
dik, legyen türelmes a várako
zásban, meglátja, végül is ön
és a gyermekek fognak győzni.

Hogy túlsok az, amit követe
lünk t ezt nem lehet elvárni egy
asszonytól ~ Nem mi követeljük,
hanem az Isten, aki Önöket egy
életre összekötötte s akinek tör
vénye félreérthetetlen. Keresz
tény ernber számára itt nincs is
probléma (mert az Isten paran
csa egyértelmű), csak nehézség.
De Isten öntől semmivel sem
kiván többet, mint amennyit

NAPLÓ

férjétől is megkíván: szálljon
szembe alacsonyabb ösztöneivel.
tagadja meg azt, amit fellobba
nó vére sugall, gyakorolja a hű
séget hősi fokon - mindegyik
másmás síkon.

Egy mondatba fogl:alva: ko
molyan kell venni a keresztény
séget és ennek megfelelő elvek
szer-int élni az életeit. - Aki így
tesz, számíthat rá, hogy az Ur
isten megadja megnróbáltatásá
hoz II szükséees kegyelmeket.

F.

HUSZADIK FJVET lépi át ae 1935. Gyertyaszentelőjének: 1Vlp"
ján indult Vigilia. Eddi,oi története pontosan két külön évtized
n: válik. Az egyik 1935-től 1944 áprilisáig tart, a másik az 1946-08
'ujraindulástól egyelőre máig. A lap nem áll mea, tovább halad
szlÍmaival hónapról-hónapra; de a Vigilia első tíz évének szer
kesztője mégis 'megállhat egy piUanatrfIA az indulás huszadik év
f9f'dulóján. FJppen csak egy pillanatra. Éppen csak emlékezésre.
Eppen csak fö/mérni azt. ami húsz évvel ezelőtt. csirázni kezdett
az akkori Vi,qilia h.asnbiain: s ami kiérett belőle.

Mi volt az első Hz é» Vigiliája? Nem tudok tár,qyíla,qos len
1ii; húsz évvel eze'őftről az ifjúság és a férfikor közti időszak
leaszebb évei fénylenek felém. De azért ÚfJY érzem, hít'en fedik
az igazságot emlékeimr a magyar katolicizmusnak az a nemze
déke, amely akkor a Vigiliát létrehozta, lelki szorongásból és
8zükséglelből, - és saját lelki hiányainak, de egy al magyar ka
tolicizmus kultúrájában 'i.~ me.qlé1JŐ nagy iirnek a betöltésére al
kotta meg egykor ezeket a hasábokat. Mire eszméltünk rá mi,
akkori "fiatalok"? Arra, homl a maouar katolicizmus oolamiiue«
ideaenkedés és fázisdmaradás hullámvölgyében van a katolikus
1Jilágnak nem is egy, hanem több norm áramlata mÖ,qött. Mik
'voltak ezek az áramlato1.? Mindenekelőtt az egyetemes szociális
aondolat, amely világhorizonttá tágult. Másodsorban a világ ka
toliciemusának a modern korban ujjáéledt misztikai áramlata:

E modernkori misztikában az éledt ujjá élményekkel, kutaiás
.''0 l, élő szentekkel s élJ1,é vált tudományanyaggal, amit az uj
kor hajnala A?Jilai Seeni Terézzel, Keresztes Szent Jánossal, Ala
coeque Szent Margitlnl és a többiekkel adott a~ Egyháznak. E
modern. felú.iu 7ás a lelki életnek és az egyetemes emberiességneh
olyan példáját állította elénk, mint amilyen Lisieuxi Szent Te
réz, s olyan tudományos középpontokat teremtett, mint az E t tA 
fl e s O a r m e l i t a i n e s és szellemi köre. Ú gy éreztük, azt a
szellemi kincset, amit A'ci/ai Szent Teréz és Keresetes Szent Já-
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nos öröksége jelen:tetett - s ami iránt a magyar szellemi éle!
ruldig nem 'nagyon érdeklődött - meg kell próbáilnunk itthon is
megjeleníteni, s ha lehel, '1:alamilyen módon magyarrá tenni. An
nak, amire vállalkozt'ilnk, ez volt a tUlgyobb és súlyosabb része:
a maauar szellemiségben addig alig akadtak últörései.

Hogyan hajtsuk végre ezt a feladatot? Nem kívántunk sem
mozgalmat ala.pítani, sem tudonwnyos szeroezetet. Azt tettük, ami
Jfagyarországon természetes volt. IUyés Gyula fejti ki ,egyik
naplójegyzetében nagyon szellemesen, hogy Magyarországon az
irodalom a nemzeti és szellemi élet mindenese, mindent rá lehet
ruházni és mindent tőZe lehet várni. Mi is irodalmi orüánumot
alapítottunk. E sorole írója, aki itt csak az első tíz év nevében
beszél, legjobban teszi, ha inkább árnyoldalaira muica rá, arra;
ami törekvéseinkben bizonyta.lan, meaoolásuláebon. kitormcuülan;
.\zinvonalban olykor nem elég ldelégíiő voU. Mennyi ingfldozás,
Yfwnnyi egyenetlenség, m.ennyi [éteredménu. És csupa nehéeséa,
Minden szám anyayí bizony'talanságok, közt jött létre; lapunk
nem. /togy "jó" üzlet nem volt, de még csalo üzlet sem; s anyagi
rdapja hiányzott. MéY'is megélt; a Gondviselésnek bizonyára cél
.iai voltak vele. Sőt hatott is, egyre határozottabb sugárkörrel.
Külön szint jelentett a magyar szellemi élet színképében. Az idők

elnehezedtével pedi.Q egY1"e inkább, föladatának tartotta belevonni
programmjába rt harmincas évek végétől mind jobban és jobban
támadott e,qyetemes humanizmus és szabadsá,q »edelmét is. Ezt
a lap az első tíz esztenlő utolsó két évében legalább ugyanolyan
mértékben. képviselte, mint indulása időszakában lelki vtnuüko
zású programmját. 1944 márciusában jelent meg utQljára, azután
kél és fél évre elnémult a Vigilia, hogy 1946 decemberében u,jm
föltámadjon, eredeti p1'O!lrammjából megtartva mindazt, ami k'/
állta az időki próbáját.

Erről - a tnai Vigiliáról - netn kell szolanom. A lap otoasoi
tudják, mit [elentenek: ezek a hasábok. Az első évtized, Vigiliájá
nak szerkesztője az indulás huszadik fordulóján csak azt mond
hatja, amit az első évfoluam húsvéti számának vezető tamulmá
nyában a folyóirat mai, főszerkesztője, S í k S á n d o r irt, aki a
lap tervezésénél is ott volt s "A lea t o l i k u s i r o d a l om
jJ r' o b l é m á j á h o z" hozzászóló mindenkorra érvényes ieiteae
tései végén: ,,8 e r v i i n u t i l e 8 s u m u s; q u o d d e b u i tn u ...
f a c e r e, f e c i tn U s," - Esendő kis szolgák vagyunk; de amit
megtennünk seűkséqes t'olt, megtettük . '. (Possonui László)

ANGELO MAI. XII. Pius pápa 1954 április hó 3-án meleg
hangú levelet intézett a bergamói püspökhöz abból az alkalomból,
hogYa tudós világ az egyházmegye legnagyobb szülöttde, Angelo
lIl3.i bíboros százéves jubileumának meg-iilésére készül. Levelében
'a legnagyobb elismerés hangján szóla nagy tudós érdemeiről.
Angelo Mai a XIX, század legnagyobb és legszerencséeebbkezá
kutatói közé tartozik: éspedig' nemcsak egyházi, hanem profán
vonatkozásban is. 'I'öbbszázra rugó fel fedezésével egész serep;
klasszikus és keresztény író profilját sikerűlt gazdagabbá' és sok
oldalúbbá színeznie é>l mindenki másnál nagyobb mértékben si
került a késői ókor és :8 korai középkor irodalmára és általában
szellemi életére vonatkozó ismereteinket gyarapítania, Pedig- pá-



lyája egyáltadában nem úgy indult, hogy csendes és nyugodalmas
munkálkodásra nyujthatott volna. kilátást, Ifjúkora és tudós el
indulása a francia forr adalom ésa napóleoni császárság mozgal
inas éveivel esett össze.

1782 március 7-én született a bergamói egyházmegyéhez tar
tozó Schilparío nevű hözségben. Mivel tudós hajlamai korán je
lentkestek, szülei engedélvével ötödmagával együtt a bergamói
szeminárium egyik jónevű tanárának, Mozzi Alajosnak vezetése
<dá helyezkedett. Igy történt, hogy amikor Ferdinánd parmai her
{jeg VI. Pius pápa hozzájárulásával a visszaállítani szándékolt je
zsuiták számára aparmai Colornóban kolostőrt építtetett, a fiatal
Mai társaival egyetemben ide is követte mosterét, sőt 1799-ben ma
ga is. jezsuita lett. Mint novicius. az imént (1954 május 29---30)
szenttéavatott Pignatelli József atya mesteri vezetése alá került.
Mivel kevéssel ezután YII. Pius pápa IV. Ferdinánd nápolyi ki
rály sürgetésére a kettős sziciliai királyságban visssaállította a
.Jézus-társaságot, Pignatelli atya Colornóból Nápolyba tette át
működése szinhelyét, Mai itt főleg klasszikus tanulmányokkal
foglalkozott s többek közt a költészetben is figyelemreméltó pró
bálkozásokat tett. De a nápolyi tartózkodás is csak rövid inter
mezzónak bizonyult. A franciák már 1806 elején bevonultak a feb
tőivárosba és Pignatellit növendékeivel együtt Rómába való me
nekülésre kényszerítették. Mainak csak hasznára volt a változás.
Miután a collegium Romanumban befejezte teológiai tanulmá
nyait és felvette az egyházi rendet, az Orökvárosban csak .annál
nagyobb buzgalommal látott már megkezdett héber és görög ta
nulmányainak Iolytatásához, Még nagyobb kedvvel mélyedt bele
a paleografia tanulmányozásába. Két tanult spanyol jezsuita, Mo
uero és Menchaca útmutatásával ekkor ismerkedett meg a pa
Iimpszesetusok, vagyis az u.iból átírt papirusz- és pergamenia 
uok kivakart. í lletve lemosott eredeti szövegeinek előhívásával és
megfejtésével, Kiterjedt kémiai ismeretei révén hamarosan mes
tere lett ennek az akkor még uiszerű tudománynak.

Már jónevú kutató volt, mikor a forradalom ismét lendítő
J"g nyult bele életébe: Napoleon Róma bekebelezésa után szigorú
paranccsal kötelezte mindazon olasz alattvalóit, akik a főhatósága
alatt álló olasz királyság területoo születtek, hogyeredJeti hazá
jukba térjenek vissza. Mai a parancs értelmében mesterével, Mozzi
atyával együtt Milanoban telepedett meg, Ht hamarosan bejá
ratos lett a világhírű bibliotheca Ambrosianában, sőt. 1813-bell.
könyvtárőri kinevezést nyert. A könyvtár kimeríthetetlen gaz
dagsága hatalmas lendítő erőt adott a fiatal tudós kutató kedvé
IH~k. Ugyszólván mirulen idejét kedves kódexei közott töltötte é~
egyre tudatosabban a palimpszeeztusok tanulmányozására speci
alizálta magát. Mivel pedig azérencséde semmivol sem maradt
mőgötte kutató kedvének, egyiksoonzáci6s felfedezése a másikat
követte.

Első nagy sikere az Ulfilas-féle gót bibliafordítás jelentékeny
töredékének. Szent Pal leveleinek megtalálása volt. Ezt követte
a II. század ,e.gyik nagytekintélyű rétora. Marcus Cornelius Fronto
(t 170 k, Kr, u.) irodalmi hagyatékának napvilágra tárása. Hali
karnassosi Dionysios római történetének, Porphyrius ujplatonikus
bölcselő és a zsidó Philo 'több eredeti munkádának, Antoninus
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Pius (138-161), Marcus Aurelius 161-180) és Lucius Verus (161
169) császárok több levelének, aezibillai jövendölések 6. és 14., ké
sőbb még 11-13. könyvének és több ókori Vergilíus-kommentác
nak a felfedezése.

Ezek a felfedezések egykettőre a szerencséskezű kutató felé
terelték a tudós világ' f'ig'yelmét. VII. Pius pápa 1819-ben Con
salvi bíboros-államtitkár ajánlására a vatikáni könyvtár első
órévé nevezte ki és, hllg'y annál teljesebben élhessen hivatalának.
felmentette szerzetesi fogadalmai alól. Utódai hasonló megbecsű
lést tanúsítottak iránta s Hgymás után vatdkáni kanonokká, ró
mai prelátussá, apostoli protonotár-iussá és a Propagandh tit
kárává nevezték ki. V&gül XVI. Gelrgely pápa 1838 február 12-én.
Mezzofanti Józseffcl, a XIX. század legnagyobb nyelvzsenijével
egy napon, bíborosi címmel tűntette ki és több kongregáció mel
lett rábízta a vatilcáui könyvtár és a vele kapcsolatos gyűjtemé

nyek vezetését.
A külsö fény és ragyogás 'azonban semmit sem változéatott

Mai egyszerű életmódján. még kevésbbé munkatempóján. A va
tikáni könyvtárban ugvanaz a fáradhatatlan kutató maradt, aki
nek az Ambrcsinában bizonyult. A szerencse egy pillanatra sem
pártolt el tőle. És ez természetes: hiszen la világ leggazdagabb
gyiijteményének akkor még jórész,t feltáratlan kincsei közt kuta
tott. Világi vonatkozásban legszerencsésebb fogása Cicero rég
óta keresett államtudományi munkájának, a De republicának fel
fedezése volt. Nem kevésbbé je.lentékeny szelgálatot tett a tudo
mánynak a Justinianus-előtti jogaIkotás számos töredékének.
Aurelius Symmachus több levelének és Julius Victor retorikájá
nak napvilágra hozásával. Működésénok súlypontja azonban a
vatikáni korszakban inkább a patr-isetikána és a kereszitény iro
dalomra esett, Szerit Agositon, Nagy Szent Vazul, Szent Atanáz,
Aranyszájú Szent János, Nolai Szerit Paulin: Naziánzi és Nyssai
Szent Gergely, Alexandriai Szent Cirill egész sereg ismeretlen és
kiadatlan munká.iát sikerűlt meg-találnia, Irodalmi feUedezéseinek
száma idővel 359-reemelkedeU: olyan szám, mellyel egyetlen
elője és utódja sem dicsekedhetik.

Mai azonban nemcsak szerencséskezű kutató, hanem elsőran
gú tudós is volt; nem elégedett meg az ismeretlen szövegek el
olvasásával és hozzáférhetővé tételével. hanem rninden oldalról
fpl is dolgozta és méltatta is őket. Kutatásainak eredményeit
négy monumentális Hagy vállalatban tette kőzzé,

A nagy tudós élete fogytáig fáradhatatlanul dolgozott, A ha
lál 1854 szeptember 13-án érte utol rendes nyári pihenő helyén,
Albanóban. Érdemeit már életében viláaszerte elismerték és mél
tánvolták. A kűlönbözőakadémiák siettek tagjaik közé iktatni.
Az angol akadémia nagyaranyérmet veretett tiszteletére ezzel a
körírással: Angelo Mainak.va palimpszesztusok felfedezőjének és
megfejtőjének. A mostani százéves ünneplés tehát olyan embernek
szól, aki mindcn teekintetben rászolgált. (-bg-)

A HEDSRA 370-ik évében, Kr, u. 980-bnn Eisenében. Bookara
mellett született Abu Ali al Hozain Abdullah ibn al Hozim ibn
Ali ibn Szina, vagy latin néven (az első és utolsÓ szótagpárból
összevonva): Avicenna. A Hedsra 1370-ik évében millenáriumot
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ült az Iszlám Eisene ma a Seooietbirodalom. városa. az Amu Darla
partján fekvő Bochara seonietköztársaság. s Aoicennará! a szov
iet folyóiratok is megemlékeznek, de Avicenna korában Bochara
irtini tartomány volt s Irán révén az Iszlám kultúrkörének tagja..
Ezért két címen ünnepelhette Teherán is Avicennát, ki ezer hoai
évvel ezelőtt seiiletett mohamedán, perzsa állami tisztviselő fia
ként.

A teheráni kongresszuson, mely most 1954. áprilisában zajlott
le. 27 küldöttség vett részt. Külön érdekessége volt az ünnepsé
geknek. hogy a római Szentszék is kűldiitt képviselőt Kutsch S. J.
és Me. Carthy személyében. Még egy katolikus pap volt a kon
gress.zuson, P. Anawati dominikámus: atya, aki az Arab Ligái; kép
viselte. A többi résztvevő egészen kÜlönböző foglalkozású világi
tudós volt: avicentalista, iranológus, nyelvész, orvos és hiouuru«
~ megfelelően annak a sokoldalú tevékenységnek, amit a poli
hisztor Avicenna a különböző tudományok terén kifejtett és meg
felelően annak a sokszerű hatásnak. amelyet a szeuemi élet kü
lönböző terein elért. Hiszen az ő ötkötetes orvosi kánonját még
1~50-ben is használták Lőwerben és Montpellier-ben. A fieioló
ina; hygienia, pathologia és therepeutika [e.esei a reneszánsz év
századaiban is megadták neki az orvostudomány fejedelme (rais)
cimet, amint a korabeli bölcselők is fejedelmükként tisztelték.

Avicenna elsősorban orvos volt - még állami hivatalát is
annak köszönhette. hogy a bocharai szultánt meggyógyította. ki
~tán tanácsosává, majd miniszterré tette. Talált azonban időt ar
ra is. hogy az állami ügyek elintézése után elmélkedjék és foly
tassa azt o. filozófiai munkát, amit ispaháni tanár korában kez
dett. Estéi könnyű szórakozással teltek el - nem volt aszkéta.
Hihetetlen munkabirása volt. ötvenkét éves életében na.gyon sok
művet alkotott - azt írják rála, hogy utazásai alatt lóháton üLve
is írt. Főműve a K i t a b a s s i fa (A gyógyítás könyve). Ez
azonban nemcsak. sőt nem is elsősorban orvosi kérdésekkel fog
lalkozott. hanem summaszerűen iisszeioqla.to. a logika, fizika. me
tafizika igazságait. Ezt a 18 kötetes arabnyel.vŰ enciklopédiát
Gundisch (és Avendahut) lefordította és a fordítás a XII l. század
egyetemein nagyban hozzájárult az aristote.esi irány megerösö
déséhez. Avicenna Aristoteles kedvéért tanuít meg görögül. A
bizánci birodalom elzárkózottsága okozta azt a különös jeienséget,
hogy Aristotelest arab közvetítéssel. ismerte meg a latin világ.
Erről a hatásról P. Anauiaii szólt, kiemelvén, o. nagy Aristoteles
tisztelő Aquinói Szent Tamás és Anicenna felfogásának kűlö,.,l)··
séoét;

Szent Tamás kora a bölcselet történelmének talám. legviharo
sabb korszaka volt. Az akkor már kétszáz éve halott Avicen~a
gondolatsorai ott kava.rogtak a küzdő felek, Platon és Aristoteles
hívei között. Sajátos jelenség volt: a. moha.medán filozófust. aki
'Itek enciklopédiáját a. ba.gdadi kalifa e'éaettette (Kr, u. 1166),
mert nem tudta tételeit beleilieszteni a. Koránnak szerinte helyes
értelmezésébe, a. gyaurok tanulták és belső ~,itáikban döntőbíró
kh.t fogadták el, mint aki nem vá!asztott mereven Platon és
.Aristoteles között.

A ma négy részre seakadtan: élő Mediterra,neum gondo1atvi.'á
gána1c motivuma.i adta.k találkát egymásnak Teheránban s tft>Ö-
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götte ki nem mondottan. Platon és Aristoteles. Az ellentét ma
sincs feloldva. Pedig a tudományos világképnek megváltozása 
főleg a fizika és biológia terén, ahol még ingathat(J)f;lannak vélt
nagyságok tanai kerültek revizió alá és az anyag ezerkezetéről
vallott felfogás egészen új perspektívákat nyitott meg - sürge-
tően kíván ieloldást.

Mikor a VII. század elején az Iszlam népei leszakadtak a Fö!d
közi tenger partvidékeinek: akkor már szakadozó egységéről, még
nem volt mohamedán világnak egységes, önmagában zárt és bel
ső ellentmondás nélküli ideológiája. A Korán maga nem volt eléD
- úgy látszik, alkalmas sem - arra, hogy beilleszkedjék egy lo
gikai keretbe. Az a veszélyes tétel, hogy: "C a e s a r s u p r a
g r amm a t i c t o 8" nehézzé tette egy bÖ.'csfiletileg védhető és el
fogadható világkép kialakulását. Csak a Hedsra után kétszáz év
vel próbálta meg a bagdadi Al Kindi (meghallt Kr, u. 873). majd
utána a nagyhírű Al Farabi .meghalt Kr, u. 950) beilleszteni a.
Korán szétfolyó és Mohamed életszakaszai szerint alakuló szuv
ráit a görög bőlcselet kereteibe. A plátoni (vagy inkább neopla
tonikus) felfogás mindjobban helyet adott a szabatosabb aristote
lesi iránynak, amiben talán legnagyobb része volt az erősödő gö
rög hatásnak. Ú gy mondták: "A sorsban való hit a híd a gö
rögök és az I szlam között".

Al-farabi után Avicenna helyzete könnyebb volt - bátrabba.n
és önállóbban irhatott. Szerinte minden, ami létezik, az anyag
nak és az eszméknek a világában létezik. Az egyetemes lényegek
még a dolgok létét megelőzően élnek az isteni értelemben. Azután
élnek az anyagban testet öltve, végül élnek az emberi értelemben.
A megismerés lényege szerinte, hogy ami az anyagi megvaiósu
Iás előtt (ante res) anyagtalan eszmeként az Istenben élt, majd
anyagi meyvalósulásakor a létezők immanens lényegét alkotva tá
rul e'énk: (in rebus), azt az emberi értelem megragadja (post res)
és nevet ad neki.

Avicenna tanítása, hogy a nem szükségszeruen létezők léte
vel igazolja egy 'szükségszerűen létezőnek létét, aki létezik és ter
mészeténél fogva birtokolja a létezés és élet teljességét. Ez a létező
,az Isten, aki minden létezőnek teremtője és fenntartója, a leg
főbb értelem, a legfőbb jó, a ra.qyogás és a legtisztá.,?b szépség.
Az emberi lélekről azt tanitia, hogy szorosan egyesulve van a
testtel, mégis szellemi szubstancia, magában tökéletesen egyszerű
é., halha.tatlan.

HOL HALT MEG A BATRAK BÁTRA ~ ..Katonák. egyenest
a szivembe l" - kiáltotta a .,báltrak bátra", Napoleon híres tábor
noka, Nev marsall 1815 december 7-én a kivégző katonáknak; a
30l'tÜZ eldördült s a napoleoni csaták hőse holtan esett össze. Más
nap temették el a Pere Lachaise-ben ; ma it ott nyugszik. Leg
[;lábbis így tudja ezt Franciaország és a világ. kivéve az amerikai
Dél-Karolinát, mely váltig' dicsekszik, hogy az "igazi" Ney mar
sallnak ő adott végső földi nyugvóhelyet,

Third Creck kisváros temetőjében valóban máig látni egy sír
követ, ezzel .a fölírwttal: "Pierre Stuart Ney emlékére. aki Fran
ciaorszáeben született és Napoleon Bonaparte alatt a Forradalom
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katonája volt. Meghalt i846 november Ifi-én, hetvenhét éVM ko
rában".

Ki volt ez a titokzatos "Ney marsall", A kérdés nem is volna
olyan érdekes, ha Amerikában nem akadtak volna "irók", akik
Michel, a tábornok és e Pierre Stuart azonosságát hangoztatva
egész fantasztikus Nev-legendát koholtak, olyannyira, hogy vé
gül is valódi tudósoknak kellett kideríteniük nem ugyan az igazi
Ney marsall 1815 decemberében végleg lezárult sorsát, hanem en
nek az ál-Neynek a kilétét.

Stuart 1819-ben tűnt föl egy Cheraw nevű délkarolinai köz
ségben. Hatalmas termetű, katonás kűlaejű ember volt, nyelvtaní
tónak jelentkezett s a helybeliek örömest alkalmazták. Csakha
mar a vidék legműveltebb emberének tartották. Sok helyen meg
fordult, mindenütt mint tanító; tekintélye egyre nagyobb lett,
mert hovatovább híre terjedt, hogy valójában nem más, mint ti
nagy marsall, a világ legbátrabb katonája.

Honnét keletkezett ez a hiedelem.I Stuart meg-lehetősen szűk
szavú volt származását illetőleg, mindössze arra célozgatott, hogy
régi katonacsalád sarja. A vele egyivásúak mód.iára szívesen kel
tette azt a látszatot, mintha bizalmasabban ismerte volna a napo
leoni háborúk egvik-másdk kiemelkedő alakját; és Dél-Karol.iná
ban bizonyára se nem nehéz, se nem kockázatos keresztnevükön
emlegetni Eylau, Wagram, Austerlitz vagy Berezina hőseit. Kü
lőnösen ha az ernber kissé kapatos! Mert Stuart Ney később rá
szokott az italra, és most már maga is megerősttette keletkező
legendáját; sőt állítólag halálos ágyán határozottan kijelentette:
,,r am marshal Ney, of France". Amiroaztán Third Creck derék
lakosai rávésték sírkövére az említett föIírást.

Egy titokzatos sírkő s egy zengzetes történelmi név mindig iz
gatja a fantáziákat. Csakhamar munkába álltak a ;,kutatók". Do
kumentumokat gyüjtöttek. Ney öngyilkos akart lenni, mikor hí
rülvette Napoleon halálát. Ney búskomorságba esett,amikor a
Sasfiók haláláról értesült. Nev sokat mesélt Napoleon híres csa
táiról, És Nev egyszer meglátogatta a falu asztaiosát, rámutatott
egy készülő koporsóra és rejtelmesen 'azt mondta: "Egyszer azt
hitték, engem is koporsóba csukhatnak". Végül évek multán meg
jelent Third Oreekben egy bizonyos Nevmann. aki Ney marsall
fiának mondta magát és apja sírját kereste! E megcáfolhatat
lan érvekhez most már csak azt kellett ..kimutatni", hogyan szö
kött az agyonlőtt Ney marsall Amerikába.

Mi sem egyszerűbb: úgy, hogy nem Iőtték agyon ! És a köz
ismert kivégzés l Ügyesen rendezett színjűték, semmi több. Stuart
NoY "történészei" remekül rekonstruálták a dolgot, mégpedig "a
szép Ida", azaz, Ida St. Elme kalandornő segítsésrével, akinek
"Egy kortársnőemlékiratai"címmel jelentek meg annakidején a
-- szélhámosnő Iantáziájára valló - memoárjai. Fűtémájuk: Ida
lángoló szerelnie a marsall iránt. Nyilvánvaló tehát, hogy Ney t
barátnője mentette meg! Mégp,edig ugyanazoknak az angol tisz
teknek a seg-ítségévelvakik pár héttel a bátrak bátrának kivégzése
után Lavallette tábornokot megazöktették. Az angolok rokon
szenveztek a Császárság bátor katonáival. Párisban ekkor Wel
lington volt a teljhatalmú úr. Megvannak tehát a szálak: Ida, a
három tiszt és Wellington kifőzik a tervet, illetve Ida kifőzi, a
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három tiszt bemutatja őt Wellíngtonnak. s az admirális, akí nem
tud ellentállni a női szemeknek, ráadja plácetját,

Kiviszik tehát Nev marsallt a vesztőhelyre. Elhangzik a ve
zényszó. Nev elkiáltja közismert végső szavait s rácsap a rnellére:
ezzel a gesztussal összetöri zubbonyaalatt a vérutánzó vörös lé
vel telt üveget; II katonák belelőneka Ievegőbe és Ney összeesik.
A "hullát" beviszik a közeli kórházba, de a koporsóba már egy
csomó követ raknak nehezéknek s a "halott" Neyt éjszaka ki
r-sempészik , Bordeauxban hajóra száll Amerika felé.

Nos, 1874-ben egy ameirikai lap riportere a következő fölfede
zést közölte: kinyomozta, hogy 1815 decemberében egy Petrie nevű
waterloói veterán indult el az Egyesült Aliarnokba Bordeauxból.
A fedélzeten csakhamar fölismerte Ney marsallt. hajdani parancs
nokát; figyelemmel kísérte és Charlestonben, amint kikötöttek, a
nyomába szegödöté, látta, amint egy boltban fuvolát vásárolt;
- s tudvalévő, mily szenvedélyes fuvolás volt Ney marsall! Pet
rie aztán, sajnos, nem láltt'a többé a tábornokot,

Hogy végül a hiteleis adatok sora teljes legyen. 1920-ban egy
angol szabadkőműves a párisi N agy Orient páholy levéltárában
saját szemével látott egy köteg levelezést 1816-ból; egy "testvér
nek" titkos Amerikába szökéséről volt szó benne. Kire vonat
kozhatnék másra, mint Ney marsallraj

Bertier de Savigny. aki ez,ta "tudományos" csodabozurait a
tollhegyére tűzte, joggal jegyzi meg, hogy Dél-Karolinában megle
hetősen furcsa fogalmakat táplálhatnak a történetírásról. Talán
még furcsább azonban, hogy akadt tudós. aki legalább annyira
komolyan vette, ezt a f'antasatikus legendát, hogy nem szánta cá
falatához az időt és a munkát s azt a jobb sorsra méltó tudomá
nyos apparátust, mclvet ennek érdekében mozgósított. "Kezünk
közt van - írja Savigny - egy kitűnő amerikai történetírónő
széleskörű kutatúsok alapján megírt kifogústalan kritikai műve,
rnclynek az It célja, hogy szétoszlas.sa II thirdereckiek illúzióit" .

Kérdés. vajjon sikerül-e. Hiszen a jó délkarolininiak még
legutóbb is űnnepelyesen megülték. stílsserűen sírja fölött, az ő
saját Ney marsalljuk halálának százados évfordulóját. (R.)

A SÜKÖS.DI FHESKÓ. A huszadik század embere állandó lel
ki feszültségben- él. A társadalmi. politikai és gazdasági átalakulás
mélyen megrázta, Fogalmait, az életről alkotott és örökölt kép
zeteit összezavarta. Ez a külső körülményeit oly döntően befolyá
soló átalakulás a lelki PIet területén is gyökeres változást ered
mélyezett, Nem állítjuk, hogy II tömegek lelki átalakulása. hí
vővé-válása már: bekövetkezett. A kollektív hid, amely az új vi
lágkép kialakítására, a mai forrongó állapotok Iecseudesítéeére
hivatott, ma még csupán csírázóban van.

Ennek első jelentkezését éppen az egyházművészet terén érez
hetjük. Az egyházművészetben, amely az utolsó két évszázadhan
mesterséges üvegházi növényként tartotta fenn életét. Teljesen el
szakadt az élő művészet termékeny áramlataitól és a megszokás
lomha erejével a keresztény tömegek izlését is a giccs uralma
alá terelte. Igy állhatott elő az a különös helyzet, hogy a tisztán
formai, az átélése tökéletesen nélkülöző, keresztény ideál.iainkat,
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hőseiuket ŐS szeutjeiuket éppen benső 'tartalmuktól . megfosztó,
stílustalan stílus vált uralkodóvá egyházművészetünk egész te
i-ületén. Az új egyházművószet ennek a tarthatatlan állapotnak
üzent hadat, A képzőművészetekben ujból ős önként feUép az
igény a lelki élet- problémái iránt. Ez már nem mesterségesen,
p.álYázatokkal táplált érrieklődés, mínt a 19-ik században, de a lel
kekben. a szivekben ujjáéledő vágy. A vajúdó új világ forró
vágya ez, amely megút-iuti és megihleti a huszadik század új mű

véssetét.
Az új magyar egyhazanűvészet is errnek a meg-újh ódásnak

pregnáns jeleit mutatja, Képzőművészetünk az utóbbi évtizedek
formákat bontó, látszólag a hagyományokat lábbal tipró harcai
ban, valójában az újjászületés lehetőségeit kereste. Összetörte a
közvetlen mult nyomasztó terhét, hogy fl tényleges hagyományok
gazdag örökségéhez jusson, Összezúzta a l'art pour l'art tetszetős

elméleteit. hogy az élet lényegéhez hatolhasson. És ezen 'az, úton,
a művészct valódi hagyományainak keresése közben, uiból fel
í'edezte a legnagyobb hagyományt. -u hitet, a lélek igénvét. Igy
csrrázott kia romok küz,ött,eleiute félénken, alig észrevéve az
új magyar egyházművészet, Aba Novák Vilmos, mai egyházmű
vészetünk egyik legnagyobb, legbátrabb úttörőie nyelvújításnak
nevezte ezt a megíudult harcot. Nvelvújításnak, mivel teljesen
ujra kellott fogalmazni mindent.

Ezek a gondolatoka sükösdi freskó előtt rajzottak fel ben
nünk, mint egykor Jászszentandráson. Aba Novák Vilmos Utolsó
Itélete.láttán. Aba Novák szava régen hangzott el, és néha sziute
úgy tünt, hogy életműve pusztáhan elhangzotteeó volt csupán.
Korai halálávalegyházmüvésze,tünk f'ájón nélkülözte azt a bátor,
heroikus hangot, amely torzóban maradt élete művét végig jel
lerneste.

Nem véletlen, hogy Kalocsai Prokop Péter, a sükösdi Min
denszentek-f'reskó alkotója, az-abanováki örökségbe, kapcsolódott
be. Nem véletlen, mert a fiatal festő egyúttal p.ap is. Egy kis el
dugott faluban lelkipásztor. Pap és festő. Minő ritka és szerenesés
társulás! A hivatás-szolgálat milyen kitárulását, minő lehetősé
geit igéri. Nem csupán szóval hirdetni az, Igét, de meg is je
leníteni azt, a papi hivatás. a felkent kéz különös ihletet adó ere
jével. Ez a szándék, amely pedig freskójának tanúséaa szer-int
eleven erővel él a fiatal pap-festő lelkében, magától értetődően
teiÍÍe ő't az abanováki hagyomány örökösévé.

A sükösdi barokk templom főoltár mögötti szentély-falát dí
szíti a hatalmas, mintegy 90 négyzetméter felületet elborító fres
kó. Nem kis feladat eg~" sokat tapasztalt művész számára sem ily
nagy területet benépesíteni, élővé varázsolni. A fiatal művész
bravúroson meghirkóaik ezzel a nehéz feladattal, pedig ez volt
első. ilyen nagy rnéretű vállalkozása,

A főtéma, mely a freskó felső régióján uralkodék, Krisztus
királysága, az Atyától való megkoronázása, Az Atyaisten örök
nyugalrnú és Krisztus gondoktól terhelt, messzenéző carculatában,
az angyalok diadalt, örömet, megrendülést és Iesujtó itéletet ki
fejező mozgalrriasságában a földöntúli lét f'enségét, erejét, a szí
nek csillogó pompáiávnl, a mozdulatok ritmikus ellentétével. a
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tömegek harmonikus elosztásával varázsolja ellrinető erejűvé. A
Szentháromsáz; minde.i keg-yelem forrása. a kompozició magva,
amelyből a fehéren lebeg-ő Istenanya közvetítésével árad a kegye
lem ,a földi lét vándoraihoz. Ez,t fejezi ki a megkapó bensőséggel
ábrázolt hófehér jelenés. a freskó középterében, és vezeti át a
szemet a kép alsó régióiba, a jók és gonoszok világába. Balra a
kegyelmi életet élők csopor-tját látjuk, jobbra pedig a hét fő

bűn egy-egy mezszállottját, A kompozició felső részében ural
kodó fenség, a Szentháromsárrot körülvevő szentek imádságos
nyugalma itt. a hívők csoportjának bensőség-es leírásává és a bűn

measzállott.iaiuak markáns jellemzésévé alakul át. A freskó hár
mas tagozódása r itmfkus ,egyensúlyt teremt, annak ellenére, 
vagy talán éppen azért --, mivel kifejezési formája, szfnei, n rajz
dinamikája az 'alkotó kűlőnböző lelkiállapotát tükrözi. A felső

mezőt a művész hódolata, leborulása ihlette. diadalmas hite a
túlvilági létben. A közérisőt gyermeki szereteten Szűzanva iránt,
óe az alsót a földi lét gyarlóságánJak átélése, a jó és a gonosz
örök kűzdelrnének kifejezési vágya. E-lelkiállapot két pólusa eev
részt az áhítat fensége, másrészt a bűnök feletti felháborodás
háborgó indulata.

Kaloc-sai Prokop Péter soka.t valósított Illeg' a maza elé tű

zött feladatból. Fenntartás nélküli elismerést érdemel elsősorhan
11 bátorságáért, őseiuteséaéérf. Élt az alkalommal, hogy nem be
folyásolta senki. öt mazát peJig művéuek tarrúsá.e» SZCl''Ílü csak
nzaz egyetlen cél vezette. hogy szivének ih letét, indulatát, sugal
mazását kövesse, Erényei, hibáieg'Yaránt ebből a szinte perzselő

tűzből, II befelé néző hevület lázából születtek. Eszel magvaráz
ható n éha nyerseséne. A kivitel iH-ott egyenetlen elnazvoltsáaa,
a léptékben előfordult'! kisebb 'aránytalanságok és ,aze'gyes me
zők közőtj.i átmenetek nem mindisr harmonikus megoldása. De
ezek a hibák. arnelvek nagyrészben tapasztalatlanságból is
folynak- hiszen amint már mondottuk is, ez volt első nagy al
kotása -, e,1enyészneka művében megmutatkozó szándék és la
kivitelben ;ielentkező sokatigérő felkészültség előtt. Elsőrancú

komponáló kész:ség'. biztos rajztudás, kiváló színérzék és főleg
igen erőteljes jellem-ábrázolás egyesül benne nagyfokú képzelő
erővel, Mind olyan tulajdonsáz, amelyek sainte nrsdesstinálják
az alkalmazott feladatok - la freskó, a. szekkóvaz üvegablak, mo
zaik művelésére.

A süktisdi freskó 1!'50-hen készült. Azóta négy év telt el, és
nem tudunk róla. hozv a fi a tal pau-művész újabb nazvobblétek
7p i íi fpJndatho7. jutott volna. Kisebb művei - így az urrvancsak
Sükösdre készül}, egyes szeriteket ábrázoló freskó-sorozat. készü I
tek el azóta. De ezek inkább csak sturliumoknak tekinthetők; nem
késztethették a rnűvéset tel.ies erőkifejtésre. E,gyik-másik fiznrá
júban ~ így főleg Szent Ferenc alakjáhan - felcsillannak itt is
rendkívüli képességei, de ugyanakkor azt is mesr kell állanita
n unk, hogy bizonyos stílusbeli bizonvtalansáz jelentkezik ú.iabb
alkotásaiban. A szentek figuráihan és a, Szent Család oltárképén
bátor; őszinte hangja mintha kisséelbágvadna, Érezzük, hogy ke
resi végleges stílus áJt, de hitünk szerint nem e'ZI a helyes iránya
fdlődése továbbérlelődésének.A Mindenszentek-Ireskón meaütött
férfias, az őskereseténv bazilikák fenséges hangját felíMrő st í-
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lus felel megegyéni.sé.gének. Ezt érlelje tovább, tokintet nélkül
a gáncsoskodókra. A ma még talán felhangzó tiltakozás, gúny ne
zavarja! Akik nem értik meg' szavát, azoknak fiilél.go, szeméig'. szi
véiz még- nem hatott el a, mélyről egyre. inkább feltörő sóhaj, az
cgvre erősbödő kívánságaz egyházrnűvészetőszinte alkotásai utá!;.

. (Kopp Jeno)

EGY SZOClAUS KISÉRLlCT. SpnnJJolor.~zá.'l «eocuilis elma
radotisáua évtizedek óta c'é:q[Jé kiizismert, Ma is Rurópa c(IJ/ik
lcghátramnradoftabb országa. Az IL na.qy seocuiiis feszültség,
amely az Ibériai félsziqelen metnmitatkoeiíc, itt is ott i8 bizonyos
leezdeménuezéseket és kisérleteket kelt életre, Katolikus szemront
Ml talán a. legérdekesebbek eouike Emilio Berunieni pl'ó1Jálkozá
,WI, amPlyről a Neue Zitrcher Zeitun.rt mromán «zdmolu.nk: 1Je. Emi
lio Benanieni értelme és kiváló~áqa nuír akkor feltünf tanárainak,
amikor mé.a az ClJ:1le femen biilcselet i tárouakkal toolalkozott; A
1JOlaárháború kilenditette eredeti pályójáról. Tanulmán:uai mea
szakrultak és a fialalember 'elhatríroz'ta, horm pap lesz. Kiilföldre
keriilt s meatomult anaolul, franciául és olaszul. Leainkább azon
bau ae orosz t1JJell' érdekelte .~ minda«. amit akkoriban le.qinkább
csak oroszul lehetett oloasni. Beh.aumm kezdett fog'alkozni rt marxi
lenini tanítással. Hamarosan. hírnévre tett szert hazáJában,
niini modern, «zociáti« seemnontbo! képzett pap. Mala(Ja püspöke,
Aiutel Herrera is érdeklődni. kezdett u fiatal pav iránt. Heirera
piispök maaa is erntike a leoérdekesebb főnapoknuk Spanyolor
szá oban. Min! kiválrJon k:(',Jzeft .io.aász és é'es tollú bátor publi
cista. kezdte életpályáját. Ő alapította a "Ya" című katoliku» na
lJilapot és elnöke noit onnok a kereeztérni demokrotikus pártnak,
amely szemben állott Primo de Ri.rera tábornok diJclrdúrá.iával.
Ilerrern csak hosszú közéleti prílyá,in derekán, 50 éoes korábtu:
seentettette manát parmlÍ ('S a Szentat?l(/. eoéeeen rövi([ idő mul
fán piispiikké '/W1'C<Je ki. Heluzete nem k;;nnl/ű, mert ('(/1/ike azok
nak a főpa/Joknole, akik: a span1fol niis/löki '/,:01'1)(/11' tel.ie« lélekkd
és narlY enerauioal erőteljes társndalrni u:jjárend~zést kívánnak,
19-[8 'n;llarán Jl.fala(lában szociálisinfh,ctet n.1apítoft pUJJOk részé
re s az ifJú Emüu: Benaoeniét, mint nta!Jántnnárt híutamell az
intézetbe.

N é011 é'/l1'cl ezelőt! a kormdnijzat áihelueztette az intézetet
Madridba. Kibő1Jítetfék és laikusok s.zámára is hozzáférhetővé tet
ték s az eimkor! kis intézet: oolosáao« etruetem-iéíéoé 1,áltozott.
Emi'io Benamentét szemelték ki (l, rektori székre é.\' a tehet séoes
'fiatal pap előtt fényes pálya bontakozott ki. Kiirmsezeténeí: és a
hlvotalos fórumoknak 7eqna,QJ/Obb meglepetésére azonban Benn
rent lemondott a kilátásba h.eluezett tudományos posztról, lemon
dott a karrierről, titer! - leaoláhb is to» okoita me.Q - al ,qya
korlatban akarta seocuilis mun~~áját kife.i'eni és elképzeléseinek
maooait eliiltetni. Tervét püspöke, előliáró;Ía és bardt.ia. Herrera
meleoen. párffO,oolla és Benament ma, Mn7aqa külvál'osában püs
pökének [obbkeze és pótolh.atatlan munkaidrs«.

Benaoeni elh.atározását csak az értheti, mea, aki már hallott
oalamit az ottani szociális állapotokról. Malaqa 240.000 lakoeú vá
ros. de valóság.qnl tükre az eaész Dél ,qazdasá.lJi nstomorústiatinak.
Lakosságának többsége hihetetlen nélkülözések közepett él. A mun-
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krdeliételek ezen a vidéken egészen el1fépzelhetetlenül rosszak, a
cukornád ülie l1,én1Jek és a szánfóföldek dúsgazdag nrunthirtoko
,~ai birják a földet s nagyrészük kü1földön költi el birto~ainak
jöredelmél. A földmunkások sorsával pedig ezek a na,qybtrtoko
sok édes keneset törődnek. Érthető, hogy a sokqyermekes földmű
1'Clő családok vidékről euure többen költöznek Malaqába. abban
a reményben, korm a: váro.<iban jobb munk.afeltéfelekhez jutnak.
A udros ipal'ából él, de csak kevés .qyárkéménJl füstölög s a vi
déki beoiindorlák egyre sZ'apol'ítiák a munkanélküUek számlát.

Malaqa leaseeaénuebb ne,q,1Jedében, Huelinben. 15.000 ember éli
ri déli kiüuároeok: műoeletlen, piszkos és nyomorÚSá(IOR életét,
Főlcy hnláseok; földmunkások. gyári munkások és ci,aányok élnek
ezen a mromorteleoen. Az utcákon kecskék uorándoznalc. ae árúsok
nornthanoow kindlgatják oortéloiikai, délies eleoeneéoael nyüzsöa
nek a rosseui öltözött emberek és a levegőben por és piszok száll.
Az ernrmd« hel"IYire-hátám épített földszintes hűeokban főleg mun
lcások: tehát fl, kerillet 1)iszonylaq ,,:iobban szituált" emberei lak
nak. Dp ezekbe a luizakbn is a1iq jut némi napfény sa vizet a
leqköz,,'ebbi utcai kútl'ól cipelik be a lakók. A terwerparton sok
apró h.alászkunmh ohnn. élnek: az elmaradt tecknil<á1'al dol,qozó
spanyol haltiezote: Kunuh.áikon. méo ablakok sincsenek, A parton
,~zéfszrírt halászkunyhók tál'oll'óf iaen. festőiek és romanrikusok;
belülről azonban rettenetesek. Kietlen seeoénasé« uralkorlik ben
niilc, merl a férfiak alia keresik meo a leasziibéqesel}bet. Lea
több kun:lllinl}f/n mé« takará liincs az é:iszalrrik hideae ellen, esnk
nem. minden hnláseputrihon. eau-ean híz",.s ouermek 1)(lrm beten
fhfi lehzik, Sokan szenoednek '»J/ilt flllJerkulozisl)(1n, amihez az
alu!fáp1áltsár, teremti metr az alanot. A 1,i.zcf az aSRzonyol< eau-:
e ou arra hah:dó 1wsúfi moedonvból szerzik, teliéoe, homJ a moz
dnn1IVPzefő nines rossz hanuulatbrtn, s hajlandó eint-eint vödörrel
odnl(jfl,ljinf('ni r/('kik, ne nemcsote a halászok rcuomorielenei, ha
nem a· (,IIJwrnríd-mupkrisok laJfóházai is hasonló benurmuist. kAl
tpnp~.. ff lrítoqatófwn. Kiiriikbe». is az phséo p.~ a beteaséa uralkodik.
A ferfink ea(;'~z nap fl me7őkön doiooznok és ali a keresnek va
f((1I1ft· U fI1/f1nphhez fl 11.erTJ1Pdhez tartozile mé a elm körzet, amelnnek
lahn hulladékok mril,jféséhő1 (S,~ azok érfékeúféséhő1 élnek. A sze
méttelenen. öS,"ze8zedeff rnnrndékolwf kirnkják száradni kUfl1jhóik
el,; és. to» a Ietmek é,'? bokrériumok: 'vnlósá,C/os 1)aTadic8om~ ke
letleezik a n,lJomol'ne.q,lJed házai előtt.

Ezek közé fl szen1wdő és éhező emberek közé meni élni és
doll1ozni a leendő elmeferni tanár, don Emilio Benaoent, Camino
de la jlfj,~pricol'dia - (q,lj hiv.íák azt a ,qÖl'Önfl1Jös, lyua,(latott bur
kolatú főutcát, ameiuen ern) öre,Q sártra 1Jillamos döcöa ae ala
csony, házak, rJJlárak. az üres arundok. kiizt, Az u/ca 1!é,qrm, eau
szerre csak e.(I1/ Iiáiehér templom és iskola falai tűnnek fel: Be
namrnf első alkotásai Három év"el azelőtt mé,fJ semmi sem 1W[t
pzekből az (jpil1elekb6l. A lelkeeedéstől álfűfött finto.1 pap első és
leotonlosabb feladatának azt tekintetie. 1Ioml is len lát építsen és
ezeket a munnortol és tudafla}Jsáqfól á!lwfoft embereket va.1ami
képpen a társadalmi tenékenusé« leqelső fokaira vezesse. Sz-ílle
tett kednesséaéoe! és Jdt(lrlás(Í1?a~ »ikerid: a re,aJlőzhetetlennek lát
szó nehézséoeket i.s lebírnia Jí'irrfol fanífrínőket nYAr! me« önkén
tes munktüúrsakul, hornI rt kisebb-naauobb !J.1lermekeket meutanit»
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sák az írás olvasás, számolás és varras tudolnánllara. Egyetlen
séta a ,piláqos iamtermekben; s az olvasóteremben a,zi bizonyítja,
hogy Emilia Benament fáradhatatlan tevéken.llsége mári.'! bizo
nyos sikerrel ,Járt. Ezerötszáz teljesen civilizálatlan és elhrunra
tott gyermek .Jár ma minden. ludosáa! kénY6zer nélkül az általa
megn.yitott iskolák/mo Mert nemcsak a temolom. melleiti téren,
hanem a tengerpa:rtou is felállHott e.ay kis barak-iskolát, ahová
olyan fiúk és leányok járnak, akiknek még a legelemibb femJe
lemről és tdrsa.s maoasortásrá! sincs fo(/a.lmuk és való.wígrml elő

nevelésbe kell részesíteni őket, ho,qy később a normális iskolák
ba Járhassanak. ErJY na.qH és tiszta iskolakonyhából a leaszeoé
nstebb háromszáz tntcrek: kap ebédet, A főzéshez szüksé.qes nuers
anuaaot Benament iSlltJ'rőseifől é.'l' lmrátnitól f1yüjti. iiesze, Lépés
röl-lépésre me,ay torúbb : a fintnl ipari é,~ mezŐ.qazdasá.qimunkás
nők esti tanfolyamait is meateremtette. ezek rendseeresen: zsufol
ua. vannak. Az az egészséoii.a.lJi állomá«, amelyet eredetileo a be
Ica «uermekek számára állított fel, ma mes) van szálloa: fclnöt
tektől,' akik tanácsot, gyó.q,1/szert vaml ornosi seoitséstet »árnak:

N yílván1mló, llOay mindez tüzes »asra hullaltott eQ.11-C(J.1! 1,íz
csepp csupán, ezt Emilio Bennoeni is tudut, Odáig szereiné fe,j
lps:cflmi intézm('ny/eii, ho.ur/, ennek' n. külvárosi nyorno'rnegyerlnek
a lakni lassanként maouk: letnienek. képesek arra, homJ me(/'ra
,,/adJák sorsukat. N aau ter-oe, nm.el1let most kpzrl me(J1)alósífani:
eo» 'ipari és rnezőfl(tz(fa.~(í.oi s<!nkisko,1n az ifJak' számára;, szö,pet
kezet a halászok és földtnunkások részére k'? új, eabzséncs ln
kátelepek) építbe, amihez a te Ileeket a tölJbn,1lire kiilföldön élő
fö'dbi.rtoko.'!októl akado measeerezni. Berutoeni - mint pa,p 
nem foalaUfOzik poUtiká'nal s nern érdekli az seJ11, hotn: (f hoesá
fordulókat miluen. politikai meam/őződés füli. (j seaiteni akar
roituk; ÚJIY aho ai) tud. "Me,a kell tanulniok - szokta mondani
- hOfnI én. tn/int pali netn politi?rílok. homern. mint Kri.'!?-tu,~, csak
seaitr n! akarok embert.ársnimon", Benaoent lreedeménuezéseinek.
rmiimölcsei máról holnapro bieowutir.» nem érhefnek be, de irni
olvasni tanítván rt auermckeke« h felnőffekef. lehető'pé te.~zi s.zá
HW krn. 11 oml elő1>/J-'lltóblJ kiszal}(/dífsril,~ moouko: elmnrmloti I?á

{Jukból é.'? IIIP(Jfo:7áliák azokat az eszk'ő:cölcef, omeluekke! elmromo
rodott hel;lJzeliikből is kilálwlhatnak. Ez' Emilia Benevent kisér
tetének. a jelen16ségc. (sz. e.)

IWY NÉGER SZE:MTNÁHI1TM ÉLJnTE. Eqoés7: Közénafriká
nak ma kétséekívül II kacheberei kőzpon.t.i szem inár-ium rt leO'szebb
~s leenaavobb belfo!!'rtdó képesség-ü papnevelő intézp,t.e. A Nyasz
sza,fi.ild és Ész,akrhodézia nyolc egvházmeg-vé ie nevelteti benne le-

, endő papiait, Az intézd el'erlBtilA!.t 64 növendék befogadására épült;
a Iezú iabban eszközdlt bővítésekkel azonhan e7Jt u számot; 135-rc
emelték.

A szeminárium növendékei a missziós. iskolák legtehetsége
,.:ebb tanulóiból kerülnek ki. Kiválasztásuk rondk ívűl gondosan
b; nagy körültekintéseel tií1"ténLk.

Ennek a gondos olőkász.ítésnek van esrv előnye és eg-y hátrá
nV8: előnye, hOgYa f iatalok II profán 'tudományokban is alapos
kikénzést nYNnek s hátránva, hozv éppen 37:- alanos rrrof'án fel
kéfojziiltség sok esetben erős csábítás .a ·gyeng'ébb hivatásúak szá-
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mara, hogy az egyházi pályán kívül keressék boldogulásukat. Hí
szen (az előkészítő iskolákban és kisszemináriumokban megszeréz
hető tudás a legmagasabb, ami 'a két territoriumon egyáltalában
elérhető Másrészt a tanult bennszülöttek után II közdgazgatás és
il gazdasági élet terén igen nagy a kereslet, A szeminárium kü
szöbét á,tiépett növendékek közül körülbelül ötveuílzázalék jut
ela fel szentelésig,

A szeminár-ium tanulmányi ideje a ini viszonyainkhoz képest
f'eltűnöen hosszú: nyolc esztendő. Ebből két és félév a f ilozófiáea,
a többi pedig a teológiára esik. Ennek a két alapvető tárgynak
mindennap délelött két-két órát szentelnek, A délutáni órák az
úgynevezett másodlagos tárgyaknak vannak szentelve: ezek: az
egyházjog, egvháztör'ténelern, szent.írástudomúnv, neveléstan, tár
l'aclalomtudomány,európai nyelvek, ének és zene. számviteltan
és illemtan. A fiatalok áhtalábau sokat és szívesen tanulnak; né
melyiket inkább mérsékelni kell, mint bizratni, Legtöbbjüknek ki
tűnő nyelvérzéke és brilliáns memó'riája van. Komelvabb nehéz
ségeik csak az elvont tárgyak tanulásában mutatkoznak, Az érint
kezésben három nyelv divik :az angol, a l'adin és csínvanjainak
nevezett bennszülött nyelvjárás, melyet azon a tájon miridenki ért,

A főiskola kilenctagú tanári testülete a fehéra,tyáknak ne
vezett francia missziós kongregáció Lagjaiból került ki. A tanárok
a legtökéletesebb közösségben élnek tanítvánvaíkknl. Szobáik a
növendékek cellái köz,é vannak beékelvec együtt étkeznek velük,
{:gyütt végzik ájta.tosság i és lelki gya,kodataikat. együtt; szóra
k?znaili:,együt:t mennek kirándulni, sőt logtöbbszőr játékaikhól is
kiveszik részüket. Ez, a bensőséges egyiit.télés meleg családias szí
uezef.tel vonja bea szeminá.rium életét,

Egyébként az, intézet belső élete. 'a szó le1gigazibb ér,telmében
vett öntevékenység elvére van alapozva: aze1gyüttélésből adódó
urindennemű rnunkát maguk a növendékek végeznek. Ez azd je
lenti, hogy sajátszobáik takar-ítésán kívül - mindozviknek kü
lön cellája van - a közös helyiségek rendbentartásáról ésa gyü
mölcsöskert megmunlcálásúrúl is nekik kel] gondoskodniok. Ezen
Jelül maguk mossák és foltozsák ruháikat, javítják lábbelijüket s
végzik U szükség'es asztalos és szerelő munkát; mindezt az üdülés
re szánt szabad időben. A délelötti időből naponkint egy óra van
kézi munkára szánva. Akiknek nines más elfoglultsága, játékkal,
harmoniumozással és hegedüléssel tölti szabad idejét. Alomvilág
ban élő bennszülöttekről lévén szó, külön feladatot jelent reális
életszemléletre és takarékos gazdálkodásra való nevelésük. E cél
elérésére az iskolai év elején valamennyi növendék egy megha
tározott összeget kap szoanélvi kiadásainak (ruhaneműek, ir-ősze

rek, iskolai költségek stb.) fedezésére, és melléde egy könyvelcskét
is kap, melynek segítségével a szemináriumi boltban minden szük
~égle1ét fedezheti. Először persze, nehezen indul a dolog; a kiadá
sok legtöbbjüknél tetemesem meghaladják akiutalt összeget. A
második-harmadik esztendőben azonban már rendszerint helyreáll
az egyensúly, sőt nkárnánvan kisebb-nagyobb összegeiti meg is
takarítanak.

Külön említést érdemel az a gondosság, melyet az intézet nö
vendékei egészségének ápolására fordít. Ennek két főeszköze a
szabad természetben való gyakori időzés és a ját.ék. Az előbbi a
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természet gyermekeinéi magától értődő dolog, az- utóbbi pedig
már az európai kultúra hatása, Minden hónapbau valamennyi
növendék e,gy egész napot kitöltő kiránduláson vesz részt. Hetes
nyolcas csoportokban júrnak s leatöbbször tanáraik is elkísérik
őket. Egyesek nem elégszenek meg a szokásos kirú.ndulóhelvek
Ielkeresósével, hanem többre, valamelyik missziós állomás meglá
togatására vállalkoznak Ez nem kis vállalkozás, inivel a legkö..
zelebbi állomás is -tizennégy kilométerre e,sika szemináriumtól.
A havi kötelező kiránduláson kívül még rninden hétre esik egy
hosszabb séta.

A nyári nagy szünidőt (szeptember és! október) a szeminári
umon kívül, az intézeti nyaralóban töltik a növendékek, éspedig
két részben; az úgyuevezctt nagy vakációhan kirándulásokkal és
kisebb, főleg kézi munkúk végzésével töltik idejüket, míg az úgy
nevezett kis vakúciókban már inkább szellemi munkával : nyelv
tanulással, énekgyakorlússal, prédikációk, esetleg kisebb cikkek
készítésével fogkdkoznak. Érés és jellemformálódás tekintetében
talán a nagy szünidő az egész. esztendőnek legfontosabb szakasza.
Itt ugyanis nem cellák szerint elkülönítve, hanem együtt élnek
a fiatalok. Hogy mit jelent ez, csak akkor tudjuk megítélni, ha
meggnndoljuk, hogy nyolc törzsből és természetesen nyolc nyelv
ből rekrutálódnak. Igazán csak itt van alkalmak cgymás nyelvér
nek és még inkább jeUemének megismerésére és itt nyernek hat
hatósabb ösztönzést jellemük érdesebb felületeinek lesimítására.

A k ir'ándulások és szünetnapok programjában természetesell
ott szerepel a jíÜék is, mindenekelőtt a futball. Hetenkint minden
növendéknek legalább egy mérkőzésböl ki kell vennie. a részét. A
szellem fejlesztése mellett tehát megfelelő gondoskodás történik a
test erősítésére és edzésére is.

Mivel a szemínárium kif'ejeze.tten lclkészkedésre szánt papnkat
akar nevelni, azért különös gondot fordít a szükséges liturgiku«
és lelkipásztori ismeretek elsajátittatására is. E célhól a teológiai
tanfolyam kéjt utolsó esztendeje elé egy gyakorlati évet iktat be,
A gynkor-Iati kiképzés a tanító ,a,tyák vezetése alatt álló kache
berei plébá nián történik. lU a fiatalok kiveszik részüket a háza
suló felek kikérdezéséből. segédkeznek esketésüknél és bejegyzik
adataikat. közreműködnek a keresztelésnél,eIkisérik a nagy be
tegek szentsézét vivő papot, a nagy szünidöbcu a plébánián és
leányegyházáhan kettesével hitoktatásban részesítik a férfiakat,
nőket es gyermekeket, hébe-hóba prédikálnak, sőt iskolát is láto
gatnak, Innét érthető, hogy mire végére jutnak a nyolcéves te
ológiának, az elmélet melleüt gy.akorlati tekintetben is teljes fel
készültséggel hagyják el a szeminárium falait (b. ou.)
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