
Természetes önzésünk nagyon
is gondoskodik róla, hogy ne vi
gyük egykönnyen túlzásba a
felebaráti szerétetet. Azért az
Egyház 'a szeutekben inkább
olyan példákat állít elénk, akik
szinte tulozták a felebaráti sze
rétetet. Sokszor inkább csodálat
itt a kötelességünk, mint az

NAPLÓ

egyszerű kopirozás. Nekünk, kis
embereknek még legnemesebb
nek látszó cselekedeteinket is
revideálnunk kell időnkint, ft
négy kardinális erény ~ okos
ság, mértékletesség, igazságos
ság, lelki erő - megvilág-íté
sában.

SARLOSBOLDOGASSZONY a regi magyarság legkedvesebb
Mária-ünnepei közé tartozott; népünk úgy tekintett e napon az
Erzsébetet látogató, "hegyes tartományokba" siető Szűzre, mint
"a sarlós munka pártfogójára", "a nap hevét szenvedő aratók
nak segítő gyámolára". Nevét is innét nyerte az ünnep: "A magya
rok - olvassuk egy régi prédikációban - amint tavaszkor a
gyümölcsoltásról Boldogasszony köszöntésének ünnepét Gyü
mölcsoltónak, úgy most nyárban a sarlós munkáról Boldogasz
szony látogatásának ünnepét Sarlósboldogasszony napjának ne
vezik". Az aratás kerete és hangulata azután kitűnő alkalmat
nyujtott a szónoknak - Telek Józsefnek - arra, hogy az elneve
-zés értelmét elmélyítse, beszédje témájának választva a Jelené
sek Könyve .versét (14, 16): ,,}\,iIisit falcem suam in terram", "el
bocsátá az ő sarlóját a földre". Máriára alkalmazza a szavakat
és "Arató Szűznek" nevezi Jézus Anyját, mivel "kiaratja a bűn
nek konkolyát a lélekből, kíaratia az eretnekség töviseit az Anya
szentegyházból, és begyüjti az érdemes lelkeket a mennveí bol
-dogság csűrébe".

Népes processziók keresték föl a: Szűz egy-egy kegyhelyét
ezen a napon. A nevezetesebbek közé tartoztak a sümegi búcsú
járások,amikor mind az egybesereglett nép, mind a prédikáló
pap megemlékezett a Mária közbenjárására Sümegen történt cso
-dálatos gyógyulásokról: a gyógyíthatatlan bécsi asszonyról, aki
ájtatossága végeztével a kegykép előtt visszanyerte egészségét, ft

jánosházi nemesember tizenkét esztendős vak fiáról, aki szemevi
lágát kapta vissza, a két ugyancsak vak német katonáról, "akik
itt megvilágosíttattak", a légrádi nyomorult asszonyról, "ki any
ja méhétől néma lévén, itten megoldatott nyelvének kötele", meg
"vitézlő Nagy Györgyről, aki közel tizennégy esztendeig jobb ré
szén lábai Iáídalml miatt ágyban nyomorogván, ennek kegyes
sége által éppen meggyógyult, melvnek emlékezetére s nagyobb
bizonyságára a mankóit is ide küldötte", 1739-ben országos nestds
és más ragadozó nyavalyák miatt megtiltották a processzió-já
rásokat, de azért mégis sokan elmentek Sümegre, "Sionnak most
szomorú utain a keserűségtől elnvomatott, dé egyébiránt minden
isteni kegyelmekkel és áldásokkal rakatott Sion városához" - 01-
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vassuk Padányi Bíró Márton prédikációjában. öt évvel korábban,
1784 Sarlósboldogasssonyán ugyancsak ő esedezett Sümegen a
Szűzanyához, oltalmazza Magyarországot "az egész világnak ~ajt
és veszedelmet kiáltó jövendölések idején". A jóslat, mely bIZO
nyos ünnepek egybeesé"éből következtetett a közelgő bajokra, s
mely egész Európát ijedelemben tartotta, így hangzott: "Quando
Marcus Pascha dabit, Antonius Pentecosten celebrabit et Johan
nes Corpus Christi adorabit, totus mundus vae elamabit". Ná
lunk azonban la baljóslatú husvét is, pünkösd is, Úrnapja is baj
.nélkül múlt el, holott "ezek a jövendölések már némely külső or
szágokban tapasztalt jajokkal és romlásokkal beteljesedtek". Sze
rencsénknek pedig' abban kereshetjük okát - magyarázta Bíró
Márton - hogy Urnap nyolcadára nyomban a Boldogságos Szűz
napja következett, s ezzel "az látszik példáztatní, hogy a Boldog
ságos Szűz mint erős kőfal és erős bástya, ezt az ő királyné
asszonvsága és oltalma alatt levő magyar hazánkat pártfogó és
védelmező hatalmas erejével körülvévén, mínt erős bástvával be
kerítette, hogy minden veszedelmek, háborúságok, inségek és
nyomorúságok ebből az ő oltalmazása és védelmező pártfogása
alatt lévő hazánkból kirekesztetvén, mi csendességben és békes
ségben megmaradhassunk".

Különleges tisztelettel adózott Sarlósboldogasszonynak Kecs
kemét városa. "A kecskeméti zöld mezőkön valamennyire fölemel
kedő halmoeskát már a régiek Mária Angyalok Királynéja hegyé
nek s halmának akarták nevezni, sőt többnyire majd minden
szombati s vasárnapi hajnalokban tolongva csoportostak ide a
városbéli lakosok" - írja Telek József. Utána is járt a szokás
eredetnek s "éltes emberektől, kik az ősi hagyományokból és hal
lomásokból beszéltek"; megtudta, hogy az Angyalok Királynéja
halmán már a kőzépkorban kőkápolna állt s mellette "hasznos
erejű kutaeska" ; a reformáció alatt azonban a forrás is megszünt,
a kápolna is elpusztult, "avagy ez, némelyek vélekedése és be
széde szerint, angyali tehetség által máshová vitetett: amintís
az andocsi, fundamentum nélkül álló angyali kápolnát őriző szer
zetesek mai napig emlegetik, hogy régente a Kecskemét tájáról
oda utazók keserves sírással töltötték vala be azt a szent helyet,
fennszóval kiáltván: Ö édes Szűzanyánk, miért hagytál el minketl"

A tizennyolcadik század derekán a hagyomány arról is tu
dott, hogya halmon gy.akran angyali énekszót lehetett hallani.
..Egy Kottandi Mihály nevű katolíkus gazdaember ahalomhoz
közel lévő kertjében egykor nyári csillagos éjszakán, hallván a

. szép énekzengedezéseket, minden munkásait álmukból fölébresz
tette, szemükre hányván nekik, hogy már a városból kijövő asz
szonvok a Mária hegyén szokásuk szerínt hajnalra énekelnének.
Holott a munkások, midőn felébredvén munkához kezdének, mind
nyájan észrevették, hogy még nem hajnali, hanem éjféli idő vol
na, és hogy u Mária hegyén hallatott éneklés nem emberi szó
zat, hanem a szép mennyei fényesség között angyali zengés lett
volna".

Telek József, aki a legendákat összegyüjtötte, nem akarja
"ezeket a hírmondásokat teljes valóságnak mondani", meghagyja
hagyománynak a hagyományt, hallomásnak a hallomást, azt
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azonban határozottan állítja, hogy "azért az egyért méltán s he
lyesen neveztetik ez a választott halmocska Mária Angyalok Ki
rálynéja hegyének, mert itt a dicsőség angyalai mindenkor külö
nös szolgálattal és segítséggel voltak azokhoz, kik ide bizodalma
san folyamodtak", különösen ha buzgó ájtatossággal tisztelték s
áldottnak nevezték a Szent Szűzet. "Beszélik közönségesen az él
tesele - mondja - hogy nem annyira régi időben, a folyó száz
nak elején némely Darányi György nevű kálvinista ember Ke
rekegyházáról jöttében ezen a térségen setét éjszakának idején
az ördögi szörnyű kísértetektől és vérborzasztó rút látásoktól meg
rémülvén ide Mária Angyalok Hegyére bizodalmasan béfutott

. volna és itt a gonoszok rettenetességétől megmenekedett volna;
annakokáért mikor az 17HI. esztendőben ez a most fennálló Mária
kápolnája a hívek adományából épülne, az eml ított kálvinista
ember is a kísértetnek idején tett fogadása szerint sommás költ
séggel segíti vala az épületet: amint az épületről írott lajstromnak
első levelén mind az ő neve, mind adománya föl van jegyezve".

'l'elek József prédikációja, melyben mindezt elmondja, szin
tén ott hangzott el a "kecskeméti füves mezőkön", a Boldogasz
szony látogatása tiszteletére - a régi, középkori szentélv helyén
- épült kápolna előtt, a szabad ég alatt, Sarlósboldogasszonv ün
nepét, amikoris - mondía - "az egész nép szép búcsújárással.
mezőket gyönyörködtető énekléssel és angyali üdvözlésekkel min
den esztendőben meg szekta látogatni ezt a szent helyet és itten
szentmise és prédikáció hallgatással tiszteli az utazó szentséges
Szűz Máriát"... (r. av.)

LAMARTINE 1832 júniusában szállt hajóra Marseille-ben,
hogy fölkeresse Jézus földi életének színterét} s a Palesztinát kör
nyező keleti vidékeket, és 1833 októberében érkezett haza. A Seeni
föld, amióta Chateaubriand - igaz, elég sebtében' és fölületesen
- bejárta, mondhatnók "divafban volt"; nagyon valószínű, hogy
amikor útrakelt, Lamartine mint utazó is versengeni kívánt "A
kereszténység szelleme" szerzőjével, akinek dicsőségét egy kissé
nyomasztónak érezte. Az expediciót meglehetősen látványosan
szeruezték meg, s az út folyamán a "főhős" nem eauseer valóban
úgy viselkedett, mintha jól megvilágított színpadon káprázatos
szerepet játszana. Ezért aztán beszámolója, az 1835-ben megjelent
- s utóbb számos kiadást ért - "Keleti utazás" sem megbíz·
ható; legalább annyi benne Lamartine képzeletének terméke, mint
a szigorú valóság. Ez utóbbit - a valóságot - ugyanis pontosan
ellenőrizhetjük egy másik "utinaplóból", a költő inasáéból, aki
napról-napra mindent följegyzeft, nem olyan fényes szinekkel
ugyan, mint gazdája, de mindenesetre sokkal hitelesebben. Amel
lett vannak más dokumentumaink is, ameiuel« szemléleiesen mu
tatják Lamartine valóban költői túlzásait. Elég egymás mellé ál
lítani például azt a képet, amelyet ő rajzol romantikus látoga
tásáról Lady Stonhopenél, a sivatagban élő rejtélyes angol nő
nél, meg amit maga Lady Stanhope rajzol róla. emlékezéseiben
Lamartine, noha valójában eléggé zavarban voU, utólag, vissza
tekintve, seinie hőssé magasztosítja magát és már-már messiási
szerepet jósoltat magának a Ladyvel; ez viszont kereken kimond-
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Ja, hogy látogatóját inkább találta szánalmasnak, mini leny4gö.
zőnek. Egyszóvu.l u. dolgok nem egészen úgy történtek, ahogyan
a "Voyage en Orient" leírja öket; alaposan csal6dnék, aki his-
táriai, vagy akár csak földrajzi dokumentumként olvasná. .

De ha egyszer erről az igényünkr{)l lemondtunk, az író bő
kezűen gondoskodik kúrpótlásukról.: Képzelete 'mI!ly a tényeke t
illetőleg 'IHtjmi megbízhatatlan, elemében talilja magát; mihelyt
arról van 8ZÓ, hogy egy tájat szemünk elé állítson, megéreztesse
annak hamgulatát, a szemlélőre tett hatását, bájosságát vagy nyers
erejét, vagy hogy költői esemélkedések, igazi lamartine-i med,i·
lációk és hangulatol~ arabeszkjeit fonja egy-egy látvány esemény
köré. Ezért a.ztán a "Voyu.ge" '- legalábbis részleteiben - a ro
mantikus próza legjellegzetesebb és legfrisebb termékei közé tar
tozik. A Szeniek Völgyének vagy Balbek romjainak leírása val6.
ban remeklés; mí,Q azok az oldalak, melyeken az utazó költő 
mintegy a politikus Lamartine preludiumaként - történetbölcse
leti nézeteit, vaUásfilozófiáját és a világ jövő sorsának alaku
lásáról vallott fölfogását fejteget'i, ha jellemz{)ek is a korra és
'irójulcra, a mai olvasó számára elavultak és fárasztóak.

V u.n azonba.n, kiváló költői értékén túl, a~,V ()]Jage"-nak még
egy érdekessége, kiilönösen a katolikus olvasó számára. ]j1z arl út
leírás ugya,nis voltaképpen egy lelki dráma története. Lamarline.
mint fiatal költő, a Restu.uráció világában "katolikusnaW'indtuU,
helyesebben katolikusnak a sz6 akkori, erősen dogmátlan, érzelmi
és hangulati értelmében. ott látni őt a papi pályára készülő Rohan
herceg, későbbi bíboros társaságában Roche-GuYO'nban, ahol val
lásos meghatottságok, könnyek és áhítatos lelkesedések közepett
töltik a nagyhetet; ott látni aztán a még kfN"ántsem lázadó, "trón
és oUár szövetségét" még korántsem kóJrhoztató Lamennais Mr.
nuezetében; hogy azután fokozatosan eltávolodjék ifjúkfN"ának és
első költői sikerei idejének meglehetősen ködös, szétfolYó eszmé
nyeitől s egyre inkább közeledjék valaminő nem kevésbbé ködös
és szétfolyó deiz1nus felé, mely utóbb aztán jellemző módO'n - és
nemcsak rá, hanem egész korára jellemzően - sajátos, deiszti
kus, dogmátlan liberális haladáshitté válik.

Nos, a "Voya.ge" ennek az átalakulásna.k a tükre. Lamartine
lelkében most vívja meg döntő harcát a ,hit és a kételu; éi; hite
sokkal kevésbbé volt meiralopozua; semhogy a kételsmek. ellent
állhatott volna. OlykOl' - mint a Názáretről szóló részben pél
dául - valósággal kileshet jük azt a párbeszédet, melyet a hívő
lélek folytat Lamariine-basi a kételkedővel, a deista a katolikus
sal, hol kimondva, hol burkoltan, de mindig ugyanarról a közép
ponti kérdésr{)l: az Inkarnációról, Krisztus istenségéről. Názáret
fölött, úgy látszik, még erősebb a katolikus; Lamartine ~ iMS'a
a tanú rá - 1Jal6ban térdreborul és zokogva megcs6kolja ~ ál
dott földet.

De végül mégsem u' hívő lesz a gy{)ztes a küzdelemben. La
martine úgy indult szentföldi úJjára, mint aki erre az egyetlen
kártyára teszi löl a hitét. Revelációt várt tőle, és a reveláció
elmaradt. A hi et nem lehet hangulatokra építeni, meri a; hang~
latok elmúlnak éveinkkel; a hitet dogmákra kell __építeni, merla
aogrnák állandóak és semmiféle hangulattól nem függenek. La-
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martine val6ban kinőtte a hitét, mert az 8 hite kinő'heM hit voU
pusztán érzelmi, hangulati hit. S mikor férfikorába érve az ifjú~
ság hangulatait és éreeimeit levetette, nem volt többé mibe fo
.q6dznia.

Ez a "Voyage" lelk; drámájának keresztény tanulsága. (r-y)

AMERIGO VESPUCCI ötszáz éve született, Jómódú nemesi
családból származott. A teretolai Garibaldi-szobor mellett álló
kolostorszerű épület falán fehér márványtáblán ezt a büszke fel
írást olvashatjuk: "Ehből a Teretola községből vette eredetét a
nemes és hatalmas Vespucci-család, melyből Amerika névadója,
a nagy Amerigo származott". A tehetséges fiú tudós nagybáty
jának, Antalnak irányításával végezte tanulmányait. Egyik ta
nulótársa Soderini Péter, a későbbi firenzei gonfaloniere volt, aki
vel később is megőrizte a baráti kaposolatot. Tanulmányai be
fejeztévelő is, mínt annyi kortársa, kereskedői pályára lépett.
A kilencvenes évek elején elhagyta hazáját és a Sevillában mű
ködő Berardi-cég szolgálatába lépett, mely az Indiai Hivatal
megbízásából a Nyugatindiába induló hajók felszerelését &;, így
többek közt Kolombus második és harmadik expedíciójának elő

készítését is végezte. Különösen a harmadik út előkészítése okozott
sok munkát, Amerigó 1497 tavaszától 1498 tavaszáig jóformán
állandóan utban volt Sevilla és a san lucari kikötő közt.

És mert, a közmondás szerint, evésközben jön meg' az étvágy,
a derék Amerigo addig készrtgette elő mások útját, hogy a vé'
gén maga is kedvet kapott a felfedezésre. Ezért csatlakozott ah
hoz a kis expedieióhos, mely a rettenhetetlen bátörságú kis lovag,
Ojeda Alfonz és 'a kitűnő térképrajzoló de la Cosa János veze
tésével 1499 május 18-án indult el a cadixi kikötőből Délamerika
északnyugati partjainak kikutatására, A merész argónauták 27
nap alatt átszelték az óceánt és Surinam, a mai Holland Guyana
partján szerencsésen elérték a kontinenst. Innét állandóan nyu
gat felé haladva egymás után felfedezték az Essequio folyó tor'
kolatát, az Orinoco hatalmas deltáját, érintették Trinidadot, fel
keresték a sokat emlegetett Gyöngyszigetet (Margarita) és Cu
raeaot, melvet szokatlanul magasnövésű lakóiról Úriá&ok szige
tének neveztek el. Majd tovább haladva Coquibacoa falura buk
kantak, melyej cölöpökre épített házairól Kis Velencének keresz'
teltek el. (Venezuela) Ez az elnevezés később a mellette levő öböl
re, majd az egész. tartományra, végül az ott kialakult országra
is átszállott. Az expedíció utolsó vállalkozása a Maracaibo-tó kö
rülhajózása volt. Utána Haiti és Cuba érintésével- visszaindult
Európába, ahová kétévi távollét után. 1501 júniusában szerencsé
sen meg is érkezett. A bátor vállalkozók maradandó érd:eme Dél
amerika északi partjainak kifürkészése és pontos letérképezése,
ugyszintén Cuba sziget voltának végleges megállapítása volt.

A szerenesés vállalkozás a vezérek mellett Amer-igó nevét is
felkapta. Kitűnő teengerészeti ismeretei mallett utjáról közölt szí
nes leírásai is jelentékenyen közrehatottak ebben. Az ernberek
figyelme kezdett feléje fordulni. Igy történt, hogy amikor- Nagy
Emánuel portugál király a Cabral Alvarez által véletlenül fel
fedezett braziliaí partok tűzetesebb kíkutatására 15m-ben újabb
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cxpediciót . készült küldeni, külön küldött útján hősünket is csat
Inkozásra kérte fel. Amerijro némi habozás után igent mondott
:-i miután spanyol szolgálatból portugál szolgálatba lépett át, mint
csillagász csatlakozott a Lisszabonból kiinduló expediciőhoz, Tlt
.iM ezúttal is szerenese kísérte. A három h:ajóból álló kicsiny
flottával augusztus 16-án, Szent Rókus napján érte el a száraz
fiildet. Azután továhh haladva érintette a Szent Agoston-fokot
(Cabo de :-:lan Acustiu, aug. 28.), a Szerit Mihály folyót (Rio de
Ran Miquel, szept, 29.), a Szent Ferenc f.olyót (Rio de San Fran
r-isco, okt. 4.), a Szent Luca-fokot (Cabo de S. Luzia, dec. 13.), a
Szent Tamás-Iokot (Cabo de San 'I'omé, dec, 21.), s véÍ5ÜI 1502
január l-én eléje tárult a rio de janeirói öböl fönsé.~es panorá
mája. Délfelé egészen a déli szélesség 32. fokáig követhetjük a

. kis hajókaraván útját. Amerijro ugvrm azt állítja, hogy ő külön
megbízásból egészen It déli szélesség' 52. fokáig hatolt előre és
csak fl beállott téli hideg kényszerítette visszafordulásra, de ada
tok hiányában nem áll módunkbanellenörizni állítását. Nem le
hetetlen 'uzonban, holtY a dúsképzeletű olasz csak nagyobb tekin
t,5.ly okáért eszelte ki kalandos útját"

A vállalkozás fényes sikere arra ösztönözte Emánuel-királyt,
hozv ú [abb. Hottillát küldjön ld azzal a kűlönleges megbízással,
hogy próhál'ion meg- Amerika déli csúcsának meekerülésével dél
nvuaati irányból eljutni Keletázaiába. A hat hajóból álló raj
Coelho González vezetésével 1503 június IO-én hagyta el a lif.'sZR
boni kíkötőt, Amerizo természetesen szintén részt vett a vállal
kozásban. melv azonban az előzővel ellentétben tökéletes kudare
cal végződött. A legnazvobb hajó a Fernando Noronba szigetnél
zátonyra futott és elsüllyedt, a többiek pedig megoszolva próbál
ták a gyülekezésre kijelölt bahiai öblöt mezközelíteni. Vespucci
iniután két hónapig hiába várt társai megérkezésére, 1504 április
2-án visszaindult Európába, ahová június IS-án szerenesésen meg
is érkezett. De bár beszámolójában minden bajt Coellio tapaszta
latlausás-ára és elbizakodottsárrára igyekezett áthárítani, maga is
érezte, hogy a történtek után Portueálíában nem terem számára
több babér. Ezért. mihelvt tehette, Lisszabonból Sevillába ment és
ismét spanyol szolrrálatba állott. Sevillában 801'.. a ujból összehozta
Kolombnssal, aki akkor már bukott ember volt. Amerígo sorsából
is ezt érezte ld s ezért önkéntelen rokonszenvet érzett iránta.
..Vespucci - írta Dieg-o fiának - tetszik nekem. A derék ember
től, mint annyi mástól, elfordult a ..zerencse. Szolgálataiért ő sem
kapta meg a megérdemelt bért."

A. nagy admirális azonban rosszul ítélte meg a helyzetet,
Amerigo sokkal talpraesettebb és rugalmasabb ember volt sem
hogy egy múló kudare míatt elcsüggedt volna. A' spanyol ~dvar
han jól meatalálta számítását, A fösvény Ferdináud király .már
150!'i.-ben fejedelmi ajándékkal kedve..kedett neki. veje. Szép Fülöp
pedIg spanyol állampolgárságeal tüntette .ki. Még' többet jelen
tett, hOIlY Ferdinánd 1508-han 200 dukát évi fizetéssel főrévés7,
mC:'lterré nevezte ki. Mint ilyennek az volt a kötelessége, hogy a
haJókaJlluzok tengerészeti és csillagászati tudását ellenőrizze, az
új felfedezésekről hitele", térképet - (padron real) - készitsen
és a későbbi felfedezéseket azokba belerajzolja. Az udvar' kegyét
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egészen haláláig megtartotta. 1512 február 22-én halt meg Sevil
lában.

Mint látjuk, Vespucci gyakorlatilag is kivette részét a felfe
dezésekbőI..Ennél azonban sokkal jelentősebb irodalmi működése.
Utjairól ugyanis azon melegében, még a friss benyomások köz
vetlen hatása alatt részletes és színes jelentésekben számolt be ba
rátainak. Ezek a jelentése,k hamarosan nyomtatásban is megjelen
tek s latin, olasz, francia és német nyelven egykettőre elterjedtek
1507-ben már összegyűjtve is megjelentek ezzel a címmel: "Újon
nan felfedezett országok és 'ft Vespucci Amerigóról elnevezett új
világ. Ez a gyűjtemény német fordításban már 1508-ban megje
lent, francia fordítása 1515-ben látott napvllág'ot.

Igazán közkincsé azonban csak a freiburgi (Breísgau) szüle
tésű és a maga idejében nagy tekintélyben álló Waldseemüller
Wal~n.~űlI.er (Hylaoomylus, p~com;vlus) Márt?n lotharingi,ai:
san didiéi grmnazrurm tanar reven valtak Amerigo jelentései. Ez
a fáradhatatlan tudós ugyanis 1507-ben új kozmografiát adott ki
és ahhoz mintegy szemléltetésü] mellékolte hősünk jelentéseit.

Mivel pedig WaldseemülJer munkája még megjelenési évében
négy üiabb kiadást ért, Amerigo neve egyre jobban összeforrott
az ujvi1ággaI.
. WaldseemülIerazonban pozitive is hozzájárult Amenizo fel
fedezői nimbuszának növeléshez. Kozmosrráfiá.ia kilencedik feje
zetében ugyanis, miután röviden jellemezte Európa, Ázsia és Af
riIDa viszonyait', folytatólag így ír: "Ma már ezeket a világrésze
ket is jobban Ismerjük, SŐt Amerigo Vespucci révén egy negye
diket is ismerünk és én nem látom át, ld és milyen címen tilthat
ná meg, hogy az ujvilágot éleseszű felfeder,őjéről Amer-izo föld
jének, helyesebben Amerikának nevezzük; hiszen Európa is, Ázsia
is asszonynevet viselnek,' Es a nagyérdemű kozmografus felhívá
sa hamarosan visszhangra talált, A német tudósvilág eUenmondás
nélkül elfogadta az, Amerika elnevezést. Jellemző, hogy Vadianus
svájci humanista már 1512·ben így írt: "Amerika, melvet Ves
pucci fedezett fel." A térképeken azonban jóideig csak Braziliára
alkalmazták 'az elnevezést. Az egész földségre való alkalmazása
csak Ortelíus nagy térképgyüjteményének (Theatrum orbis terra
rum, 1570) megjelenése u tán lett általánossá.

Igy Amerigo úgyszólván érdeme nélkül hozzájutott ,.'81 föld
kerekség kitágítőja'' büszke jelztlhöz, míg az igazi felfedezőnek
egy másodrangú délamerikai állammal kellett mezelézedníe, Igy
teljesedett örök hirnév utáni sóvárgása. Egy helyütt ugyanis ezt
olvassuk nála: ,.A hosszúság meghatározása nagyon nehéz mes
terség;csak azok értenek hozzá, akik nem s~ajnálják az alvást
megvonni mag-nktól. Én annyit vírrasstotram, hogy ezzel Iegalábh
tíz esztendővel megrövidítettem az életemet. De nem sainálom
az áldozatot, mert remélem. hogy az eljövendő ssázadokban hir
névben vísssanyerem.' Nekünk, magyaroknak annál kevésbbé van
okunk tiltakozni Amerigo névadása ellen, mivel így az. ujvilág
neve elválaszthatatlanul összeforrott Szent Imre nevével.

Az Amerigo név ugyanis a latiinEmericus olasz formája.
(-bg-)
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P(JSPűK AZ EKE MŰGŰTT. A XIII. században élt Seeni
Richárd püspököt úgy örökítették ~g a: korabeli festők, amint
egyik kezében könyvet tart, a másikkal az eke szarvát fogja.
Hom/an került oda ae eke a képre? Ennek történetét olvastuk leg
utóbb egy kis írásban, amelynek Joan. Windhama szerzője.

EU akkoriban két testvér. Az idősebbnek nem tudjuk a: nevét.
A fiainlabbat, aki papnak készült, Richárdnak hivták. Richárd
még javában tanult, amskor meg/wIt az édesapjuk, aki földm'tt
ves volt és kis gazdaságát idősebb lia se,qítségével művelte. A
magára maradt idősebb fivér haszta;!an iesziiette meg m,inden
erejét, nem, birta e,qyedül a munkát. A ,quz kezdte ellepni a föz..
det, a vízlevezető árkok eldugultak, a. termés egyre silányabb lett.
A fiú többször ,qOlfldolt arra, hogy megkéri öccsét: legyen se
lJítségére, de méndanmuiszor el is hessettette magától a ,qondoTJar
tot, mondoen: 1toflJl Richárd úgysem lesz hajlandó abbaham/ni a
tanulást. Amikor azonban eloieelheietlenűl rosszra fordultak a
dolook, méui« csak b-ement a városba, felkereste a káptalani is
kolában Richánlot éeelqumaezolia Q, baját.

,)Mit teoueta" - kérdezte végül is tőle.
"Hazameoyek veled és eeaitek: neked - felelte Richárd. Még

sem tŰ?'hetjűk azt, ho,qy a föld ne teremjen. I gaz, hogy nem so
kal értek a megmunkálásához, de ma;id csak megtainulom."

Richárd összeszedte kevéske holmiját, búcsút vett előljáróitól
és hazament, hOfm meamenise a csa.ládi varlYonkát. Éveken át
keményen dolgozott. Irtotta a, gazt, szántott és vetett, kaszálta q
szénat és a gabonát, gondozta as állatokat. Közben jobb műveléS'/,
módokon is törte a fejét, kisérletezett növényekkel és állatokkal,
úgy hogy nemsokára a körm/ék ga.zdái is felfigyeltek reá. EgV
re többen keresték lel és kérték tanácsait.

"Halad1wnk kell folyton - mondoaatta Richárd. - Nemcsak
fl tu.dmnányba.'?; nincs megállás: nem állha.!un1c meg a mezőgaz
dasáaban. sem.

f{ülönögen a gyümölcsök nemesítésében, a szemeéében és oj
tásban ért el mf!glepő eredményeket Richárw. Amolyan ártatlan
szenvedélue lett ez, ameiuhe» pÜSpÖk korában is hű maradt.

Mert Richárd.a föWm.ű't)elés fáradalmai és örömei között sem
feledkezett meg választott hivatásáról. A nyolcadik év végezté
vel, amikor a kis családi birtok már valóságos mintagazdasággá
fe.ilődött, elbúcsúzott bátyjától és egyenesen Oxfordba meni, hogy
feleleoeniise és fol,1Jtas.~a papi tanulmányait. Ezúttal már be is
fejezhette azokat, hozzá oluam. fényes sikerrel, hoau- nemsokkal
pappászentelése után püspökké választotta meg a chschester; káp
talan.

A testvéri ezereteinele, a csa:lád és anyaföld iránt való áldo
zatos ezereteinek ilyen ragyogó tanúsi tá 1'1(1, után nem osodálhat
juk, hogy az lsten ezeretetének es s,zolgálalánoJk is kimagasló
példáját nyujtotta o, kortrí1'sak részére. Már életében szentnek te
leintették, halála után pedig rövidesen szenité is avatták.

AZ AMAZON-VIDÉK INDlANJAI. Néhány éve divatban
vannak Délamerika indiánjs.i: egyre újabb és újabb kutatók in
dulnak az Amazon dzsungeleibe és "a nagy zöld pusztaságba",
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melvet óriási, olykor nyolcvan kilométer szélesen hömpölygő fo
lvamok szelnek át. útjaikról; eredményeikről nemcsak tudomá
!i'yOS könyvek számolnak be, hanem színes leírások, érdekes ri-
portok is. _.

A hithirdetők, akik már hosszú esztendők óta dolgoznak az
Amazon-vidék indiánjai közt, sokkal szerényebbek és csak igen
ritkán hallatnak macukról. pedig amit mondanak, már csak
asért is méltó a figyelemre, mert hiszen nemcsak egy-egy - bár
mily jól szervezett s alapos - expedíció erejéig ismerik a tájat
és népeit: állandóan ott, állandóan velük élnek. Egy magát meg
nem nevező s hosszú ideje az amazonparti misszióban működő
szalésíánus így ismerteti a rend folvóiratában az indián gyer
mekek helyzetét és sorsát:

.Az erdőkben vagy mocsarak közt élő vad indián annál in
kább ragaszkodik rokonaihoz és csoportjának tagjaihoz, minél
szűkebb körben mozog. Semmivel sem érez. kisebb barátságot és
szeratetet irántuk, mint a művelt ember, legföljebb csak kevésbbé
nyilvánítja ki érzelmeit. A gyermeket jóformán soha nem csó
kolja meg az édesanyja; a csók egyébként majdnem teljesen is
meretlen, még a házastársak között is. A család feje a férfi; ő

parancsol, saz asszony föltétlenül engedelmeskedik neki. A gyer
mekekkel természetesen az anya törődik; kicsinyét míndenüvé
magával viszi s többnyire éjszaka is a karjában tartja. Sosem
igyekszik elválasztani a csecsemőt; hagyja, hadd szopják, amed
dig jólesik neki; nem ritkaság egyes törzsekben három-négy éves
gyerekeket látni anyjuk karján,amint fölváltva hol a pipát szív,
ják, hol anyjuk emlőjét. Az apa az apróságokkal nem foglal~o
zik, legföljebb ba el-eljátszik velük olykor. Az ő szemében a fiú
gyerek akkor kezd számítani, amikor eléri kamaszkorát;

Ezeknek a föl avatása ünnepélyesen történik; ennek kapcsán
próbákat kell kiállniuk annak bizonyítására, hogy valóban mél
tók férfisorba lépni. A próbák közt a legenyhébb a megostorozás,
a le,gkeg-yetIenebb az, amikor az ifjú testét irgalmatlanul össze
maratják egy igen mérges csípésű hangyafajtával. Mindezt szó
nélkül kell eltűrnie. A kivaró-indiánok ezenkívül megkívánják,
hogy az ifjú érettsége jeIéül embervért ontsom ellenséget öljön,
v!agy megölésében közreműködjék.Ha megfelel a követelmények
nek, a férfiak maguk közé fogadják s attól kezdve velük eszik,
osztozik örömeikben és fáradalmaikban és gyakorolhatja a férfi
akat megillető előjogokat, Szólásjoga azonban csak bizonyos kor
betöltése után van a törzsi gyíHésben.

A lánykát míntogv nyolc éves korában szülei egy külön erre
ft célra szolgáló kunvhőba, a "jaripubeh"-be vezetaik, ahol há-

. rom-négy napig szigorúan böjtölnie kell, utána pedig bebizonyí
tania, hogy ért a vízhordáshoz, tűzgyujtáshoz., ételek elkészíté
séhez és egyszerűbb háztartási eszközök fabrikálásához. A varázsló
beszédet intéz, hozzá, figyelmezteti, legyen majd jó felesége fér
j~nek, jó anyja gyermekeinek és jó gondviselője házának. Utána
visszamehet a szüleihez, A varázsló emlékeztetőül három ostor
csapást mér rá, s az egész szartartást tánc és mulatozás fejezi be.

Mielőtt férjhezadják, ismét visszakerül a magányos kunv;
hóba, ahol a törzs valamelyik erre kiszemelt öregasszonya kiok-
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tatja asszonyí és anyai teendőire. FérJét szűleÍ vá.lasztíilk ki, s
neki hozzá kell mennie, akár tetszik, akár nem. Sosem fordult
elő, hogy a lány ezen a téren megragadta volna az engedelmes
béget. Az asszony szigorú fegyelemben él, férje távollétében nem
vehet részt ünnepségen, nem díszítheti magát, annak engedélye
nélkül nem táncolhat; egyáltalában, mindenben tőle, akaratától
vagy szeazélyétől függ.

A gyermekszületést az indiánok nagy áldásnak tekintik. Az
asszonynak semmiféle fájdalmat nem szabad nyilvánítania; a
férj az, aki vajúdik, üvölt, verejtékezik; körülötte szorgoskodnak,
őt ápolják és beeézik. Az asszonyazahitt magárahagyva hozza vi
lágra gyermekét a "jaripubeh"-ben, ő maga fürössti meg a leg
közelebbi folyóvízben, aztán várja, hogy főlkeresse valamelyik
asszony-rokona, elvegye tőle az újszülöttet és bemutassa apjának.
A törzs jókívánatait is ez fogadja a szerenesés szülésért.

Nyomban ezután két férfirokon halászni indul. Különféle
fajta halakkal térnek haza. Hitük szerint minden halfajtának meg
van a maga védőszelleme, s ezeket kedvező magatartásra kell
birni az apa, az anya és a kisded iránt. A varázsló különféle
szldalmazó és becsmérlő szavak kíséretében mindezt meg is pa
rancsolja a szellemeknek, azután a zsákmány egyik részét föl
falja, maradékát pedig megéteti a szülőkkel és a csecsemővel.

Most aztán az apa indul el vadászni j a gyerek annak a vadnak
a nevét fogja viselni, amellyel ezen az útján legelőször találkozik.

Ezek a szokások - fejezi be beszámolóját a szaléziánus hit
térítő - bizony measze vannak a keresztség szentségétől. A pap
nak meg kell találni rá a módot, hogy meggyőzze ezeket a lel
keket hagyományaik ürességéröl, babonáik hiábavalóságáról sar
ról a természetfölötti világról, melynek létezését még csak nem
ih gyanítják. Hosszú és fáradságos munka ez, mely csak a jövő
nemzedékben fogja meghozni igazi gyümölcseit; eredményei azon
ban itt-ott már-is mutatkoznak a Matto-Grosso vidékén és az
egyenlítői erdők vad kivaró-törzsei közt. (l. c.)

AHOL AZ 1:RDY-KODEXET IRTAK. Hűvösen .köszönt ránk
a májusi este, amikor megérkeztünk a hajdan Szent Mihályról ne
vezett völgybe. A kis faluban csak a csend s néhány kődarab
utal arra, hogy itt valamikor "néma barátok" laktak. Mert a nép
'így emlegeti az ,egykori karthauziakat. S mily kevesen tudják,
hogy egyik legnagyo.bb kolostoruk Magyarországon. volt! A tör
ténelem így emlékezik mea róla:

A Bakonyerdőrengetegében már 1200 köriil lakott hely volt
Luedl. vagy Leuiald; Nagy Lajos, akit a szerzetesrendek atyjának
is neveztek, a völgyet várastul a szigorú karthauzíaknak adomá
nyozta, hogy ott munkálkodjannk Isten dicsőségére, s a várkas
tély köveiből hatalmas kolostort építtetett nekik, Szent Mihály
arkangyal tiszteletére. "M aga a zárda - oloassúk Dedek Cres
cens Lajos rendtörténetében - egyike volt a 'I.,ilág legszebb kolos
torainak. Azon kevés ramból ítélve, meluek a kolostor táián. foly
tatott építkezések alkalmával feltűntek, megállapíthatjuk, hogy
teljesen a karthauzi szabályoknak megfelelően építették. Két ol-
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nyi magas kettős kőlwrítésénelc nyomai még ma. is láthatók.
Ezek mellett keletről hegyipatak folydogál, mely négy nagy ha.
lastonxü táplált". A kolostor, alaprajzát a második 1.Jilágháború
f;lőtt a nürnbergi n~úzeumbam.- őrizték. Középütt állt a templom. -

. maga is műremek: lehetett - kÖl'ülötte a. fölső kolostor cellasora:
ae alsó kolostor és a vendéglátó helyiségek l'á'Volabb épültek. A
cellák boliivesek voltak: minde.fJyikhez his kert tartozott. Egy tör
ténetíró - Fuxholfer - számuknt háromsztiern, az itt élő seerze
tesekét négyszázra teszi. Az alOijJítóle1,él aeonban. csak tizenkét
fölszentelt szerzetesről és két újoncról beszél. Ezt 1378 márciu»
17-én állította ki Demeter zágrábi püspök, (külföldi egyháztörté
nészek korábbra, 1350-re, 1364-re tesetk. az alatpifás éoét), Az első

perjel egJJ bizonyos János atya volt, SeUzből jött és egy hazai
okmány már 1370-ben említést tesz róla: (IZ első seerzetesek a ké
kesi és má:danos<;trai pálosok köz'ül kerültek ki.

Királyaink SZí1)CSen felkeresték a klastromot. Mátyás és any
ia gyakran járlak itt lálogatóban: Szilágyi Erzsébet kiUönösen
'is 1Jártfogolta. Fönnmaradt egy uso-soi származó okmánu, pe
csétjén nyitott kétszárnyú oltárral s annak közepén a konvent
védőszentjével/ Szent Mihállyal, aki jobbján kardot, baljában
mérleget tart, s ezzel a köiratial: lIS. Conventus Sancti iJfichaelis
Ordinis Cortueiensis"; Zsigmond perjel aláírásával ez az okle
vél azt tanúsítja, hogy Szilágyi Erzsébet részesül a rend minden
lellci érdemében.

A töt"iénetírólc följegyezték, hogy 1480 januárjában Mátyás
király, Beatrix királyné és sógora, Aragónini János bíboros több
napig a klastrom: vendélje 1JOlt. A királyné betegen is töltött itt
hosszabb időt: a karthaueiak híresek voliak: orvosságaikról és
.QYÓ.Qyító tudomdnuukrát.

Ebben a kolostorban fejezte be 152'( november 23-án egy kart
hnuzi barát - nevét nem tudjuk - a középko'ri magyar nyelvü
trodalom legjelen.főselJb emlékéi, az Érdy-kódexet. De akkor már
délen török-gyujtotta tüzektől vöröslöttek a'Z éjszakák; és nemso
kára me.qpecsételődiitta világhíres kolostor sorsa is.

Köveiből épületek tettek, és templomának három oszlopát be
építettéle a jelenlegi városlődi templom falába. S a plébán.ia be
.iáratánál a lépcső faldban ma is ott látható a hallgatás jele, a
két szembefordult hal.. . (Szöllőssy Franciska)
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