
NAPLÖ
FRANZ KAFKA 1883-ban született Prágában és 1924-ben halt

meg Bécs mellett a kierlingi tüdöszanatőriumban.Életében csak
kevés műve jelent meg; nagy regényei (Amerika, Der Prozess,
Das Schloss) csak halála után láttak napvilágot s emelték a sze
rény, beteges, testi és lelki bajokkal küszködő prágai biztosítási
tisztviselőt a modern világirodalom legérdekesebb alakjai közé.

Amióta összes művei között, egykori barátja, Max Brod ki
adta Kafka naplójegyzeteit is (Tagebücher), eléggé belelátunk
ebbe a gyötrődő, tragikus lélekbe. Sok kínt, szenvedést, kisebb
ségérzést keltett benne gyönge testalkata és túlérzékeny idegzete;
a Napló tele van erre vonatkozó megjegyzésekkel, panaszokkal
állandó álmatlanságai, gyötrelmes főfájásai miatt; sok fájdalmat
okozott neki képtelensége arra, hogy beleilleszkedjék az életbe,
környezetébe, családjába, egyáltalán a társadalombaj de a leg
több vívódást talán a szüleihez, főként apjához való viszonya és
a házasság problémája jelentette számára. Ami az elsőt, az apa
komplexust illeti - (mert oly jellegzetesen lélektani eset, hogv
bízvást jelölhetjük ezzel a szakszerű kifejezéssel) - 'az apa ke
ményen s vadul megdolgozott azért a társadalmi helyzetért, ame
lyet végülis elért; a nagyapa még faluról falura vándorló zsidó
kereskedő volt s gyerekkorában sokszor fiának -- Franz Kafka
apjának - kellett télben-fagyban a kordét húznia; amit azt-i»
nem if, mulasztott el időnkint a fia figyelmébe ajánlani. Kafka
állandóan az, apja iránti gyűlölettel küzdött, és nem csupán az
apai intelmek által keltett "ressentiment"-ból. A kettejük prob
lémája sokkal bonyolultabb. A Napló följegyzései mellett első
sorban Kafkának egy apjához írt hosszú - (elküldetlen) - levele,
melyej, utóbb Max Brod közőlt, világít rá ellentétüknek mondhat
nók ;,vallási" hátterére. Ebbena levélben Franz részletesen elemzi
gyerekkora vallási élményeit. Apja még ragaszkodott a forma
ságokhoz - írja -, de nyilván látszott, hogya híven megőrzött
formák mögött már semmiféle valóság nincsen. Franz Kafkát
azok az órák távolították el már igen korán a zsidó vallástól,
amelyeket apja mellett a zsinagógában töltött. Eltávolították, de
nem adtak helyette semmit; az a lélektani magány, melybe seb
zett érzékenységénél fogva, kellő alkalmazkodó képesség híjjún
szorult, mihamar nyomasztó egzisztenciális magánnyá súlvoso
dott Kafka körül, ahogyan írásai - szinte kivétel nélkül vala
mennyi - tanúskodnak róla.

A magány föloldását jelenthette volna a házasság, de erre
Kafka sosem tudta rászánni magát. A Napló följegyzéseiben nyo
mon követhetjük töprengéseit, habozásait, mindaddig, míg 1917
ben elhatalmasodó tüdőbaja véglegesen tagadó választ nem ad
fájdalmas problémájára. Az irodalom pedig, amelyre egész életét
föltette, sem megbékélést, sem föloldódást nem nyujtott neki. Kín
lódva, gátlásokkal és testi gyöngeség-eivel birkózva dolg-ozott, "
legtöbb műve befejezetlen maradt. "Sorsom - írja a Naplóban
1914-ben -, az irodalom felől tekintve ig-en egyszerű. AlomE>zerű
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benső életem ábrázolására irányuló törekvésem minden egyebet
mellékessé tett számomra, de rettenetesen megkeseredett s egyre
jobban megkeseredik. Más pedig soha nem békíthet meg. Csakhogy
ehhez az ábrázoláshoz teljesen kiszámíthatatlan az erőm. Lehet,
hogy mégegyszer elfog, de lehet, hogy örökre eltűnt. Eletkörül
ményeim - (gyűlölt hivatala) - egyáltalán nem kedveznek neki.
Igy ingadozom; folyton a hegy csúcsa körül csapongok, de meg
maradni egy percig sem tudok a csúcson. Mlás is ingadozik, de
kedvezőbb vidéken és megbízhatóbb erővel; már-már lezuhan, de
fölfogja a társa, aki éppen azért jár mellette, hogy fölfogja. }O~n
azonban egyre csak ott fönn ingadozom, és sajnos nem jön a ha
lál, csak a haldoklás kínjait érzem örökké". Talán még megdöb
bentőbben érzékelteti ennek a gyötrött életnek a keserűségét ez a
halála előtt három évvel kelt jegyzet: "Aki nem tud élőn meg
birkózni életével, annak eg-yik karjára ahhoz van szüksége, hogy
egy kissé elhárítsa sorsa fölül a kétségbeesést, ami nagyon töké
letlenül sikerül; a másik kezével közben begyüjtheti, amit a ro
mok alatt talál, mert többet és mást talál ott, mint mások, hiszen
életében halott, s holtában ő az, aki valójában mindent túlél.
Mindennél azonban föltételezendő, hogy a kétségbeeséesel vívott
harchoz nincs szüksége mind a két kezére, sőt többre, mint 'ahány
van".

Ennek a küzdelemnek a termékei és tükrei, sőt harcterei
Franz Kafka regényei. Metafizikai regények; legjellemzőbbenaz

"A kastély", mely lényegében nem más, mint az istenkeresés vagy
üdvösségkeresés regénye. Hőse - és általában Kafka hősei - egy
pillanatban eljutnak arra a senkiföldjére, ahol már csak egyetlen
probléma van: az üdvösségé. A regény szimbolikus módon az em
ber harcát ábrázolja az üdvösségért, az értelemért, végleges he
lyéért a metafizikai világrendben. Kafka szemlélete és élménye
sok tekintetben rokon az egziszteneializmuséval - .de nem a
Sartre-félével! - s főként az egzisztenciálizmus egyik őséével, a
dán filozófus Kiergkegaardéval.

Természetes, hogy ebben a keresésben Kafka mutat bizonyos
rokonságokat a katolicizmussal is, illetve egyes katolikus voná
sokkal. De ez a nagy hontalan mindvégig hontalan maradt: a
zsidóságból kíszakadt, de nem jutott el a kereszténységig; meta
fizikai drámájából nem lett kegyelmi dráma. Vflága - bármily
paradoxul hangzik is - olyasmi, mint egy katolikus világ lenne
kegyelem nélkül, (ha egyáltalán lehetne olyan katolikus világ).
Kafka világa valóban "senkiföldje", ó- és újszövetség között; az
a végtelen, nyomasztó, havas vagy sivatag, irgalmatlan létmagá
nyú táj, amelyet a "Das Schloss" havas faluja, vagy ees >. "A
kasténv't-hoz mintegy váalat-kísérletnek tekinthető - töredéké
ben (Erinnerung an die Kaldabahn) a határtalan síkság szimbo
Iizál,

A számunkban közölt aforizmák 1917-19-ből valók. Kafka
"Meditationen" és "Betrachtungen über Sünde, Leid, Hoffnung
und den wahren Weg" címmel írta, gyüjtötte egybe őket; egy ré
szük eredetileg naplójegyzet volt s csak utóbb írta ki őket onnét.
Tudtunkkal Franz Kafkának ezek első magyarul megjelenő írásai.

. (1'.OY.)
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JlfADAGASZKAR POSPöKEI ÉS A MADAGASZKARIAK
SZABADSÁGA. Madagaszkár püspökei néhány héttel ezelőtt kon
ferenciát tartottak Tananarivóban és közös nyilatkozatof adtak
ld. Fölszólították a híveket a hierarchiához való ragaszkodásra,
a halottak kultuszának keresztény lelkiséggel való átitatására s a
keresztény erkölcsi követelményekre a munkaviszonyok terüle/én;
majd rátértek Mada.fJaszkár 'függetlenségének problémájára. "Át.
hatva attól a vá.fJytól - mondják -, ho.qy minden egyes alka·
lommai megfeleljünk a keresztények valóságos kérdéseire, és tud.
na, hogy igen sokan teszik föl a kérdést, jogosak-e a hazríjnk
fü,ygetlenségére irányuló törekvéseik, fontosnak tartjuk, hogy i8
mételten hangsúlyozzuk a következő elveket:

Az Egyház nem politikai hatalom, nem az a föladata, hOllY
ezt vagy amazt a kormányformál szorqalmozza, 1)agy döntsön
afelől, képes-e egy nép magamagát kormányozni, vagy nem, és
semmiféle köz1)éleménJj 1JUgJJ erő nem kapcsolja a hatalomhoz, és
ahhoz kapcsolódni nem is kíván. Szabad akar lenni és maradni,
egyedül azzal ioalalkoeva, hogy evangéliumi kiildeiését hordozza,
teljes tisztaságában. bármiluenek legyenek is a körülmények ~
ez a magatartása bármily kevés meetérésre találion s bármil;/)
támadásokat keltsen is.

A« Egyház for1"Ó kí1)ánsága, hogy mind az egyes emberek,
mind a népek egyre na,qyobb .fólét felé haladjanak s egyre telje
sebben vállalják a rájuk háruló felelősségeket - hiszen az ember
nagysága abban rejlik, hogy szabad és felelős - s a politikai
szabadság egyike az alapvető ezabadsáaokmak és felelősségelf,

nek. Nélküle szűkölködni a fejlődés beieiezetlenséoének: jele, és
csak időleges állapot lehet. Ezért az Egyház, a terméseetioaaol
egybehangzóan, elismeri a népek .fogát arra, hogy önmagukat kor.
mányozzák; és nem is szorítkozik csupán az elv hanooztatdsdra:
az a lelki szabadság, amit a keresziénu hívő számára biztosít.
egyilee a leghatékonyabb eszközöknek az emberi nagykorúság el
érésére; azzal pedig, hogy fölhívja a figyelmet az emberi méltó
ság nagyságára és az abból folyó kötelességekre, valóságosan
közreműködik az emberek közötti viszony megjobbításában. Mind
ezekből következik, hogyelismerjük a madaaasekárí. nép függ·!t
lenségi vágyának és minden e fÜfl.Qetlenség elérésére irányuló
konstruktív törekvés4nek jogoS'S'ágát".

Befejezésül a nyilatkozat hangsúlyozza a keresztény seeretet
követelményeit; bátorító szavakat intéz a Franciaországban élő
madagaszkári családok és tanulók egyházközségéhez, és fölszó.
lítja aJtíveket a Mária-év buzgó megünneplésére.

Ez a nyilatkozat, meg a fianarantsoai "Fény" című lapnak a
politikai foglyok szabadonbocsátását sürgető cikke éles kri/ikát
váltott ki egyes olyan körökhöz közelálló lapokban, amelyek a
gyarmati hatalom változatlan fönntartásának szükségességét' vall
ják, "olyan okokból - mondja egyik kommentátoruk - amelyeket
éppenséggel nem lehet szellemi-lelki terméseetűekmek nevezni".
Különösen hevesen támadták Job Rajaobelina pátert, aki az 1947.-i
fölkelés politikai elítélt jeinek amnesztiáját kívánta.

Az említett "FénJj" című lap határozottan visS'zautasífja r!Zt!.
ket 'a támadásokat, Az amnesztia - hangsúlyozza - nemcsak
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emberséges és nagylelkű dolog volna, hanem bölcs lépés is, és
Raiaobelina páter, amikor síkraszállt a politikai foglyok szaba
donbocsátásáért, nemcsak az emberséaessétmek adott hanoot, ha
nem a keresztény lelkiismeretnek is. (8 eljárása annál példásabb.
minthogy édesapja éppen az 1947.-i fölkelés küzdelmeiben vesz
tette életét). Ami pedig a madagaszkári püspöki kar nyilatkozatát
illeti, a "Fény" megrója a támadókat, amiért teljesen hiányzik
belőlük az a tisztelet, de az a figyelem is, amelue! egy ilyen ok
mány nemcsak megérdemel, hanem meg is követel.· A püspökök
egyébként - jegyzi meg a lap a nyilatkozat megfelelő részeit
idézve - a függetlenség elvére vonatkozólag semmi olyasmit nem
mondtak, ami ne a természetjog legelemibb kifejezése volna". (cr.)

AZ ÉLö SZENT öREG. Van-e mondanivaló.ia születése után
hétszáz esztendővel a kései utód számára a magyar irodalom
szent öregének. Virág Benedeknek, kinek papos arca oly szelíden
tekint ránk kortársai körébőU Van-e verseiben olvasmí, amit
nemcsak az irodalomtörténész olvashat érdeklődéssel, hanem az
egyszerű olvasó is' "Népszerűsége a maga korában igen nagy
volt"- tanultuk -, költészetét azokban elhomályosította Berzsenyié.
elhalványította az izlésváltozás"... Igen, Virág Benedek úg-y él
emlékünkben, minj a "classicus" költő mintaképe; az ódaköltő,
akit felülmúlt és időszerűt1enné tett a tanítvány. .

Az ódaköltő Virág valóban sokban a multé. Különösen azok
ban az ódáiban, melyekben a kor előkelőségeit énekli meg. Bzek
ben valóban csak a kortárshoz szól: a kor műfaja volt a hízelgő

óda, nemcsak a folyóiratokat és könyveket öntötte el a sokféle
"emlékezés", ünnepi alkalmakra írott magasztalás, hanem röp
Iratok tömegében is végighömpölygött az olvasnitudó Magyaror
szágon. Virág alapjában bírálattal nézte ezt a hízelgésáradatot.
Kedves figurájával, a maradiságót megtestesítő Pontyival mon
datja el egyik költői levelében:

Im mások mi magas s czifrázott szókkal imádják
A' pátrónusokat! fel-felvetik és le-lerántják,
Csaknem szűk nekik a föld s ég!

Mint eszközt fogadta el a dícséretet, hogy rajta keresztül intsen.
buzdítson, bátorítsa ne csak azokat, akikhez szólt, hanem má
sokat is.

Van néhány megragadóan szép ódája: "Béke&sé~óhajtás"
ának ott a helye a mindig élő magyar versek könyvében; "Vi
gasztaló"-ja a horáciusi középszer egyik legmegragadóbb magyar
megfogalmazása, És az "itt élned kell" törvénye is:

Mit futunk másmás nap alá' Ki volt az, _
Honnyá hagytával ki magát magában

Tudta kerülni'

'ö a -Duna első nagy szerelmese a magyar irodalomban. Nem tud
'betelni a hömpölygő folyam életével, szinte állandóan ott- zúg az
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verseiben. "Tavaszkori"-ja a kor legszebb költeményei közé tar
tozik:

A' kemény télnek hava már eloszlott
Visszetért a víg Zephyrus Dunánkra,
S gyenge szárnyakkal röpős a hajósnak

Tárt kebelében.

Nem ezeret jászolt az ökör, sem a jó
Gazda veszteglést, kisiet csikorgó
Dér alól tisztult mezejére regvel.

S szánt vet örömmel.

Cypris a Nymphák seregében örvend,
S Grátiák táncári mosolyog; kacsongat,
Amidőn holdunk gyönyörű világa

Reszket az égről ...

Bőven találunk tehát gyöngyöt Virág ódáiban. A mai olvasó
számára mégsem ódái jelentenek érdekes élményt, hanem költői
levelei. Aki belemerül ezekbe az epistolákba, az előtt a hexameter
antik köntösében olyan költő jelenik meg, kit közvetlenségben,
alanyiságban a legmodernebbek se múltak felül. Kevés költő
mond el annyit magáról, mindennapi életéből, mint Virág. Reg
geli felkelésétől késő estéig, kora tavasztól a zord télig mindent
megír magáról. Örömeit, foglalkozásait, nélkülözéseit, látogatóit,
betegségeit. S mindezt finom, tartózkodó humorral. Annak, aki
Virágot úgy könyvelte el, mint merev "classicus" ódaköltőt, aki
csak görög-római mitológiai képekben tud gondolkodni és érez
ni, ez ,a legnagyobb meglepetés: a humorizáló. Virág.. Szegénység
ben tengődik a Vár tövében: minden berendezése három butor
darab és négy szék, hideg gyötri 'és betegség, de mindezt moso
lyogva mondja el barátainak.

Megcsalta reményemet a tél:
Rettenetes dér, dúr, fagy, hó jött. Sok fa, kemence
S nagy tűz kellett már, nem könyv. Ide párduczom! a vad'
Fergeteg ellen légy most fegyver~m! És te, Benyovszkym .
Által adott jóféle Iiqueur, tégy bátor erőddel
Engem bátorrá ...
• .• Ha hasonló mértékű leszen a nyár
E zord télI el , hát a belgrádi basának
Bő bugyogója tüzet s lángot fog vetni magától ...

Kéthónapos hidegleléséf csakúgy megírja, mint fogf'ájását:

..• hidegemmel elég harcom vala! Fegyverem. éhség
Szomjúság; tűrés, egy jókora millye golyóbis,
Rákszem volt s főtt víz izzasztó bodzavirágból.
A kétes csatahely székem jobbára vagy ágyam ...
. '. Im! egy-két falatért mit nem tűrt a te druszádnak
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Élete! 60ndatlan kóstolta csak és nem az elslS
Étel előtt jég közt faggyá vált dínnvedarabkát;
Mert ilyen nyavalyás ízlésre nyagyúri gyomornak
Megtüzesült éhsége szokott... .

Igy ír magáról Pvber Benedeknek. Egy másik levelében pe
dig Muzsájával mondatja el napi foglalatosságát ugyanilyen
közvetlen hangnemben:

... Tegnap Juvenálist kezdte kezébe
Venni, de mindjárást levetette: mi okból,
Nem mondá: azután két czikkelyt de brevitate
Vitae fennszóval mondott el vén Senecából,
Akit bátyjának fogadott. Elvégre kisétált
A Dunahídhoz, hol jár és kél szüntelen a sok
Ember, s hol csak azok, kiknek nincs pénzek, adőznak ...

. '. öt órakor elment,
S íme szereneséjére kap egy új könyvet, örülve
Vette; magyar nyelven vagyon írva, de Senki nevével,
A szép nem számára ...
. . . most hát ezt olvasgatja leginkább ..

Barátjának, Baróti Szabó Dávidnak egész ódára való tréfás
átkot szór a fejére, ha nem ír; dicsérő verset intéz ahhoz a fa
hasábhoz, melyet, zárra nem lévén pénze, ajtajához szokott tá
masztani belülről, hogy zördülésével felriassza őt, ha valaki be..
lép. S folytatni lehetne a példák idézését azokból a szatírákból,
melyekben Ponvtít, a maradi magyart, Kiáltossít és Zungit, a
fűzfapoétáket, Rikótit, a félművelt önteltet és a kor többi ferde
jelenségét ostorozza.

A szent öreg hatását a maga korára azzal magyarázhatjuk
és abból érthetjük meg, hogy nemcsak tiseteletereméltó volt, ha
nem szeretetreméltó is. Magasztos eszméit, lelkesedésének tár
gyait, hazaszeretetét csak úgy, mint szegénységét és egyedül
valóságát is a humanista keresztény mosolvával fűtötte emberivé.
Episztoláiban, epigrnmmáiban, szatíráiban, gnómáiban és me
séiben elevenebb, élettel telibb akárhány későbbi és nálánál töb
bet emlegetett költőnél.

Csendes, tiszta humanizmusa egyszerre volt megélt élet és
irodalmi célkitűzés. Megrója a fiatal költöt, aki as eláradó né
met szentimentalizmus hatása alatt végigjajogja a magyar iro
dalom kisded berkét, és nem egy biztatáat, intést küld Kazinczy
felé, ha lankadni érzi őt küzdelmében. Kora magyarjai ösztönösen
nyúltak sokszor kéziratban kerengő versei után, mert megérez
ték ennek a nemes humanista derűnek az erejét, .azt hogy ez a
derű ellenszere a költészetben terjedő pesszimizmusnak és ha
lálhangulatnak.

A késő unokát is ez ragadja meg: a derűs humanizmus, me ly
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a szegényes kis tabáni szobában, a szegénységben is ember és
magyar' és

Bizván magában fel-felemelkedik
Az égiekhez, .kik neki társai,
S túl a: halandóság határin
Csendesen éli örök világát. (Sinkó Ferenc)

KATOLIKUS KONTINENS MÉG LATINAMERIKA'I Tizen
négy ország: Aroentina, Bolívia. Brazília, Csile, az Egyesült AI
lamok, Kanada, Koiumbia, Kuba, Mexikó, Panama; Paraguay,
Peru, Uruguay és Venezuela kiküldötteinek részvételével ült ösz
sze Peruban, 'fővárostól, Limától négyszáz kilométerre Chimbote
kisvárosban a katolikus tevékenység harmadik amerikaközi ta
nácskozása. A keret: az óceánra néző hegyi túristaszálló, távol
minden látványosságtól és forgalomtól, valóban .eszményi fölté
teleket nyujtott ehhez az ecu hétig tartó és nagy elmélyedést
igénylő önvizsgálathoz. A több mint száz delegátus közt nyom
ban kialakult az a kölcsönös őszinteségen alapuló nyílt és ba
ráti hangulat, amely nélkül eredményep munkát nem is végez
/tettek volna. S ez a tény is igazolta a megállapítást, hogy az
amerikai kontinens úgyszólván valamennyi államában van egy
kisszámú öntudatos világi réteg, amely nem éri be látsza/okkal,
hanem igazi apostoli nyugtalansággal és buzgóságável keresi Q

keresztény élet megvalósításának mai lehetőségeit. Keresi első
sorban a saját életében; és kegyelmi élményének elmélyítésében,
társadalmi vonatkozásainak a keresztény ezeretet törvényei sze
rint val6 alakítá.~ában találja meg annak az erőnek a forrlÍsát"
amelamek: birtoMban derűsen. és tevékenuen. tud szembenézni a
modern világ követelményeivel.

Az első napon a delegátusok a mai amerikai életföltételeket
niestuiltiik: meg abból a ezemoonibél, mennyiben kedveznek a
kereszténu életalakításnak. Altalában úgJ!' látszik, hoau nem
kedveznek - állapították meg bőséges dokumentáció alapján;
ugyanakkO'r azonban azt is hangsúlyozták, hogy korántsem min
den rossz a modern világban, mely a szemünk láttára alakul,
sőt, tele van olyan alkotó értékekkel, amelyeket a kereszténynek
föl kell ismernie és örömmel kell fogadnia. A kereszténynek nem
szabad ridegen elutasítania a profán világot, hanem. szeretettel
kell feléje fordulnia;; mielőtt elítélné, meg kell kisérelnie, hogy
megértse; és nem szabad elmulasetania, hogy metrszentetie.

A második napon ezt a kérdést tették föl: milyen Amerika
kereszténysége' A keresztények túlnyomó többsége - homazot!
ff válasz - hitét őszintének tartja, annak ellenére, hogy életük
számtalan vonatkozásban ellentmond hitüknek. Ennek oka rész
ben a nagyfokú vallási tudailanság, még az egyébként mavelt.
nek nevezhető rétegekben is, amiért javarészt a helytelen, túl
sá,qosan intellektualista, a szentírástól túlságosan elszakadt, s in
kább hitvédelmi, minta hit élményére vezető vallásoktatás a
felelős. Különösen kirívó a tudatlanság az Egyház szociális ta
nait és a kereszténység szociális tartalmát illetőleg. "A husza
dik és nem a tizenkilencedik század számára kell nevelni ci ka
tolikusokat - olvassuk a tanácskozások jegyzőkön-yvében - in-
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kább kell a doamá), mintsem az erkölcstant hangsúlyoznunk, s
inkább a teológiai, mint az apologetikai tudást szorgalmzanunk".

A következő kérdés: keresztény-e még egyáltalán· Latin
Amerika, szinte kényszerűen következett az előzőből. Ez volt rá
a válasz: "A külső struktúrák inkább egy bizonyos hagyomá
nyos katolicizmusnak, mint a vallás hiteles gyakorlásának ter
mékei. Kétségtelen: Amerika megkapta a hit űeenetéi, de mély
rehaio újjáa.lakulásra van szüksége ahhoz, hogy megközelitsea
keresztény eszménynek azt a teliesséoét, amelytől egyelőre még
igen távol van. S ehhez a maradiságot és a rosszul értelmezett
hagyományosságot föl kell váltania a valóban apostoli lelki
ségnek".

De a világi keresztény apostoli küldetésének tartalma és irá
nya körül sok a tájékozatlanság - állapították meg a tanácsko
zók. Ezért aztán sokakban téves magatartás alakul ki, egyesek
túlságosan is elzárkóznak a világtól, mások fúl könnyen beérik
egy olyan külső szervezet kereteioel, amelynek az életben nem
felel meg eléggé tevékeny apostoli lelkület. Pedig - mondják
- a modern világot nem lehet "megkeresztelni" anélkül, hOllY
benne ne élnénk, magunkévá ne tennénk, kiki a maga hivatásá
ban, családi és művelődési keretei között. De minden keresztény
apostoli munkának elengedhetetlen föltétele és nélkülözhetetlen
alapja a keresztény kegyelmi élet. Ezért szenieltek nagy figyel
met a résztvevők egyrészt a lelkiség ama formáinak,amelyek
a legjobban megfelelnek a mai világi hívőnek, másrészt a kö
zösség szerepének a mai világi hívő imádságos életében (-. -.)

KARPA'l'I AURÉL hetven éves. Ebből az alkalomból ugyan
azok a szavak jutnak az eszembe, amelyeket ő vetett papirt-a
Sehöpflin Aladár jubileumán: a fiatalabb nemzedékek tolla né
ma tiszteIgésre emelkedik és köszönti idős mesterét. Köszönti
elsősorban a kritikust, aki a századforduló nagy irodalmi átalu
kulásában lépett porondra és megértő, tárgyilagos szemmel bon
colgatta a régi és az új irodalom értékeit; köszönti az arányos
kompozici6jú,a festői és finom részleteket rajzoló szépírót és
köszönti azt az embert, aki egyike a kor legjelentősebb kulturn..
közvetítőinek.

A magyar olvasóközönség irodalmi igénye és ismerete rend
kívül szegényes volt. a századfordulón. A hazai irodalmat hé
zagosan, a világirodalmat egyáltalában nem ismerték. A régi
és az új irodalom összekötése s a megfelel i) átértékelősek után
az a feladat hárult a korszak irodalmáraira, hogy könyvet ad
janak az olvasóközönség kezébe és megismertessék a magvar
olvasóval az európai irodalom remekműveit. S mindezt· mivel
érhették volna el, ha nem olcsó és népszerű könyvkiadással, mű
vek fordításával és a folyóiratokban való népszerűsítéssel. Kár
páti és még néhány irodalomtörténész érdeme, hogy ez a prng
ramm sikeresen megvalósulhatott.

Kárpáti Aurél egyike legmélyebbre hatoló irodalom-búvára
inknak. akit nem riasztanak vissza az anyagon kívülálló vonat
kozások sem. Amint kritikai munkái között tallózom, egy-egy
mondata olyan hangot üt meg bennem, mintha a katolikus
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szempontokkal mntatna egyezést. Dosztojevszkijről például így
ír: "Senki nem mondhat nekünk életbevágóbbat ma, arnikor sen
kisem akarja vállalni közülünk a mások bűneiért való szenve
.dést, A szenvedésvállalásnak s a szenvedésben való megváltás
nak az alázatos hite az ő vallása. Senkit nem tagadni meg, aki
ember és együtthordani mindenkivel a bűnbánat keresztjét, még
a káromkodó latort sem hagyva magára. Dosztojevszkij egész
életműve mélységes hitet sugároz felénk."

De nemcsak Dosztojevszkijnél vagy 'I'olsztoinál, hanem a
századeleji magyar irodalomban is - amely pedig merőben új
ideálokat hozott - felfedez olyan vonásokat, amelyeket nem igen
méltatnak figyelemre a kritikusok. Babitsról eképen ír: "Egy
szenvedésekben megtisztult lélek heroikus felemelkedésének lát
ványa nyűgöz le bennünket. Babits késői verseiben jut a legma
gasabbra. Már-már a végső csúcsokon jár, dantei napközelség
be érkezik ... Reális és irreális itt minden, gyeng-éd és kemény,
lázadó és alázatos, pogány és hívő, pőrére vetkezett és titkolózva
elburkolt. A szó legigazibb értelmében általános, egyetemes és
közönségea: katolikus. Korunk legnagyobb katolíkus költője a
régi szép szónak mindeneket egybefoglaló jelentése szerinf Kül
.detését híven vállaló és betöltő mennyei küldönc, akire fontos
üzenet bízatott ..." Vagy mennyire jellemz.ő, hogy Kosztolánvi
Iírájában a "Hajnali részegség"-et jelöli meg csúcsként. "amely
ben egyszer, egyetlen egyszer a nihilista az ég felé tárja ki se
gélykérő karját" és mégis csak elérkezik egy hatalmasabb nr
vendégének. A "Nagy Talán" érzése itt halványodik el leginkább
és "hitetlenül is közelebb jár Iatenhez sok jámbor hívőnél ..."

Ha a kritikai művek után -amelyek műfajuknál fogva mé
·gis csak kötöttek - átlépünk a táreák és elmefuttatások . mezejé
re, látható lesz, hogy a fenti vonatkozások nem állanak önma
gukban. Aki olvasta "Farsangi prédikációit", meztudhatta, hog-y
·a széleskörű irodalom művelőjét mennyire foglalkoztatt~ik az Uj·
szövetség örök ig-éi is. Itt már a szabad műfaj elevenségével
hangzanak ela szavak. .

"A mi botladozó, bizonytalan gondolatunk merő tévelvzés út
vesztője. Am az Övé - Krísztusé - kikezdhetetlen. Ar-t mon
dotta: Ne álljatok ellene a gonosznak gonosszal. Szeressétek még
a ti ellenségeiteket is. S ha valaki meg űt a balorcádon, tartsd
oda néki a te jobb orcádat. - Az egész kereszténységnek ez a
lényege. Az Ujszövetség könyvéből minden egyebet elvethetsz.
·ha ezt megtartod: Jézus testvére leszel az Atyában.

A felnőtt és érett gondolkodású emberben a lét és a nem
lét fölött érzett aggodalom, az élet értelmének és céljának kere
sése rendkívüli erővel csap fel. És milven megnyugtató; ha va
laki ilyen záróhangot talál ezekre a kérdésekre: "Kérdem, nem
.azérf van-e minden az életben, hogy a halálhoz békén éR szépen
érkezzünk elT Mi lehet több - amit ember kívánhat - ennél a
fohásznál: Add, Uram, hogy benned szunnyadhassuk ell"

E mondatok kimondója ma hetven éves. Bizonyos megillető
déssel olvasom őt, mert hiszen eljutott arra a pontra, ahol az
irodalom már nemcsak betük és halott szellemek tárházát jelenti,



hanem sokkal többet. Eljutott, de nem kérkedik vele. Ma il't az
örökérvényű dolgok s a magasba törekvő ember problémáinak
keresője, aki a bölcsek csöndes szemléletével még sokáig táma
sza marad a botorkáló fiatalságnak. (Szeghalmi Elemér) .

AZ EVANGÉL/UM A SARAK FöLDJÉN. A~ egyenUUii
Francia-Afrika legvadabb vidékei közé tartozik a sárák földje,
ez a boeotoe-mocearoe táj, melunek járatlanabb részeit a benn,szü
löttek is csak: F-alakú, kétélű hajítókésükkel fölfegyverkezve me
rik megközelíteni. A szavannák korlátlan ura az oroszlán; a sara
babonásan tiszteli a vérengző vadállatot és kunyhójába húzódva
tétlenül nézi, hogyan tizedeli meg nyájait, hogyan mgadja el jó
Rzágjait. Ö maga sosem támadja meg a puszták királyát; legföl
:iebb védekezik, ha az támodja meg őt. De az is előfordul, hogy
éjnek idején az oroszlán ráront a lakótelepre s elhurcol egy-egy
asszonyt vagy férfit.

A fajta erős és szép, korlátlan hatalmú főnök uralma alatt,
valóságos feudalizmusban él. A férfiak szálas atléták, csoportban
félelmetesek, magányosan is bátrak és boeszúállák: Földmíve
lők 8 abból élnek, amit megtermelnek; igénytelenek, beérik a leg
szűkösebbel. Régi szokásaikhoz szívósan ragaszkodnak. A férfi
nép legkedvesebb szárakoeáea a tánc: tam-tamjuk hangjára 6rdr
kig el tudnak táncolni, akár éjjel, akár nappal.

A házasságról elég sajátos fogalmaik vannak, s ez a legnyo
mósabb akadályok egyike, mellyel a kereszténységnek meg kell
küzdenie. A fiatalember, aki házasodni akar, először is lefizeti
az elég tekintélyes hozománynak egy részét és ruhákat ajándékoz
többnyire mezítelen jövendőbelijének. A párválasztás leg fonto
sabb szempontia a nő ereje és termékenysége. Hogy' az utóbbi fe
lől bizonyos legyen, a sara férfi megköveteli, hogya menyasz
szonynak már legyen legalább egy gyermeke. A hozomány a to
vábbi gyerekek arányában növekszik; s ha a férfi nem tudja vagy
nem akado. a kívánt pénzösszeget megfizetni (vagy a megfelelő

számú szolgát rendelkezésre bocsátani), az asszony visszatér !J1jer
mekestül az édesanyjához.

Ami társadalmi helyzetét illeti, az asszony nem rabszolga, 00
ha szabadságát erősen mecszoritia a hozomány intézménye. Van
$aját tulajdona s amit keres, azzal ő rendelkezik. Az ételek ké
szítése, a viehordás. a teherhordás elsősorban a nő dolga, de II
mezőn együtt dolgozik férjével.

A gyerekek jobbára teljesen pucérok s igen mocskosak, ked
vük szerint, jóformán vadon élnek; a kunyhók viszornt általában
igen tiszták. A családi kunyhók leaszebbike a férfié, ebben rend
szerint ágy, asztal és szék is van.

Főtáplálékuk a köles; köles-kenyeret esznek, kölesböl erjesz
tenek sört. A húst nomádoktól vásárolják, a halat maguk halás.z
szdk: patakjaikban. Rizst és gyapotot termelnek és árulnak, s érte
cserében ezereik be edény ésruha-szükségletüket. Igen nagyra
becsülik az európai árút.

A hithirdetőknek a legnagyobb nehézséget a nyelv megtanlf,
lása okozza, s nem is annyira az inkább csak látszólagos nyel..-



tané, mint inkább a majdnem teljesen taootatlan. kieiiésé. Meo
érteni a sárákat - mondiák: - nehezebb, mint megértetnie mar/át
az embernek velük, mert könnyen alkalmazkodnak a mások 'be
sz.édmódjához és tele vannak jóakarattal; nagy örömet szerez ne,
kik: ha fehér embert hallanak. nyelvükön beszélni. Logone vidékén
általában a gambay dialektus dívik, de mellette még öt mástéle
nyelvjárás is használatos. . .

A katekizmus oktatása széleskörű nyilvános megbeszélésele ke
retében történik. A hitújoncok betanulják a hiti.qazsáyokat, olykor
anélkül, hogy valóban értenék is őket. H ogy rávegyék őket a ta
nultakon való gondolkodásra, a hithirdetők - kapucinus atyák
- különböző könnyű kérdéseket intéznek hozzájuk; a sokszor naiv
feleleteken lehet lemérni tudásukat és igyekezetüket.

A misszionáriusoknak na.qy segítségükre vannak a kateké
ták. Lai vidékén mintegy ötven ilyen katekéta működik, Mundu
környékén mintegy száz, Doba körzetében ugyanannyi. Van, aki
húsz é'i'e dolgozik ugyanabban a faluban s több száz haldokló
,Qyermekef keresztelt meg. "Ha nem is tökéletesek - mondja az
egyik missziós atya róluk - mégis megérdemlik csodáleiunkat
Isten különleges kegyelmekkel áld()tta meg őket. Apostoli prejek
turánk tizennyolc hithirdető papja boldogan számít értékes tá
mogatásukra". A kapucinus atyák melletr újabban apácák is ér
keztek a Tsad-fó vidékére: Lisieuxi Szent Teréz obldiái, akik
szintén kiveszik részüket a keresztény hit teriesztéséb sn, elsősor
ban a bennszülött lányok nevelésével.

A vidék lakossága 450.000 lélek, ebből 12.000 katolikus, 6000 pe- .
dig olyan hitújonc, aki rövidesen fölveheti a keresztség szeni
:;égét. A katekéták száma háromszáz. A kereszténység iránt or
szágszerte megnyilvánuló rokonszenv igéret arra, hogy az evan
,qélium mind szélesebb körben fO,Q meghallgatásra találni a sárák
földjén. (l. c.)

KE:M:PELEN FARKAS életérŐl és működéséről a magyar
nagyközönség ma már alig tudott valamit. Különféle anekdotikus
történetek homályos emléke ragadt meg róla az emberek agyában
és persze híres sakkozó törökének régi tollrajzokból ránkmaradt
képe. Olyasféle jelenség ez, mintha Lionardóról szólva repülőgé

pét vagy Keplerrel kapcsolatban horoszkopjait emlegetnénk. Mert
Kempelen Farkas is sokkal több volt, mint királyi és császári
udvarok szórakoztatója, vagy megvalósíthatatlan ötletekkel ját
szadozó különc. Ellenkezőleg: korának, ennek az értelem uralmára
törő századnak is egyik legragyogóbb elméje. Fényes és sokol

.da:lú szelleme nemcsak egy-egy találmány megalkotására irányult.
Igazi polihisztor volt, aki hét nyelvet beszélt, írt, verseket költött
és - amint az önarcképe is elárulja - kitűnően rajzolt is. Szak
értője volta bánvászatnak, a földművelésnek, mélyen belelátott. a
'hangtan törvényeibe s közben volt ideje és kedve a Bácskában
posztógyárat alapítani s rendelkezett kellő eréllyel ahhoz, hogy
a töröktől nem régen megszabadított vidékeken garázda rablóban
dákat fékezzen meg.

Halálának százötvenedik évfordulóján a Magyar Műszaki
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Könyvtár kiállítása kiemelte emlékét El feledésből és a Nvelvtudo
rnányi Közlemények VIII. kötetéből, amelyben rendkívül érdekes
és értékes kortörténeti adatokat is találhat az érdeklődő.

Érdemes is felidézni ennek a magyar géniusznak az életét.
1734-ben született Pozsonyban és hetven év múlva, március 26-án
halt meg Bécsben, ahol a magyar királyi kaneelláriánál udvari
tanácsos és referendárius volt. A bécsi akadémián végezte el j~
gi tanulmányait s mint udvari tisztviselő igazgatta az összes ma
gyarországi sóbányákat és vezette a ~ária Terézia-féle építkezé
seket a budai V árban. Megadatott nek! az a tehetség, hogy II -leg
kűlönfélébb területeken felbukkanó technikai kérdéseket megoldja.
Sakkjátszó gépe, amelynek világhírét és vagyonát köszönhette,
lehetövé tette számára, hogy beutazza Európát Szentpétervártót
Londonig. Ennek az ötletes gépnek szerkezete igen sokat foglal
koztatta kora előkelőinek és technikusainak elméjét. Nem is C&O

-da, mert a g-épezet szerkezcti megoldása ukkor is érdekes, ha fel
tesszük: a gépben egy csonkalábú orosz tiszt mozgatta karok éH
emeltyúk segítségével a sakktábla bábuit. Ma, amikor elektromos
sakkozóg'épek konsturálásával fog'Ialkozuak II cybernetika El a'"
elektromos agy elvei alapján, a bábuk mozgatási lehetőségének
megszerkesztésénél felhasználják Kompelen g-épének mechanikai
meg-oldásait, a Leipziqer Magazin [iir Natnrkunde és a Malhema
iile und Oeconomie című folyóiratok 1784 évi példányai nyomán.
Kompelen szerkesztette meg Paradis Teréz vak zeneművésznöked
véért a vakok által is használható első Irógépet, majd 1788-ban azt
a fujtatóból, dudákból. sípokból és hangtölcsérekböl összeállított
beszélőgépet, amely nemcsak emberi hangot adott, hanem egész
mondatokat tudott elmondani. Géllét 1821-ben Poseh bécsi mecha
nikus tökéletesítette. Kompelen beszélőgépe a hangtannal foglal
kozó fizikusok körében is igen nagy feltűnést és érdeklődési kol
tett. Brücke bécsi professzor a hangtan nagvmesterének nevezte
Kempelent, aki nemcsak gyakorlatilag, hanem elméletileg is fog
lalkozott a fizikai tudománynak ezzel az ágával Jlechanismus der
mennchllchen. Sprac!le című igen értékes művében, Különböző ta
lálmányai melletj vízuyoruógépet szcrkesztett Pozsonyban. majd
egy ellenhatásos gűzgépet, amelyet nemcsak u Ferene-csatornu
építésénél, hanem bányákban is alkalmazni tudtak.

'I'echníkai érdeklődésü korunkban és hazánkban, ahol ma ez
ren törik H. fejüket kűlönf'éle újításokon és találmánvokou, ta
lán különösnek tűnhetik fel, hogy olyan jelentős felfedezéseknek,
m.inj Kempelenéi, nem akadtak tökéletcsítőfk fl g-azdasági va.gy
éppen kereskedelmi husznosításukru hiúnvoxtak a vállalkozók. Am
ez a sorsa mindazokuak a f'eltaláióknak, akik koruk gazdasági
és társadalmi fejlettségét és igényeit túlhaladó művelcet alkotnak,
A gőzg{'j) 1('ll'f't!ezése .Ia mcs Watt 11evéhez f űződík, (aki Papiu
elvr-i ,tlllv.iún ké;.;zítdle el találmánvát) , mert az angol társadalmi
PS gnzdm;ftgj élet {~S uz el?:ész szellemi kiirnYf'zet megérett már a
természeti erők Ielhasználúsára, míg HZ aloxindriai Heron eol ipi
Iáju a Kr. e. II. században, Branca turbinaszerű gőzgépelgondo

lása a XVII, századball még csak játékos mesterkedés számba
ment, A magvar XVIII. század sem volt még' érett arra, hogy
J{amnp]llll ,,".~l!nijénpk Alkotásait ll'l. »lkalmi folhasználhatóságnn



tilI is értéiwHe s azok gazdasági lehetőségeit felismerje. A mer
kantilizmus eszmél, a mezőgazdaság korszerií fejlesztésének gon
dolatai, az ipar kialakításának hasznossága nem voltak ugyan
idegen nézetek a kor szinvonalán élő emberek között, akadtak e
téren eredeti és önálló úttörők is, az 1790-91. évi országgyűlés

harmincegynéhány gazdasági jellegű törvényt hozott, folyók le
esapolásával, utak építésével és csatornák ásásával foglalkoztak
és ezekre nézve nagyszabású, bár soha el nem készült tervek me
rültek fel, de a feudalisztikus, barokkos társadalom még nem
érett meg a természeti erők technikai felhasználásával kifejleszt
hető ipar jelentőségének felismerésére és felkarolására.

Kempelen Farkast, ezt az univerzális tehetségű magyart min
den társadalmi és anyagi sikere ellenére sem ismerhette fel te
hát kora annak, aki valóban volt; az elkövetkezendő idők egyik
legértékesebb és legjelentősebb emberi jelenségének. (sz. e.)

MOZART MASOLASAI. "Nagy meeterek életét éH munkáját
sokan. a valóságnak nagyon is kevéssé megfelelően képzelik el
- írja egy érdekes cikkében Karl Prannhauser osztrák profesz
szor. - l gaz, vannak, akik már a bölcsőjűkben kiváló adományok
kal rendelkeznek, kivált műoészek; de ezeket a képességeket il>
'föl kell előbb ébreszteni és gyakran fáradságos munkával ki kell
bontakoztatni. Egyik-másik kritikus va.gy életrajzoló bizony elpi
rulna a szégyentől, ha tudná, mituen. kemény föladatokkal kellett
némely világszerte csodált tánaésmek megbirkóznia. Azt sem sza
bad elfelejteni, hogy valódi műoészek, komoly szerénységgel, ele
inte csupán a korukban dívó műoészet egyik seűrke -láncszemének
tartották magukat s ezért szinte áhitattal tapadtak a hagyomán.y
hoz". S mindennek illusztrálására Pfannhauser lJ/ozart példáját
idézi, Mozart újabban "leleplezett" vagy fölfedezett "másolásait"
$ azokat a muuüsáoos tévedéseket, meluek ezekhez (l kopirozások
hoz fűződtek.

Mozart egyházi művei közt ismeretes a "De profundis" zsol
tár (Kiichel, 93) négy énekhangra és orgonára; úgy vélték álta-
lában, hogy Salzburgban 1770-71-ben szerezte s benne az agf)
óriást, Gluckot (1714-1787) messze fölülmúlta; a darab - mond
ták - egyik gyöngyszeme Mozart egyházi muesikáiának. Mindez
szépen hangzik, de sajnos egyáltalán nem állja meg a helyét; a
mű ugyanis. nem egyéb, mini Georg Reutier (1708-1772) nemré
giben előkerült, négy énekhanaru, két hegedűre és orgonára iri
"De profundis"-ának kivonata; a British Museum eredeti' késira
tán látható, hogy Mozart a két heoedűssálam helyét apartiturán
üresen hagyta. Ezzel a fölfedezéssel megoldódik a keltezés kér
dése is. Csakis 1768-ban és Bécsben keletkezhetett, amikor a tt
zenkétéves művész szűleivel a császárvárosban élt és aParhamer
Ignác atya által vezetett árvaház számára egy sorozat egyházi
kompoziciót készített. Apja és jóakaratú művész-barátaik vezeté
séuet alaposan meg kellett ekkor tanulnia a bécsi egyházi .~ene
stílusát, hogya helyi ízlésnek megfelelően tudjon irni; s a bécsi
egyházi zeneszerzők közt ebben az időben Heuiter volt a leg te-



kintélllestlbb; a Mozart-családnak egyébként némi kapcsolatai i.,
voltak vele.

Hosonlá a helyzet a "Memento Domine David' zsoltártöredék
esetében i.~. Mozart özvef/J/e 1800 március 1.én killdie meg a lip.
csei Breitkopf und Hiirtel kiadónak e{/Yéb, fl, hagyatékban talált
töredékekkel "ft néguszólamú, befejezetlen Memento Domine Da
uid zsoltár 32 tn1dusát Frdurban". Eml Bonnban 1926-ban rne.qje
lent disszertáció stilisztikai okokból 1777-re teszi a töredék szer
zését, CflU másile kutafó ft "De profundis"-szal val0 liturgihts
cfJJlüvétartozás alapJán 1771 nuardra, A kézirotot, mely valóban
.32 taktus « fl két heflf'dűszriTamot csuk: .'!zórványos utalásokkal
Jelzi, n snlzburr!i Mozarteumbun. őrzik. Kiderült azonban, hogy ez
sem Mozart mű1Jc, hanem ismét csak Reuiier néqy énekhanara.
két hegedűre. oruonáraírt "Memento Domine David" zsoltára
alapJán készült tanulmány-vázlat. Az eredeti mű 137 taktus; Mo
zart még a negyedét sern másolia le, mégpedi.q ugyanabban az
időben, amikor a "De profundis"-t: 1768-ban. Amikorra az egyéb
ként jóhirű disszertáci6 rt keletkezési drdáltn, 1777-ben n valódi
s.zerz6, Heuiter már évek óta halott voU.

Köchel jegyzékében a 326. szám alatt szerepel Mozart "Justum
deduxii Dominus" nétn) énekhannos himnusza, meluet sokan fl

mflvész nokáli» em/házi zenéje mesterművekéni emlegetnek. A
kéziratból azcmbnw kiderül, hom/ ez sern Mozart seerzeménue, ha
nem .Johann Ernst Eberlin (1702-1762) "Pro festo Confessoris"
miséje oflertóriumánnk tanulmánJ}-másolata. U.qyancsak Eberlin·
nek mén a mult. seáead elején is népszerű (Kremsben például tíz
szer is ellJado!t) C-dul' requiemjéből való tanulmdnu-kioona; Mo·
eart C-dur K;1jriéje (Köchel, 221) s az ul/yanott található 16 tak
tusos "Requiem aeternam" és .Eacrumosa". Amikor 1900-ban
Alo.7}.'! Schmitt Mozart töredékben maradt namI C-moll misé.iétki
akarta eoésziteni. fl hi.ányzó "Crucifixu.'!" helyébe ezt a ,.Lrrery
mosá"-t illesztette, miután a csak énekseálambrm. fönnmaradt karn
rloziciM pomprignn hrmoseerelte. EGY pillanatig sem .Q(mdolta,
hoo» Mozart mű1)ébe fl derék Eberli» szereeménué« interpo141.1a.

Mindezek a me.GáUapítások - mondja Pfannhauser oroiesseor .
- csak az első lépéseket ieleniik fl mozarti életmű úJ kritikai meu
vilá.qítá.<rának útján. Eddif' a kutatók a Mozart-problémát a narm
kompanista műue! felől seemlélték és kutatfák - s próbálták
meaoldam!.. Ezt a szempontot mosi ki kell e.qészíteni egy másikkal:
az eredeti kéziratok Vizsflálatállal. Ezzel bizon.1/ára sok kérdésre
deriil ma.id új fény, anélkül ierméseetesen, hogy ezzel Mozart
narmsá,qa bármiféle csorbát szenoedne.

Hor/yan - kiálthat föl a zseni-lettendák romantikus Mve 
Moeart másolt? .Joen, másolt - feleli neki Piannhauser proies»:
«zor - meri minden uiaz! műrészetnel« me{J1Ja.n a maca forrnai
oldole és fl. l1n[J.1jománu eredméneteire kell építenie. É.~ másolt,
mert eleinte nem tudhatott ps nem is akart ecuebet. mint dolo
nozni és köfele.~sér/éf teljesitette. tou sikerűlt aztán neki, párat·
lan tehetsénéoel, az emberiséqet aeokkal a miiuekkcl mel/ajándé
koznia, meluek rnindig a megvilágosodás és fölemelkedés forrásai
lesznek, mig egy szikrányi igazi. emberség él e földön". (ö. f.)
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AZ ÁLDOZAT JEGYÉBEN. P. MJoreaunak, a Szent Kereszt
kongregáció alapítójának kanonizálása most került a római
Szentszék elé és ügye igen kedvező fogadtatásra talált. Francia
országban ebből az alkalomból közel háromi..záz lapos könyv jp_
lent meg a sok meghureoltatáson átment szontéletű rendalapító
életéről. Gaetan Bernoville írta ezt a könyvet a Les arunde» Ord
r68 monasiique» et Lnsiiiute reliaieux sorozritban. Címe: "Ba~;;il
Moreau et la Oouzrégatíon de Sainte Croix."

Basil Moreau életének főérdekessége az a megpróbáltatás-so
rozat volt, amelyen át kellett mennie, 1799-ben született Lnijrné
en Belin-ben és 187R-ban balt meg Mansban. Ezalatt Franciaor
szág átélte a konzulságot, a császárságot, a res.tanrációt, átment
Lajos Fülöp uralkodásán, megérte a második esászá.rságo], a kom
münt és a III. Köztársaság beköszöntését. Ez .n sok változás <3p
pen elég- szoeiális problémát vetett föl ahhoz, hogy az apostoli
lelkületű P. Moreau munkaterületot találj,olJ köztük magának: P.
Moreau a lelkek őrsként állt ebben a forgaíagbnn és fiait ('SR],
egyre kérte: "Sohasem mJatko.'<zmwk hh'ldásukho:: nem tartoz»
ü.gyekJJe."

Éppen -ebből ismerünk - rá Saint Sulnicc-beli lJeveJtetés,~1'(~.
Mansi szemináriumi évei után korült ugyanis a Issv-beli "remete
ségbe", amelyet eg'y Szent Sulp'itius kon!r,rcg-áeióbeJi pap vezp1ett,
M. Mollevaut hamarosan fölismeri tanítványa kivételes hiv~t{)tt
ságát és mert látja, hogy túlságosan lobogó lelkületű, kiilönlege~

próbáknak veti alá. A fiatal pap megérti mestcrét és élete há
nvattarásai során mindig hálás is lesz ezért az iskoláért.

Később P. Moreau a m ans i nagvszeminár-ium vezetője lesz p~
tevékenv részt vesz az ottani ".Tó Pásztor" konrrregáció nlapítá
sában. Bernoville, amikor 11 "./ ó Pásztor" alapítójáról írt, némi
Jeg elmarasztalta P. Morcaut az akkor rendelkezésére álló hiányos
dokumentumok alapján. 1943-ban azonhan (']{)k{)rii1t egy olyan irar
köteg, amely ezt a szerenet t<űljességgel tisztázza. Igy hát Berno
ville kötelességének tartotta, hogy "miutátl eltűnt az az árnyék,
nmely (J,Z adatok hián:IJo~sá.(/a. 'HÚl/U fapa.lt P. Moreou (drtk,icí-

. hoz", könyvet írjon a kanonizálás előtt álló szentéletű Iérf'iúró}.
Mi volt P. Moreau életműve' A világi élet zajl ásai és asz/l

eiális válságok közcpot], 11 keresztény tant ukurtn terir-sz.teu i. li]·
hatérostafehát; hogy megreformálja II hanyatlásnak indulf Szent
.JÓzsef kongregáció-, "S tanítókat nevel fl katnlikus i::.razságok

. megvédéséro. A vidéki paszf orúció ellútúsáru kisegítő papol,
kongregMióját szervezi meg s 1836-ban már annyi teendő súlyosul
u vállára, hog~; leköszön szemináriumbeli tisztjéről il' és a mansi
Szent Kereszt melIctti házban teleniti meg 11 Szont .Iózsef fiv(;
reket a kísezítö papokkal együtt. Számtalan nellézség után 1849
ben nyeri el alapításai számára fl működési engedélyt és pHől

fogva a Szeut Kereszt kong-regáció gyors fPjJií,lóSIlCK indul.
A kisegítő papok fogadalomtétel nélkül csoportosulnak kö

réje, ezt a helyzetet azonban az alapító ingatagnak véli, ő maza
fogadalmat tesz tehát és novíciátust szerves, a két férfiközös:'!é~
mellé pedig a Marianita női kong'regácíót is megalapítja. A fér
fiak Szent .Tóz~cf; n nflk ,l Szent Szín patrouátnsll alatt áll 011uk, a



fogadalmas atyák pedi~ ~alvfl,t.riánus elnevezéssel a Megváltóé
alatt. P. Moreau így feJezte ki hódolatát a Szent Család iránt. A
három ágazatot együttesen 'a Szenj, Keresztről nevezi el.

Bármeunvi nehézséget birt is le, amíg idáig eljutott, az iguzi
megpróbáltatások csak most köszöntek reá. P. Moreau azonban
harcos természetű. 'Égőszemű, erélyes, szikár férfi. A lélek tüze
égeti. És minél jobban gyarapodik az általa alapított mű, ann {tI
inkább a kereszthez szegestetik Ő is.

1840-ben Algir püspöke, rá egy évre az merikai Vincennes
kér tőle lelkipásztorokat. 1847-ben Kanada nyitja meg kapuit
munkásságuk előtt, mielőtt még Róma szabályzatukat elismerte
volna. A mansi püspök nem szíveseu látja önállósulásukat, s ez
a legfőbb akadály. És P. Moreau félreismeri az emberi viszonyla
tol, jelentőségét. A páljához zarúndokol és IX. Pius egy római
árvaház vezetését bízza rájuk. A Propaganda Fide a beugáliai
missaiókat ajáIl/ja föl részükre és 1853-bau el is indulnak a sal
vatóríánusok ebbe a távoli tartományba. Ez azonban csak li vi
har előtti csend.

Az az andianiai pap, akit P. Moreau II bengáliai misszió élére
kijelöl, nem vállalja ezt a megbízatást és el akarja szakítani HZ
amerikai alapításokat az európai anyaháztól. Rómában intrikák
folynak az alapító ellen, a belső meghasonlás napról-napra nő.

És a Rzentszék nem válaszol. P. Moreaut közben megkörnyékezi
a "lélek sötét. éjszakája". "Ekkor értettem meg - írja --- a Mi
Urunk agórriáját és elhagyutottsáxát és azt, hogy Atyjától tanít
ványaihoz vánszorg-ott,anélkül, hogy enyhülésre talált volna."
1858-ban végre enyhülnek lelki kínjai és nemsokára Róma elis
merése is megérkezik. Közben azonban Neuillyben kollégiumct
alapítanak, bár P. Moreau fél ettől az alapifástól. Előérzete nem
csalja meg, a legnagyobb keresztot ez a ház jelenti majd számára.

1860-ban elválik II férfi és a női ágazat, ám ezzel II szétvá-
. lasztáasal kapcsolatban vádak merülnek föl a kormányzat ellen.

A vád az, hogy P. Moreau visszaélt hatalmával. Rómát följelenté
sekkel ostromolják a Szent Kereszt ellenségei. Párisban és Am'J
ríkában az alapító leváltását kívánják. 1865-1Ien P. Moreau Ró-

l mába utazik, dp, itt szemrehányásokkal fogadják. Tisztázza magát
a rászórt rá.galJlJaktól és mínt már annyiszor, újra fölajánlja le
mondását, nmif rnost cl is fogadnak. P. Moreau alázatosan fejet
hajt. "Eddigi helyzetem tette lehetövé, hogy parancsoljak is, enge
delmeskedjern is egyszerre. Remélem, a mai naptól Isten kegyel
méből példát mututhatok mindnvájatokuak saját magam aláve
téséből és az enrredelmesséxből-"

A mansi sajtó kíkürtöli letételét, minden eddigi intézkedését
fölülbírálják. szétboncolják. P. Moreau már nem is vár földi jó
vátételt, csak az isteni irgalmasság nyujtotta jobb életben bízik.
Rázalmazói föliilkerekednek; a papa azt ajánlja neki, bocsássa
árúba as anyaházat és ezúton rendezze a neuillyi tartozásokat. Ez
a keserves dolog is megtörténik és a rágalomhadjárat tovább tom
bol ellene. Most már födél nélkül van. Az 1870-es háború után
utódja kényszeríteni akarja II kongregáció tagjait, hogy kövessék

. őt Amerikába, bár Róma Franciaorszázot jelölte ki központjuk-
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nak. Az 1872-iki káptalant mégis Amerikában tartják. P. Mroreau
ott áll művének romjainál és lelki leányai közül alig akad, aki
földi óráinak utolsó óráit enyhíteni akarja.

Életszentsége ebben a megpróbáltatásokban bontakozik ki tel
jes I1.agyságálian. "Ezekért a kegyelmekért áldom Istenemet" 
írja az őt ért megpróbáltatésokról. És mintha halála a tökéletes
áldozat műve lenne, utána minden megfordul, aaanvaházat visz
sza vásárolják és a francia rendtartomány új életre kél. Ha II
neuillyi házat el is Kell hagyniok, 1904-ben, megalakul a Fides
könyvkereskedés. Az Egyesült Allamokban fölépül az indianai
Notre Dame, a portlandi és az, austini egyetem és a virágzó
míssziós intézmények egész sora. Kanadában számos nagy kollé
goium és a Fides könyvkiadó-vállalat virul iR vezetésük alatt.
És P. Morean egyik tanítványa, a montreali André atya követi
mesteréj az életszentség útján és már az ő kanonizálása is folya
matban van. A kanadaiak közben Brazíliában is gyökeret vernek.

P. Moreau sorsa hasonlatos a legtöbb nagy rendalapítóéhoz,
azokéhoz, akiket szintén el akartak űzni kongregációjukból. Louís
Veuillot azonban már félévszázaddal ezelőtt ezt írta P. Mioreau
egy birtokában lévő leveléről örököseinek: Őriz,z.ék meg ennek a
szent papnak az írását, "akit egyszer még kanonizálni fognak."

A SZEPLŐTELEN FOGANTATAS ELŐFUTARANAK ELő
FUTARA. Az angolszász tudósvilág az elmult é1) 6szén illő fény
nyel és bensőség.flel ünnepelte meg a XIII. század egyik legki
emelkedőbb angol szellemének, Grosseteste Róbertnak hétszaeéoe«
jubileumát. Az ünneplés egyaránt szólt a bámulatosan sokoldalú
tudósnak és a. hivatása mnga.slatán álló főpapnak, illetve egy
házpolitikusnak. Jfint tudós gazdag irodalmi múködésén túl fő
teg az oxfordi egyetem measzervezéséoel és tudós munkája me.(J

indífásával, mint főpa.p pedig a legnépesebb angol egyházme.qye,
a lincolni püspökség példás megreformálásával és eZf'n a réven
az egész angol egyházi életre gyakorolt felpezsdítő hatásával 8'~er

zeit maradandó érdemeket..
Grosseteste (Greaihead, Grossetét) Róbert 1168 körűl a suffolki

Strodbrookban született. Egészen szegény családból származott és
csak jóa.karói anyagi támogatásának köszönhette, hd'!Jy az oxfordi
egyetem. hallgatói közé iratkoehnioii, Az eu.wtemen először dllí
tólag jogi és orvostudományi tanulmányokkal foglalkozott és csak
kés6bb tért át a teológiára. Oxford után, er/yes életrajzírói álU
tása szerint, Páristi.~ megjárta,. Erre azonban nincs megnyug
tató bizonyítékunk. Francia nyelvtudása, melure egyesek hi1)at.
koenak, magában semmit sem bizonyít. A normannkori AnfJliában
b(J alkalom kínálkozott a francia nyelv elsajátítására. Másré.'izt
meg bizonyos, hogy hősünk már lincolni püspök korában a párisi
szokások követését kötötte az oxfordi teológusok lelkére.

Annyi bizonyos, hogya későbbi ünnepelt tudós akadémini
pályáját az oxfordi egyetemen kezdte. A XIII. század kezdő évei
ben már mint recior scholariummal va.qyis mint vicekancellárral
találkozunk vele. Ebben a minlJségében nagyon sokat tett a fej
l6d6ben levfJ egyetem szeroeeetének kiépítésére és a tudós mun-
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ka felt~teteine1e megferemUsére. E~ utóbbi téren (J leg1Wgyobb
szolgálatot no.gyarányú fordítói tevékenységével tette. Ismeretes,
hory a kezdő skolasztika egyre nagyobb érdeklődésselvetette ma
gá Aristoteles műveinek tanulmányozására, melyekben tudomá
nyos rendszere bölcseleti alapjait ismerte fel. Csak az volt a baj,
hogy Nyugaton akkoriban nagyon kevesen tudtak görögül és 'igy
kénytelenek voltak azokkal a silán~1 Aristotelee-tordírásokkalLe
érni, meluekei görögből seirre, szirből arabra s végül arabból
latinra csigáztak. Könny'Ű elgondolni, mennyit szeneedett az ere
deti értelem a háromezoroe, .nem is mindig hozzáértő fordítás
következtében. A fiatal oxfordi tamár hamarosan ma,qán tapasz
talta ezt. Ezért elhatározta, hogy gyökeresen segít a bajon. Nem
csak maga tanult meg kitűnően, görögül, hanem főleg görögül még
jól beszélő délolaszokból valóságos fordító iskolát rendezett be.
Őmaga Aristoteles legismertebb erkölcsbölcseleti munkájának, a
Nikomachosi Ethikának lefordítására vállalkozott, mégpedig
olyan sikerrel, hogya lincolni fordítás, a translatio Lincolnien·
sis ettől fogva valóságos ioaolom. lett.

De bármilyen megbecsüléssel viseltetett is Grossetest Aristo
teles iránt, mégsem sorozható követői közé olyan értelemben, mint
II későbbi skolasztikusok. Ő a filozófiában inkább Szent Agoston
nak és a XI. század zseniális gondolkodójának, Szent Anzelmnek
nuomdokait. követte. Angol s,ármazásának megfelelően erősen
hajolt az empiria felé is. Külön tanulmányokat írt a mozgásról,
a melegről, a 'Színről, a fényről, az atmoszferikus nyomásról, a
szivárványról, a, bolygókról és így tovább. Sőt még a mezőgazda

ság kérdései iránt is érdeklődött és külön munkát írt a mezei
munkák beiitemezéséről (Bemüae agriculiurae per menses diges
iae), Természettudományos ismereteinek megítélésére elég annyit
említenünk, hogy az ő keze alól került ki a középkor legnagyobb
természettudása, a ferences Rogerius Bacon.

A dolog megértésére tudnunk kell, hogy mikor ae első feren
cesek 1224-ben, tehát még az alapító életében megjelentek Angli
ában, Grossetesi, akkor már az egyetem büszkesége, Pisai Agnel
lus provinciális kérésére készségesen vállalkozott a ferences test
vérek teológiai oktatásának irányításám. A kérdést úgy oldotta
meg, hoau ezentúl egyetemi előadásait is a testvérek kolostorá
nak legnagyobb termében tartotta; másszóval nemcsak maga ment
közéjük, hanem katedráját is magával vitte. Érdekes és erősen
egyéni elhatározásának az lett a következménye, hogya gyenge
ferences palánta mingyárt kezdetben beleilleszkedett az egyetemi
üzembe s filozófiai és teológiai arculata kibontakozásában egyre
inkább elindítójának empirikus, a valósággal mindig számoló '00
násait öltötte magára.

Grossetest 1235-ig maradt az egyetemi katedrán. Akkor lin
colni püspökké választották. Püspöki hivatását éppoly komolyan
fogta fel, mint előbb egyetemi munkáját. Legfőbb célját az eg,lJ
házi élet tisztaságának visszaállításában látta. A visszaélések ir
togatásában nem ismert kíméletet; csak az ügyet tekintette s nem
az emberek személyét. Első nagy vizUációs útján hét apátot f':S

néoU periel« mosditott el hivataluk hanuan ellátása miatt. Ezért
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ellenségei tt· s~er~tegek ostOf'dnak úmnium religio, sOYummai
leus) nevezték el. Pedig nem volt igazuk. A két nagu koldulórend
tagjait 'igazi atyai seereiettel karolta fel és rajta volt) hom} minél
tőbb helyen otthont készítsen számukra. Az igazság védelmében
semmiféle emberi tekintettől nem riadt vissza és III. Henrik ki
rály igazságtalan pénzköveteléseit éppoly határozottanelitélte,
mint amilyen határozotton pálcát tört a római kuria bizonyos
túlzásai fölölt. Ezért a nép eeinte bál·ványozásj.g seereiie, holta
(1253. október 8.) után pedig ezeniként tisztelte.

Ez a kiváló tudós é~ főpap oxfordi előadása'i.ban határozotta II

lándzsát tőrt a szep131elen fogantatás hite mellett, Az Énekek
éneke e verséről szóltában 'ugyanis: »Egészen szép vagy, barát
nőm és makula nincsen benned!" - meggyözöen kifejtette, bou»
a ezen: Szűz megszentelése még seiiletése előtt, lelkének: belelehe
lése pilla,natában (in ipsa infusione rationalis animae) meni vé.q
be. Az oxfordi eaueiemen tehát ő hintette el a.zt a magot, mely
évtizedekkel később legméltóbb szellemi örökösének és az általu
megszervezetf egyetem mindmáig legnagyobb büszkeségének, Duns
Scotue Jánosnak működésében hatalmas fává terebélyesedett.
.Megérdemli tehát) hogy halála hétszázados évfordul6ján minden
máriatisztelő hálá1,ol h tisztelettel aondoiion rá. - bg -
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