lény (Abszo
lutum),aki személy {Valaki), aki más, mint a világ, s aki jutal
maz és büntet. Ehhez pedig elég' az értelemnek az a foka, Ej.mely
a történelem és néprajz tanúságu szei-int a Krtsztua előtti embe
riségnek 8 a késlSbbi primitiv népeknek is kijutott. Vegye hozzá,
hogy lsten segítő kegyelmébőlők sincsenek kizárva, sőt az ethnelő
gia szer-int az őskinvilatkostatás maradványai is fellelhetők ná-
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luk. Ig)' h át uem hiányoznak II Ieltételei annak, amit ·a kate
kizmus az élet értelmének mond.

Második kérdésére vonatkozólag: Minden ember lelkét külön
teremti az Úristen, de mindig tekintettel van a testre, melyet
szüleinkt ől kapunk, s amely ösöktől örökölt kiválóságokat vagy
terheltségekel is, de mindenesetre öröklődés folytán létrejött egyé
m k ül őnségeket hordoz. Ez a katolikus álláspont. Ezen belül két
fPlc elképzelés lehetséges. Vagy úgy gondolja valaki, hogy Isten
teljesen eg yf or ma lelket ad mindenkinek, de a lélek kibontako
zását, ervéuvesűlését befolyásolják az egyéni sa j á tságok. Olyan
formán, miut az agyvelő fejlődese általában befolyásolja az értel 
messég ér vényesü lését a különféle életkorban. Vagy úgy gon
dolhatjuk az egyéni kül önbs ézek keletkezését, hogy I sten már a
teremtés pillanatában az öröklött adottságokhoz szabta, "testhez
álló't-nuk teremtette a lelket. Gyakorlatilag nem igen van különb
ség a két felfogás köz ött, eltérésük inkább egy elvi kérdésen ala
pul: a mindenség alapanyagához, az aristotelesi filozófia ősanya

g-ához (mureria prima) közvetlenül járul-e hozzá a lélek, vagy pe
dig a ősanyagot testté formáló más formának közvetítésével t
Gyakorlatilag mindkét elképzelésnél egyformán beszélhetünk a lé
leknek a test fejlődésével párhuzamos kibontakozá s áról. fokozatos
érvénves ül é s éről , " fej lődéséről" , akár egyes emberről van sz ó, akár
az össz emberfségrdl. Csak arra vizvázzunk, nehogy a testnek
öröklé" vagy környezeti hatások alatt szerzett adottságait mere
ven determin álóknak gondoljuk. Normális embernél ugyanis kül
sö és bel s ő udottságok ellenére is ér vényesü l a lélek szellemisége,
ami főként abban mutatkozik, hogy fel tud emelkedni az értékek
(abszolút igaz, jó, szép, szent) tudorn ásulv ételéhez, ezek igénylé
séhez és a megvalósításukra irányuló t örekvéshez - értelme és
szabadakarata van. Erkölcsi életünk részben ezen a természetes ké
pességünkön alapul, részben lsten megvilágosító és erősítő ke 
gyeimén. melyet gyakran felkínál, s m ollyel együttműködnim ód
jában áll ruinden normális embernek.

Amí végül harmadik k érdését illeti: az amit bú csúimádságok
és az el égtételül kapott imákról hallott az csakugyan úgy van.
Mindeuo set re a jövőben ehhez tess ék alkalmazkodni, a multban
nem így végzett imádságok érvényessége miatt pedig ne tessék
aggodalmaskodni, hanem alázattal hagyatkozzék Arra, aki a jó
hiszern ű tudatlanságból elkövetett vétkeket és hibákat nem szokta
beszámítan i.

H. JI. Igen, Szent Máté evangelista (az eg ykori vámos, akit
Lévinek is hivtak) és Szent Mátyás apostol akit .Iudás helyébe
választottak, csakugyan ugyanazt a nevet viselik. A név (h éberül
Matthia) l sten ajándék át jelenti, mint a görög Thcodorus. Az evan
gelistát az Egyház szeptember 22-én, Mátyás apostolt pedig feb
ruár 24-én ünnepli.
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