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Szegénység és intellektualizmus
III. Ince pápa a XIII. század egyháztörténetének Janus-arcu főszereplője:

amilyen mértékben irányt szab a pápák hatalmi politikájának, oly arányban lelki
pásztor is. A herezisbe kényszerített apostoli közösségek egész sorát téríti vissza.
Dél-Francia földön főleg ciszterci apátokat biz meg legátusi felhatalmazással a
heretikusok térítésére. Am eredmény nemigen mutatkozik. A főpapi díszben in
kább törvényt ülő, mint az emberi szó meggyőző erejével ügyködő "prelátusok"
csak irritálják az egyház megtartásától idegenkedő embereket. Domonkos, a kasz
tíliai Osma káptalanjának prióra, püspökével, Diegoval szem- és fültanúja egy
iyen gyászos erőlködésnek. rniközben Róma felé utaznak, hogya kunok téríté
sére kérjenek megbízást. III. Inc-e pápa a beszámoló nyomán nem engedi őket

Kumániába, hanem dél-francia terepre irányítja: ha már felismerték és látják a
missziónak ottani def'ektusát, - orvosolják is.

Még abban az esztendőben (1206) megindítja a mezítlábas apostollá let!;. Do
monkos Montrealban az első igazi eretnek-vitát, amely nem "kihallgatás" jé'ilegű.
hanem mindkét fél teljesen szabadon érvelhet a Bibliából. Annak lesz igaza.
akinek az érvelése meggyőzőbbI Püspöke hamarosan meghal s maga folytatja a
térítést. Rövidesen kolostorszerű közösséget alapít Prouille-ben megtért asszonyok
és leányok számára, hogy további inzultus ne érje őket egyik oldalról se. Tou
louse-ban az új püspök - a trubadúrból cisztercívé, majd az egyházmegye fejévé
lett -, Fulco érti meg vállalkozása [elentőségét. Az 1215. évi IV. Lateráni egyetemes
zsinat szerzetalapító tilalmát azzal sikerült megkerülni, hogy az ágostonos regulát fo
gadja el alapul Domonkos. Fulco püspök egyházmegyéje számára szeretné megtartani
a missziós közösséget, Domonkosnak azonban messzebb néző tervei voltak.

Alig szokott össze a toulouse-i dominikánus közösség, máris spanyol kérlel
hetetlenséggol szétküldí őket Európa nagy egyetemi .városaiba: Párizsba, Bolognába.
Persze, egyetlen fillér útiköltség nélkül; Bolognában a nyomasztó szegénység már
majdnem feloszlásra bírja őket - éppen búcsúznak a levální készülőktől. mikor
az egyetem egyik professzora: Rolando da Cremona zörget az ajtón. és felvételét kéri
a rendbe. Néhány év múlva ő lesz a párizsi egyetemen az első dominikánus
professzor.

1221-ben, kevéssel a Bolognában tartott nagykáptalan után meghal Szent Do
monkos. Rendje ekkor már nyolc provinciában működik: Angliától Magyarcr
szágíg, Spanyolországtól Rómáig.

Intellektuális környezetben - a szerzet vonzóerejére - a parizsi megtelepe
dés ad legjellemzőbb példákat. Nem sokkal megtelepedésük után (1218) az egyetem
egyik professzora, Jea!n· de Barastre rájuk íratja Szent Genonéva szígetén - a
főiskola területén - levőtelkét és épületeit: a Saint Jacques kollégíumot, (Innen
"jakobinusok" ők is, meg majd a francia forradalom itt szervezkedő pártja!)
E letelepítés kötelezettsége: a főiskola pasztorácíója,

A 20-as évek tömeges rendbelépéseiről Jordanus de Saxonía, Szerit Domonkos
utóda a generalátusban (1222-37) számol be. Csak egy télen (1224) negyven
egyetemi hallgató jelentkezik - közöttük több "magister artium" (= filozófiai
doktor). Két évvel később négy hét során huszonegy, akikből hat doktor; 1235
telén ugyanígy 72. Addigra már egyetemi professzorok, tekintélyes teológusok is
belléptek a rendbe - a már említett Rolandon kívül Jean de St. Gilles -, akik
megtartják katedrájukat. Ilyen. rnódon Párizsban 1229-től állandósulnak a domi
nikánusok az egyetemi tanszékeken - közben olyan képviselőkkel,mínt Nagy Szent
Albert és Aquinói Szent Tamás.

A dominikánus intellektualizmus nem véletlen sajátsága a rend életformájának.
hanem szerves tartozéka. Azt lehetne mondaní : ők az első tanítórend valójában.
Két jellemző mozzanata ezen sajátosságuknak: az összes antik és középkori szerzet
teológiai tanító módszere a már ismert monachális teológia volt: vagyis a kon
templáló, meditatív feldolgozása a hitigazságoknak. 'Ök lépnek le elsőként a
monachális teológia vonaláról : racionális, skolasztikus módszert használva, mely
éppen az egyetemeken dívik, különösen Párizsban. Másík újításuk - mínden egyéb
rendi szokástól eltérően - a stúdlum elsőbbsége- és kivétel nélkül kötelező jel-
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lege minden klerikus rendtag számára korra, tehetségre való tekintet nélkül. A
stúdíum azonban több, mínt az .íntellektus kiteljesítése - az értelem lelki érté
keket nyújtó- szolgálata, a megszentelődés sajátos útja. Teológiai "lektor" (pro
fesszor, tanítómester) minden konventben, minden prior (házfőnök) mellett mű
ködik legalább egy, de rendesen három. A teológia tanulása és a velejáró disputa
mindenki számára kötelező. A hét megfelelő napjain- ennek kedvéért a zsolozsma
megrövidül, vagy elmarad. (Az egyházban a dominikánus officium volt mindíg
a legrövídebb l)

A rendtagok teljes értékű kiképzésére tartományonként állít a rend ún. "Stu
dium Generale"-t, afféle rendi egyetemet, amelynek rendesen két kara van:
filozófiai és teológiai. Magyarországon 1390-ből szól az első biztos adat a budai
várban levő "Studium Generale OP"-ről, melynek kitűnő tanári karát, Mátyás
király idejéből ismerjük részletesen. A XV. században még egy magyar rendi
egyetemünk ismerős: a nagyszebeni. Ha meggondoljuk, hogy ebben az időben már
kb. 42 konventjük működik nálunk - hozzávetőlegesen ezer rendtaggal -, nem
sokaliható tartományi stúdiumaik száma sem, jóllehet egy sereg tehetséges fiatalt
külföldön képeztek ki. A dominikánus szerzet intellektualizmusa, elsődlegesen

tanít,Q jellege élesen megkülönböetetí a közösséget minden korábbi, sőt Korabeli
szerzetesrendtől, Azonban nem szabad szem elől tévesztenünk a rend életének
másik karakterisztikurnát, amely látszólag poláris ellentéte ennek: evangéliumi
szegénységet, és ezzel együtt "bibliás" elkötelezettséget. Az "apostoli mozgalom"
öröksége csak a XIV. században kezd radikális kezdeteiből engedni, hogy biztosabb
gazdasági alapokat találjon. Reformok sora következik.

A "vita apostolica" szegénységfogalmát Domonkos eredetileg a premontreiek
módjára képzelte el. Franciskánus hatásk$nt tért rá az 1220. évi bolognai egye
temes káptalanon a szegénységnek arra a radikális formájára, amely a közösség
nek sem engedi meg a közös tulajdont. Tehát a teljes gazdasági bizonytalanság
gondolata győz, akárcsak Szent Ferencnél. Arn a "fratres praedícatores" (a domi
nikánusok = O. P. = Ordo Praedicatorum) csakugyan koldulásból élnek, mert
szellemi munkájuk mellett nem érnének Tá manuális kenyérkereső munkára 
amit Szent Ferenc a "fratres minores" számára szabott meg. Ennek a szegénységnek
érezhetőnek kell lennie: a fráterek csak gyalog utazhatnak: sem lovon, sem sza
máron. Alsó-Ielső ruhájuk csak darócból készülhet, vászonból nem. Konvent épü
letet megenged ugyan Domonkos, de a hagyomány szerínt keserűen rátámad a
helyi priorrá, mikor egy ölnél magasabbra húzzák a cella falait: "Palotát akarsz
építtetní. .. !" (Vagyis egy szálasabb termetű barát éppen hogy kihúzhatja magát
CEllájában, 186 cm magasságig l) Böjtjük - az ebben a kérdésben nagyon libe
rális Szent Ferenccel ellentétben - szerfölött szigorú, Exaltatio Crucis ünne
pétől, szeptember 14-től húsvétig csak naponta egy ízben ehetnek!

Bibliai elkötelezettségről is esett szó: a "vita apostolica" rnozgalma életfor-
. mában is kereste a Iorrásokig, az őskeresztény közösségíg vezető utat. Ugyan
akkor prédikálni is akarta az örömhírt. Ennek érdekében a dominikánus intel
lektualizmus tudományosan is ráveti magát - az előző monasztíkus bibliaol
vasástól eltérő módszerrel - a Szentírás stúdiumára. Minden konventben "bib
likus lektor" szerepel elsósorban: hiszen a heretikusokkal is a bibliaértelmezés
ről kell vítázníok. Ha teljes a létszám (ti. a magisteriumé), akkor a biblikus
tanár a "lector princípalts"..Övé a heti négy fő-l~kció. A tulajdonképpeni sko
lasztikus teológiai előadó, a szentenciárius csak másodrangú katedrát foglalhat
el egy lépcsőfokkal alacsonyabb helyen.

Még a XIII. század második felében, a dominikánus skolasztika kibontako
zása idején is, nagyot alkot Párizsban a rend biblikus tudósa: Hugo a Scaro.
AVulgáta szövegjavításán kívül ő szerkesztí a mindrnáig legelterjedtebb és leg
használhatöbb bibliai konkordanciát (ABC-rendben szó- és fogalommutatő). Aqui
nói Szent Tamás sem egyedül Arisztotelész "megkeresztelésében" alkot újszerűt.

Summa Theologica-jában, a skolasztíkában eddig szekatlan módon, hosszú biblia
értelmező fejezeteket iktat be ......

"Kommentárok: Jób, Zsoltárok, lzaiás, Jeremiás, valamint Expositio super IV Evangelia
más néven catena aurea; Lectio super Mattheum (reportata) , Lectio super Johannem
(reportata) , Super epistolás Pauli.
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Az új szerzet életstílusának a két pólusa: modern intellektualizmus és abib·
liai forrásokig visszanyúló "evangéliumi" reform. A két .pólus egyikét sem hagy
hatjuk figyelmen kívül, ha egyetemi katedra-foglaló szerepüket akarjuk teljes
jelentőségének megfelelően értékelni - a XIII. századi kereszténység életében.
(A franciskánus magiszterek nyomukban szoronganak: majdnem egyidőben velük.
tűnnek fel Párizsban, Oxfordban!) Van ebben valami keresztény módra "forra
dalmi" elszántság. Mennyiben és miért?

Az egyetem, amint a XII. században kialakul, a XIII. század elejére pedig
már formális pápai megerősítés révén összes kiváltságait megnyeri, két szempont
ból is újdonság a középkor társadalma számára. Egyfelől szervezetében - vagy,
ha tetszik - szociológiailag új, mint szakmai érdekvédelmi testület. Olyasféle
masszív és autonóm társadalmi tömb, mint az iparosok és kereskedők szintén
akkoriban kialakult munkavédelmí szervezete: a céii vagy a gilde. Az utóbbi a
földesúri, vagyis a feudális alárendeltség állapotából szabadítja fel a város specíá
lis gazdasági termelő rétegét. Az előbbi - az egyetem -, a helyi hierarchia
(Püspök, káptalan) rendelkezési joga alól mentesíti a szellemi élet irányító ré
tegét: a főiskola magisztereit és diákságát. Ezt jelenti az "Universitas Magistro
rum" = "a professzorok szakszervezete". Helyenként a diákság is beletartozik
ebbe a kiváltságolt érdekvédelmi szervezetbe, mint Bologna egyetemén és a bo
lognai mintájú egyetemeken, ahol "Universitas Magistrorum et Scholarum"-ró!
beszélnek. Az utóbbi keretben a diákok választják a professzorokat és a rek
tort.** - Az iparosok és kereskedők céheinek privilégiumát a király biztosítja
a földesurak ellenében, az egyetem privilégiumait pedig a pápa. (Kivétel az első

"profán" állami egyetem, a nápolyi, amelyet 1224 óta II. Frigyes császár tart
fenn, hivatalnokképző céllal.) Másfelől feladatkörében az egyetem a tudományos
munka szakszerűsödését szolgálja. A tudományos nagyüzem magáért a tudo
mányért van: nem egyszerűen papképző. vagy hivatalnokképző "szakiskola". A
tudós disputáktól hangos Párizs és az összes rokonintézmény hatalmasat lendí
tenek Európa szellemi fejlődésén. Bármilyen lesújtó véleménye legyen valakinek
fl skolasztikus Iilozófíáról, a maga idején mégis a skolasztikus gondolkodás taní
totta meg okszerű és módszeres gondolatfűzésre a nyugati világot.

Ha a többi tudományágnak fejlesztője az egyetem hatalmas és önálló üzem
szerűsége, mégis kérdéses, javára válik-e. fejleszthetője lehet-é a teológiának is?
Míért kérdéses ez? Mivel a teológiát antik kezdetei óta a személyes istenkeresés
mozgatta és vitte előbbre. Isten és világ, Isten és ember viszonyának exiszten
ciális problémája dolgozott a teológusban. akár mert a maga számára keres
feleletet, mint Origenész és Agoston vagy a nagy monasztíkus istenkeresők, akár.
mert híveinek adósak voltak a felelettel, mint Baziliosz, Arnbrosius és más egy
házatyák, és későbbi lelkipásztor teológusok. Most azonban az egyetemen, az in
tézmény ,kerekei' adnak irányt a tudományos kutatásnak és módszernek mín
den szakterületen, így a teológiában is. Mínden veszedelme megvan. hogy szak
barbár íróasztaltermékké és öncélú ddsputaanyaggá válik a teológia - nem pedig
istenkeresésre adandó válasszá. Ily módon már érthető Kempis Ta\1lás kesernyés
mordulása (De Imitatione Christi 1. c. 1. nr. 3.): "Mit használ elmésen vitáznod
a Szenthárornságról, mikor hiányzik belőled a lélek törődöttsége, és nem tet
szel a Szenthárornságnak?" Ez a mondat célzás a későközépkori skolasztika lélek
telen "szakszerúségére", amely logikai példatárnak és elmeélesítőnek tekinti a hit
misztériumát. - Luther Márton reformátorí háborgása is innen származik. a teo
lógusok . ellen, akik szerinte "olyan pimasz tiszteletlenséggel beszélnek Istenről,

ahogyan legfeljebb a suszter beszélhet a cipőnek való bőrről",

Ennek a teológiai "szakbarbárrá" válásnak ellenmérge a XIII. század elején
és közepén, hogy a merrdikáns szerzetesek katedrához jutnak Párizsban. Oxford
ban, Bolognában. Ok az Isten "szegénylegényei", az evangélium "garabonciás"
szellemidézői, akiket nem feszélyez semmiféle intézmény tekintélyessé neheze
dett hagyománya, sem magiszteri "státus-gőg". Nem csoda, ha a "céhbeli" pro
fesszorok, tekintélyes kanonokok felforgató elemnek nézik őket, és hevesen ágál
tak bevonulásuk ellen. Fél évszázadig eltart a "koldusellenes" harc a párizsi
egyetemen, de utólag a tudománytörténet objektív kutatói elismerik, hogy ezalatt

"A Magnus Cancellariust a püspök, vagy az egyetemi tanács nevezi kil
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a fél évszázad alatt sem szakmai, sem emberi mérce alapján nem akadt Párizs
és Oxford magiszterei között, aki csak megközelíteni is képes lett volna ezeknek
a "koldusprofesszoroknak" kvalitásaít, Az első dominikánus professzorok (1229-30)
katedrára jutását a testületi autonómia sérelmének érzik a nem szerzetes tanárok.

Az egyetem kiváltságait osztogató pápák maguknak tartják fenn a legfőbb
bíráskodás jogát és a "venia docendi"-t: vagyis a tanítási engedélyt, azaz a pro
fesszorrá való kinevezést. Mindkettőt a kancellár gyakorolja a pápa nevében. 
Rolando da Cremona OP oly időben lép katedrára, amikor a tanári testület ép
pen sztrájkba vonult, ellenlábasáoak, a városi magísztrátusnak "illetéktelen" ren
dészeti beavatkozása míatt, egy diákfegyelmi ügyben. Utóbb (1252) titkos hatá
rozatot hoz a testület, hogy senki sem vállalhat érvényesen professzorságot a kan
cellár intézkedésére, csak az "universitas magístrorum" hozzájárulásával. Ily mó
don Aquinói Szent Tamás és a ferences Szent Bonaventura (1256) csak külön
kifejezett pápai rendelkezésre - név szarint kiemelve a bulla szövegében! 
kaphatja meg a katedrát. A meddő vádaskodasok sorozata az 1270-es évek vé
géig tart. Minden elképzelhető érv, támadás, rágalom előkerül. Kikiáltják a men
díkánsokat eretneknek, az Antikrisztus előfutárainak. a keresztény társadalom
élősködőínek, mohamedánokkal cimboráló pogány arisztotelikusoknak. A legtöbb
.gyújtóanyagot Gulielmus a Sancto Amore hordja össze ellenük. A nevét meg
hazudtoló kanonoknak a "Szent Szeretethez" eléggé' kevés köze volt valójában.
Osak pápai cenzúrákkal lehet időnként elhallgattatní, bár a mendikáns profesz
szorok - főleg Szerit Tamás és Bonaventura - sem maradnak adósak a fele
lettel. Nem személyüket védik, hanem az ügyet: az evangéliumi szerzetesmoz
galmát és a tudomány szabadságának jussát.

Mégis, mí az igazi ok a merö testületi féltékenységen túl, amely ilyen szen
vedélyes ellenzékíséget vált ki a koldulószerzetesek ellen? Éppen azokat támad
ják, akikre az egyetemnek büszkének kellene lennie, és akikkel utóbb majd dí
cselekedni is fognak: Albertus Magnus, Aquinói Szent Tamás, Bonaventura és
mások.

Az igazi ok a féltékenység. A professzori féltékenységnél még szélesebb körű

az egész egyházmegyei klerus irigysége. Legőszintébb panaszuk, hogy a mendikán
sok prédikációján tolong a tömeg, míg a plébániai és székesegyházi istentisztelet
korig az ürességtől. "A püspök és papság szavának tekintélyét járatják le" az új
szerzetesek! Tehát meg kell tiltani számukra a lelkipásztori tevékenységet! Erre
Szent Tamás meglehetösen tömör választ ad: "Nehéz megérteni, miért azokat
kell büntetni és eltiltani, akik valamit jól csinálnak. Miért nem inkább azokat
kell letiltani, akik munkájuk becsületét eljátszották?" (Contra ímpugnantes Dei
cultum et religíonem, Nr. 418.)

A dominikánus prédikáló stílus csakugyan újszerű: az evangéliumi períkopát
mondatról mondatra értelmező régi homilia helyett a témaszerű, "quaestio" ki
fejtést vezetik be. Egy-egy dogmatikai, vagy erkölcsi problémát minden oldalá
ról rnegvítató, izgalmas, érvet-ellenérvet felsorakóztató módszert. Még kétszáz
év múlva is ezt a műtajt nevezik "uovus stílus speculatívorum't-nak, Nem is a
szentély liturgikus emelvényéről szélnak a néphez, "szószéket" állítanak be a
templomhajóba - olyat, mint a tanári katedra - közvetlen közelségbe a hall
gató hívekhez.

A másik vád a dominikánus professzorok arisztotelizmusa. Ez esetben nem
egyszerűen egy antik filozófus felfedezéséről van szó, Sokkal többrő], Amit elő

zőleg a "Facultas Arttumv-on (ma "filozófiai karnak" nevezzük utólag) tanítot
tak mindössze a médszeres gondolkodás játékszabályait foglalta össze, mégpedig
előiskolául a teológiához ("Philosophia est ancilla Theologiae" - a kőzépkor

szernlélete szerint!) Arisztotelésznek beemelése a középkorl filozófiai spekuláció
kereteibe annyit jelent, hogya természetről: kozmoszról és ernberről önálló, teo
lógiától független és szerves vilagképet alakítanak ki. A teológia pedig kölcsön
veszi a filozófiától ezt a kozmológiai és antropológiai összképet, hogy a kinyilat
koztatás magasabb szintű igazságait ráépíthesse. Ezzel Nagy Szent Albert és Aqui
nói Szent Tamás a filozófiát öncélú és öntörvényű tudományággá emeli, elísmerve
a profán gondolkodás lét jogát. Éppen ők vállalkoznak erre a merész szétválasz
tásra, akik az evangéliumi szerzetesmozgalom radikális szárnyát választották élet
formául.
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Az egyházi tudományosságban komoly frontáttörest jelentett Arisztotelész ter
mészetfilozóf'iájának beépítése a keresztény gondolatvilágba. Jellemző történeti.
járuléka, hogy 1210 és 1263 közt összesen hat ízben érkezik hivatalos egyházi
cenzúra Arisztotelész f.izikájának és etikájanak tanítására. Hogy eközben Párizs
ban Albertus Magnus és Tamás, Oxfordban ferences magiszterek, sőt Itáliában
a pápától személyesen meghívott Szent Tamás a rábízott főiskolán rendtársaival
együtt dolgozik Arisztotelész eredetiből fordított műveinek "meg'keresztelésén" 
a merev elzárkózás tényéri alig változtat. (Szent Tamást halála után, 1277-ben,
március 7-én éri majd hivatalos megbélyegzést) .

Miért félelmetes ennyire Arisztotelész? (Fonák jelenség, de az újkori termé
szettudományos gondolkodás képviselői azzal vádolják utólag a középkori Egy
házat, hogy egész gondolatrendszeret Arisztotelész tekintélyére alapozta! Pedig
mílyen nehezen fogadták el annak idején l) Arisztotelész természetfilozófiája a
középkorí teológus szemében olyanféle, mintha azt mondanánk rá: "metarialista".
Nincsen benne hely Isten számára. A világ kezdet nélküli szerínte és örök. Mi
marad a teremtő számára? Az ember a világgépezet megmásíthatatlan törvény
szerűségeinek van alávetve. Hol szólhat bele a gondviselés? Az ember szükség
szerűen anyaghoz kötött, és azzal együtt mulandó, Hol a halhatatlanság? Isme
reteit elsősorban érzéki tapasztalatból szerzí, Hogyan fér el benne az isteni meg
világosítás, amelynek ismeretelméleti folyamatát Platón nyomán Agoston dolgozta
ki? Ezenkívül helyzeti hátránya Arísztotelésznek, hogy mohamedán arab és zsidó
természettudósok, orvosok és filozófusok közvetítik a "kalifátus két kapuján":
Szicílián és a spanyol Toledón át a nyugati világnak. Ez az "elkeletiesített" Arisz
totelész pedig már nem az eredeti. Gondolatai nyomán eretnekízű filozofémák
születnek,

A dominikánus professzoroknak így két fronton kell egyszerre vívniok az
új filozófia jogaiért : az eretnek-bélyegzőt fenyegetve lobogtató konzervatív teo
lógusok és a valóságos tévedők irányában. Érthető, ha a görögül nem tudó nyu
gati világban törik magukat nyelvi stúdiumokkal, hogy hiteles fordítás segít
ségével húzhassák ki az arab, illetve arabból latinított Arisztotelész rnéregfogát.

Ha mármost a két koldulórendet összehasonlítjuk egymással, az II benyomá
sunk, hogy meglehetősen rövid idő során sok poritban idomultak egymáshoz.
"Rokonabbá" váltak, mint amennyit a közös eredet, a "vita apostolica" mozgal
ma más-más örökségként hagyott rájuk. Városlakó, polgárokat pasztoráló szer
zetesrend lett mindkettőjükből. Eredetileg ez inkább a dominikánusok program
jának látszott: Szent Ferenc laikusokból álló közössége legfeljebb néhány evan
géliumi idézettel megtérésre szólította az embereket, ahol éppen összeverődtek

körülöttük. Az úgynevezett "penitenciális" prédikáció-műfajt alkalmazták - szem
ben a teológiailag képzett klérus hitet tanító prédikálásával. A domonkosok kez
dettől fogva ez utóbbit gyakorolták.

. A módszerek különbözősége azonban nem választotta őket annyira el egy
mástól, mint a kereszténységből élőket a hiteles tanúságtévőktől: domonkosok
tól, ferencesektől... Ontológiai azonosságuk "látszata" a szegénység vonzásában
megélt és átélt szeretet, mely Jézusból merítí impulzusait.

A SZERKESZTÖSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy lapunknak
szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak megfelelő

gépeléssel (kettős sorközzel, megfelelő margóval) küldjék be, mert ezzel egyrészt
megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímélik a szerkesz
tőséget a kéziratmásolás többlet-költségeitől. - Kéziratokat és illusztrációkat, ame
lyeket nem mi kértünk, vagy előzetesen meg nem beszéltünk, nem őrzünk meg és
nem küldünk vissza.

365


