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A VATIKÁNI KONYVTÁR. - Jó két és félezer évvel ezelőtt Asz
szma királya, Assurbanipal, megalapította a világtörténelem legelső ismert
közkönyvtárát, amelynek roncsait néhány évtizeddel ezelőtt l:iozta nap
fényre a kutatók ásója. Egész sor megbízólevél is előkerült. amelyben a
király felszólitja tudósait és tisztviselőit, gyüjtsékössze mindazokat a
könyveket, amelyeket bárhol, bármely nyelven találnak és méltónak ítél
nek arra, hogy a király könyvtárába helyezzék. Valóságos hajtóvadászat
indult a királyi parancs nyomán s a föltárt maradványok tanusága sze
rint kitűnő eredménnyel: kőtáblák ezrei sorakoznak a különböző múzeumok
polcain, ahol az asszírológusok halmozták fel a több évezredes könyvtár
.Jcöteteít" .

Mintegy ötszáz esztendövei ezelőtt hasonló könyvgyüjtés zajlott le,
ezúttal Európában, de a Közel-Kelet és Észak-Afrika kultúrközpontjaiban
is, s ez vetette meg a vatikáni könyvtár alapjait. A XV. század elején a
bolognai érsek könyvtárosa, Tommaso Parentucelli il. tudás ama hatalmas
kincstára felé fordította figyelmét, amely szerteszét a világon könyvtárak
ban, kolostorok és kastélyok pincéiben és padlásain rejtőzött. A könyv
táros rövidesen bíboros lett, 1447-ben pedig V. Miklós néven pápává válasz
tották. Néhány régi kéziratot örökölt elődjétől. Ezeket a maga fáradságos
munkával összegyüjtött könyveivel együtt a Vatikán egyik szárnyában
helyezte el s így vetette meg a vatikáni könyvtár alapjait. Ugyanekkor
elküldte ügynökeít Angliába, Görögországba, a német államokba és a
Közel-Keletre, s ami csak telt a pápai állam jövedelméből, azt könyvek
és kéziratok vásárlására fordította. Nem takarékoskodott az arannyal, 5000
dukátot ajánlott például Szent Máté evangéliumának egy régi kéziratáért,
amelyről abban az időben azt tartották, hogy az apostol kezeírása. A nagy
szabású akció eredményeként sikerült megszerezni a vatikáni könyvtár
számára a világ legritkább és legértékesebb kézirataít.

Az összegyüjtött kéziratok igen nagy része siralmas állapotban volt,
megóvásukra néha gondolni' sem lehetett az akkori technikai eszközök
kel; ezeket a pápa gondosan lemásoltatta. Mint írásszakértő. személye
sen ellenőrizhette a másolatokat, amelyeket az az.időben legkiválóbb rninő

ségű pergamenre írtak. A kéziratokat egyforma selyembe kötötték s a
köteteket ezüstcsatokkal fogták össze. A pápa magánkönyvtárának hét
ezer kéziratát ezerkétszáz kötetbe foglalták. Ezek a világ legértékesebb,
legritkább kódexei,

Gutenberg találmánya ezidőtájt forradalmasította az emberi kultúra
fejlődését. Miklós pápa hamar átlátta a nyomtatás jelentőségét és a vati
káni könyvtárban is felszereltetett egy akkor tökéletesnek számító nyomda
gépet. Közvetlen utódai már nem törödtek ennyít a könyvekkel. A Guten
berg-féle sajtó ott rozsdásodott a Vatikánban, a kéziratok penészedni és
fakulni kezdtek. Miklós pápa nyomtatott és másolt könyvei pincékben és
odukben pusztultak, ahol meglehetősen kevés gonddal raktározták őket.

Csak 1471-ben karolta fel IV. Sixtus pápa elődjének kezdeményét.
Szakértő tudósokat fogadott, hogy gondozzák a könyveket. Fáradozásai
folytán a könyvtár rövidesen háromezerötszáz kötetre nőtt. X. Leó pápa
tovább vitte a megvalósulás útján V. Miklósnak azt az álmát, hogy Rómát
a tudomány és irodalom központjává tegye. "Mindig meggyőződésem volt
- írja a nagy renaissance pápa -, hogy a Teremtő megismerése és igaz
imádása mellett semmi sem jobb vagy hasznosabb, mint az olyan tudo-
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mány, amely nemcsak előre viszi és irányítja az emberi életet, hanem
minden körülmények k özött hasznos is. A könyvek megvigasztalnak a bal
sorsban, örömet és tisztességet adnak a jólétben, és nélkülük az ember
megfosztatnék a társadalmi fejlődéstől és kultúrától."

1585-ben V. Sixtus pápa Domenico Fontanával megépittette a Sixtina
könyvtárat: egy hatvan méter hosszú, húsz méter széles önálló épületet.
Ebben helyezték el az egész vatikáni könyvtárat, amelynek fejlesztésé
hez ettől kezdve valamennyi pápa hozzáj árult. Szobákat és folyosókat ala
kítottak át az újabb és újabb gyüjtemények számára, amelyek úgyszólván
szünet nélkül özönlöttek a Vatikánba: Európa számos hires magánkönyv
tára és sokezer ősrégi görög és latin kézirat került ajándékozás vagy vétel
révén' a gyüjteménybe.

Századok multán XIII. Leó pápa óriási feladatra vállalkozott: elha
tározta a könyvtár rendezését, mert katalógus hiján gyakorlatilag használ
hatatlan volt, úgyhogy tudományos körökben egyre gyakrabban nevez
ték "a könyvek börtönének". Hatvanezer kézirat és ötszázezer nyomtat
vány hányódott itt teljesen hasznavehetetlenül.

Leó pápa maga irányította a nagy munkát. Fáradozását és áldozat
készségét az egész világ méltányolta. A nemzetek vetélkedtek egymással
a gyüjtemény megajándékozásában. Az új adományok és beszerzések ha
marosan túlhaladták a könyvtár befogadóképességét s az ismét a káosz
állapotába jutott. Újabb könyvbarát pápának kellett jönnie, hogy V. Miklós
álma végleg megvalósulhasson. XI. Pius lelkesen szerette a könyveket
és pontosan ismerte az elődeitől örökölt gyüjtemény tudományos értékét.
(Régi szokás szerint ugyanis minden pápa utódj ára hagyja a vatikáni
könyvtárat, úgyhogy az mindig a mindenkori pápa magántulajdona.) .

Századunk huszas és harmincas éveiben ismét az ajándékok egész
lavináj a özönlött a Vatikánba: néhány év alatt hatvanötezer újabb kéz
irat és nyolcvanezer ritka nyomtatvány. XI. Pius gondoskodott róla, hogy
a legmodernebb módszerek tegyék hozzáférhetővé ezt a tudományos kin
cset. Ebben az időben ajánlotta fel a Morgan-alapítvány pénzügyi segit
ségét a vatikáni könyvtár olvasótermének berendezésére. s a pápa sze
mélyes .íránvítésa mellett kezdődött meg a terv megvalósítása, sz ámos
különböző nemzetiségű tudós közremüködésével. Külön gondot forditot
tak a légköri viszonyokra: önműködő elektromos szerkezet közömbösiti
a római évszakok túlságos nedvességét és szárazságát. Három emelet ma
gasságban állnak a könyvek azon a régi galérián, amelyet Bramante ter
vezett 1512-ben. Oriási súlyukat vékonyacélváz hordozza, ennek hossza
több mint tiz kilométer.

A könyvtár egyik legérdekesebb része a laboratórium, a könyvek
"kórháza", amelvet több éven keresztül a kiváló tudós és több tucat nyel
ven olvasó Tisserant biboros vezetett. A sérült és megromlott könyvek
rendbehozására szolgáló módszert 18g0-ben egy Maire nevű francia találta
fel és Tisserant biboros jelentős újitásokkal tökéletesítette. A newyorki
Morgan-könyvtár nemrégiben ötven kötetnyi kopt kéziratot küldött ide
s bár szakértők véleménye szerint menthetetlenek voltak, Tisserant bíbo
ros "kórháza" néhány hónap mulva mégis kifogástalanul használható álla
potban küldte vissza a "betegeket".

Magában a vatikáni könyvtár anyagában is nagy értéket mentett
meg, ilietve fedezett fel a kórház "mütője". Igy fedezték fel például Ciceró
"Köztársaságának" egy ősi kéziratát. Szent Agoston idejében divat volt
régi könyvek pergamenjét újból felhasználni. A különböző eljárásokkal el
tüntetett eredeti szöveg idővel gyakran újbólláthatóvá válik, ha nem is
vehető ki teljesen. A vatikáni mütő azonban eredményesen varázsolta elő
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a régi irást, s így sikerült megmentenie és megőriznie a világ legrégibb
kéziratait, amelyek egyébként menthetetlenül elpusztultak volna.

A könyvtár leghíresebb kincsei közül valók: egy IV. századból szár
mazó biblia, a Szentírás legrégibb ismert példánya; a legelső kinai köny
vek egyike, elképzelhetetlenül vékony papíroson, Sasso és Petrarca kéz
irása (Petrarca az egyikben éppen arról panaszkodik, hogy nem tudja meg
találni a vatikáni könyvtárban Plinius egy kötetét) ; egy héber biblia, a
Dégy evangélium bizánci kézirata; Terentíus és Vergilius IX. századból
származó másolata; Szent Gergely pápa breviáriuma; és sok érdekes levél
között VIII. Henrik és Boleyn Anna levélváltésa.'

EGY "VILÁGPOI.GÁR" VISZONTAGSÁGAI. - A világsajtó a múlt
év öszén sokat foglalkozott egy Garry Davis nevű fiatal amerikai repülő

tíszttel, aki az Egyesült Államok párizsi követségén lemondott állam
polgárságáról és azzal a kéréssel fordult az UNO-hoz, egyrészt adja meg
neki a "világpolgárságot", másrészt érvényt szerezve a 109. paragrafus
nak, alakuljon át valóban az egész emberi közösséget képviselö szuverén
szervvé,

Azzal, hogy lemondott saját állampolgárságáról és "világpolgár
ság"-ra pályázott, Davis a veszélyben forgó emberiség iránti fokozott
hüségét akarta dokumentální, Mint a veszélyeztetett emberiség egyik tel
jesen védtelen tagja, - aki még az állampolgárság kétesértékű védőpán

célját is levetkőzte, - egyetlen hálózsákkal felszerelve megjelent az
Egyesült Nemzetek párizsi székhelyén. a Chaillot-palotában és mint
"hazátlan" világpolgárjelölt, négy napon át ott tanyázott a palota kert
jében és folyosóin. Az idill nem tartott sokáig, mert az UNO visszautasí
.otta kérését és felszólította őt, hagyja el a palota területét. (Az Egyesült
Nemzetek nem rendelkezvén szuverénitással, valóban nem is adhat sen
kinek "világpolgárság"-ot), A makacs világpolgárjelölt nem engedelmes
kedett a felszólításnak, mire karhatalmat vettek igénybe. Éjszaka vissza
szökött, de újra kiutasitották, és a következő éjjel már őrizték az UNO
székházát. Az ifjú kozmopolita a Chaillot-palota kertjében szerzett nát
hájával, - szeptember vége volt, - és keserű csalódásaival ágynak dölt
francia barátai lakásán, és onnét folytatja akcióját "világpolgársága"
érdekében. Ugye nagy hullámokat ver fel Franciaországban. Legújabban
írókból, papokból és közéleti nagységokból álló bizottság alakult, amely
szolidarítást vállal Davis-szel, és gesztusának komolyságát dokumentálva,
folytatni akarja az általa megindított mozgalmat. A bizottság tagjai:
Camus, Vercors, a francia Ellenállás egyik hőse, Jean Paulhan, Raymond
Quenau, André Breton, Emmanuel Mounier, Richard Wright, De Pierre
abbé, a "Mission de Paris" egyik kiváló apostola, Roser tiszteletes, Magde
Ieine Paz és mások. A perszonalisták folyóirata, az "Esprit" novemberi
számában ankétot indított a Davis-ügyben és olvasói hozzászólását kéri.

A volt amerikai repülőtiszt esetét olvasva, legtöbben azzal tértek
napirendre az ügy felett, hogy futóbolondról vagy valamilyen politikai
csoport ágenséröl van szó. Nos, Davis nem tartozik semmiféle párthoz
vagy csoporthoz, és az sem valószínü, hogya felsorolt irók egy közönsé
ges futóbolond mellé álljanak. Gesztusa, mely az első pillanatra őrültnek

látszik, mélyen szimbólikus és alkalmas arra, hogy az emberiség lelki
ismeretét felrázza. Davis nem olyan naív, mint sokan hiszik. Valószínűleg

tisztában volt azzal, hogy az UNO-nak nem áll jogában "világpolgársá
got" osztogatni, ő csak fel akarta hivni a figyelmet arra, milyen végzetes
veszélyt rejt magában a nemzeti szuverénitás túlságba hajtott kultusza.
Egyik nyilatkozatában azt mondja, az Egyesült Nemzetek ülésein foly-
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ton "nemzeti érdekekről", "nemzeti politikáról" hallunk az egész emberi
ség érdekei helyett. Szerinte a politikusnak s egyáltalán az emberek lel
kuietét kellene megváltoztatni, hogy az egész emberiség távlataiban tud
janak gondolkodni és "az éhezőkben valóban meglássák az embert, aki
nek hianyzik a kenyere és az elnyomottban az olyan embert, aki emberi
méltósága védelmére szomjazík.'

Ennek a lelkületnek volna kifejezője, ha az UND legalább szímbo
likusan és minden jogi következményektől függetlenül adhatna "világ
polgárságot" mindazoknak, akik azt kérik és arra érdemesek, anélkül
természetesen, ha lemondanának valódi állampolgárságukról, mint Davis
tette. Az ö esete egyébként nem egyedülálló, mert az UNESCO mexikói
kongresszusa alkalmából már mások - igy a neves író, Priestly - is
kértek "világpolgárságot", de ezeket szintén visszautasították.

Az "Esprit" cikkirója felveti az ötletet, miért ne alakulhatna az
emberi szolidaritás gondolatának ápolására az UND kebelében, vagy
esetleg attól függetlenül is, egy az emberiség nagy szellemeiből álló
bizottság, amely döntene afelől, kit vegyenek fel a "világpolgárok" közé.
Sőt odáig megy, hogy a Trocadéro-teret el akarja kérni a francia kor
mánytól: legyen nemzetközi terület, a világpolgárok egyesületének szék
helye. Addig sem lát semmi lehetetlent abban, hogy Davís a Chaíllot
palota kertjében tanyázzék, hogy az államférfiak szeme előtt állandóan
ott legyen, - ha egy talán kissé bolondos és naiv fiú személyében is
a védtelen és magárahagyott emberiség egyik képviselöje. P. K.

A HITLERIZMUS 1:S A TERM1:SZETTUDOMÁNY. Rosenberg
Alfréd magánlevéltárából néhány igen érdekes okmány került elő; legtöbb
jük jellemzően világítja meg a hitlerista faj elmélet alapjára helyezkedett
német tudósok mentalitását. E dokumentumok sorából, melyeket az Europe
című folyóirat 1948 novemberi száma hozott nyilvánosságra, közöljük a
magyarszármazású fizikus, Lénárd professzor Rosenberghez intézett két le
velét a "Német fizika" megjelenésével kapcsolatban.

1936 január 18.

Mélyen tisztelt Miniszter Úri

Csak most jutottam abba a helyzetbe, hogy - szándékomhoz híven
- elküldhessem Onnek a "Német fizika" dedikált első kötetét.

Kérem, fogadja azt tiszteletem jeIéül, amiért "Mítosz"·ávaP szét
törte a német nép szellemi bilincseit. Hogy cselekedete milyen nagyjelen
töségű, azt eredményessége mutatja. Nekem, mint természettudósnak sike
rült elkerülnöm, hogy e bilincsek rabja legyek, de azok nagyrészének, akik
mit sem tudtak a természetröl - (mert iskoláinkban alig tanítanak erre
vonatkozóan valami érdemlegeset), - nagy szükségük volt e felszabadu
lésra: most aztán e többségnek kell segítségünkre lennie, miután a kisebb
ség nem teljesítette feladatát. Szeretném, ha "Német fizik ám" támaszul
szolgálna mindazoknak, aki szorosan a természethez akarnak igazodni. Hogy
sokan vannak ilyenek, az kitűnik a hozzám intézett levelek tömegéből. Ami
magát a természettudományt illeti, fel kell oldani a láncokat, melyekkel II

zsidók lekötöztek bennünket. (Ebből a szempontból Róma már nem soka!
árthat nekünk.)

Meglepő. hogy a zsidó fizika pápája, Planck a "Kaiser Wilhelm GeselI
schaft"-ban mekkora propagandaapparátussal rendelkezik. Ez csak legújab-

t Rosenberg műve : .A XX. század mítoszas,
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ban derült ki, amikor a Társaság fennállásának huszonötödik évfordulóját
ünnepelték. A propagandának meg is volt a hatása, amint azt a .Völkíscher
Beobachter" cikkei és az előző leveleimben felsorolt példák bizonyítják.
Egy újabb lépés lenne a felszabadulás felé, ha a jövőben sikerülne ezt a
folyamatot megakadályozni, amit magam is szívből kívánok. Legyen meg
győződve Intézetünk teljes együttmüködéséről (Becker, Tomaschek stb.
professzorok részéröl is).

Heil Hitler!
Oszinte híve:
Prof. Lenard.

1936 november 20.

Mélyen tisztel Miniszter ÚrI

A "Német fizika" harmadik kötete elkészült, kérem, fogadja tiszte
letem és megbecsülésem jeiéül a Münchenből küldött könyvet. Az éter
fizikájának bevezető része és az elektromosság elméletével kapcsolatos gon
dolataim talán érdekeIni fogják. Az ideológiai vonatkozású részek megosz
lanak a négy kötetben. A természettudományt egyszer már indokokkal alá
támasztva, teljes egészében tárgyalni kellett. A "zsidó fizika" még sokkal
terjedelmesebb.

Érdekes megállapítani, hogy az árjatörvénynek az egyetemeken való
alkalmazása óta a zsidó szellem annyira megfertőzi a fizikusok at, hogy
titokban sajnálják a zsídókat. Nem egynél - (például Sommerfeldnél) 
szernmel látható a fajkeveredés, másokat - (mint Heisenberget) - csak
lelkükben támadott meg a judaizmus. Nagyon hasznos volt, hogy a párt
napon és az Operában tartott beszédében Miniszter Úr a "faji lélek" kifeje
zéssel élt, most ezt a fogalmat kell tisztázni.

A "Nagy természettudósok" bővített és javított új kíadása december
ben jelenik meg néhány új Illusztrécióvah azt is el fogom küldeni eimére.

Heil Hitleri
Oszinte híve:
Prof. Lenard.

A PANCSEN LÁMA TITKA. - A buddhista vallásban nemcsak egy
Buddha van. Ha az egyik újra megtestesült Buddha meghal, a buddhista
felfogás szerint egy másik emberben újjászületik. Ettől eltekintve azonban
egyidejűleg is több megtestesült Buddha él a földön s ezeknek különbözö
fokozatuk. tekintélyük, rangjuk és hatalmuk van.

A buddhisták minden ilyen Buddha halála után ugyanolyan vára
kozással tekintenek az új Buddha feltalálása elé, mint ahogy az ószövet
ségí zsidók a Messiást várták. A mai világban természetesen ez a probléma
sem mentes a politikától és nemcsak az új. Buddha megkeresése, illetve
kijelölése körül kavarognak a politikai érdekek hullámai, hanem a hatal
mat már átvett személyiség körül is intrikák egész tengere viharzik.

Tibeten kívül a legismertebb újramegtestesülés a dalai láma. (Dalai
mongol nyelven óceánt, láma pedig legföbb urat jelent.) A dalai láma
a hires Potalában. Lhassa a tiltott város felett emelkedő kupolás palotá
ban székel. Bár ő a legismertebb buddhista főpap, a pancsen lámának
Tibetben még nagyobb tekintélye van. A dalai láma ugyanis a legfőbb

világi hatalom birtokosa, míg a pancsen láma a legfőbb vallási hatalmat
tartja kezében. A dalai láma ezenkívül mindössze az "irgalmas Buddha"
megtestesülése. mig d pancsen láma a Buddha Amitabha, az egyetlen, leg
főbb örök Buddha, az örök fény Buddhájának megtestesülése.O áll a
lárnák hierarchiájénak élén s őalá tartozik Buddhának minden egyéb,
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kisebbjelentőségű megtestesülése is. Hány ilyen megtestesülés van egy-
idejűleg, azt még soha nem állapitották meg. .

A dalai láma politikai hatalmát háromszáz esztendővel ezelőtt ala
pították meg, amikor a mongolok északról betörtek Tibetbe. A hódító kán
kegyessége jeléűl átadta a dalai lámának Tibet kormányzását. Az akkori
láma ravasz fogásokkal gyorsan kiépítette a maga hatalmi körét és ennek
külső jeleként épittette Lhassa mellett a Vörös Csúcson a Potala nevü
uralkodói palotát.

Ettől kezdve a dalai láma és a pancsen láma állandóan versengett
a hatalomért. A pancsen láma, aki vallási szempontból joggal tekintette
önmagát a legfőbb hatalomnak és a legfőbb megtestesülésnek, magához
akarta ragadni a politikai főhatalmat is. Evszázadokon át folyt ez a harc.
Amikor a Kina, Oroszország és Anglia közötti hosszas ingadozás után a
dalai láma az Indiával, tehát Angliával való együttműködésre határozta
el magát, a kínaiak elérkezettnek látták az időt, hogy minden erejükkel
a pancsen lámát támogassák. A kinai buddhisták, de a nem-buddhista
kínaiak is állandóan hangoztatták, hogy az Angliát szolgáló dalai láma
eljátszotta hatalmát. A harc mindamellett sohasem dőlt el és ma is folyik.

Az 1911. évi kínai forradalom megdöntötte Kína uralmát Tibet fölött.
Tibet újból visszanyerte függetlenségét, Anglia pedig légmentesen elzárta
az országot minden európai befolyás elől. Kina mégsem adta fel törek
véseit és megkísérelte, hogy a pancsen láma személyén keresztül ellen
őrzést gyakoroljon Tibet felett. A pancsen lámának azonban éppen kínai
kapcsolatai miatt az első világháború után el kellett hagynia Tibetet.
Hosszú esztendökön keresztül Kínában és Mongóliában vándorolt s idejét
különböző láma-kolostorokban töltve, várta az alkalmat a vísszetérésre.
Ez az alkalom először 1934-ben jelentkezett, mert ezév decemberében meg
halt a dalai láma. A pancsen láma óriási kisérettel útnak indult és 1935
nyarán átmenetileg Külső-Mongóliában a Kumbum kolostorban ütötte fel
főhadiszállását. Ez a kolostor a Csinghai katolikus misszió területén fek
szik és P. M. Herrmanns, az Isteni Ige Társaság misszionáriusa, akinek
írásai nyomán ez a cikk készült, itt találkozott vele egy lóversenyen.
Az alábbiakban átadjuk a szót Herrmanns atyának, aki a találkozást a
következőképpen írja le:

- A versenypálya mellett állt a ragyogó szinekben pompázó sátor,
amelyben a legfőbb láma tartózkodott. Teljes címe a következő: a jóság
tiszteletreméltó Birtokosa, a vallási igazság Napja, az erény Tornya, a
Hódító, az Áldott. Ez a sokcímű méltóság mindezeken kívül lelkes ló-barát
is és az egész verseny alatt a legfeszültebb érdeklődéssel követte a vág
tató lovak mozgását.

...:.... Egészen közel merészkedtem a királyi sátorhoz. Csak ritkán for
dul elő, hogy valakinek, különösen más vallásúnak, alkalma legyen a leg
magasabb buddhista istenséggel emberi alakjában beszélni. Legnagyobb
meglepetésemre arról értesültem, hogy a pancsen láma, bár évek óta
Kinában él, nem tud kínaiul. Rövid beszélgetésünk, amely egyelőre kizá
rólag udvariassági szólamokra szorítkozott, tibeti nyelven folyt le. Nagyon
izgatott lettem azonban, amikor az addig nagyon is ki cirkalmazott beszél
getés azzal a váratlan felszólitással végződött: "Nem tisztelne meg azzal,
hogy egy közvetlenebb beszélgetésre felkeres a palotában?"

- Természetesen elfogadtam a meghivást, de napokon keresztül
aggódva tekintettem a kolostorra, mert nem vettem egészen biztosra, vaj
jon nem vonja-e vissza meghivását a nagytekintélyű láma. De nem vonta
vissza. Igy azután rövidesen beléphettem a palotába. A kolostor hire. nem
volt indokolatlan. Mély benyomást gyakorolt rám a hatalmas fogadocsar-
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nok pompája; a padlót óriási, felbecsülhetetlen értékű turkesztáni szőnyeg

borította, a falról a különbözö Buddha-megtestesülések arcképei tekin
tettek le.

- A buddhista világ legföbb ura fénylő zafírkék kámzsában jelent
meg, lábain hófehér bőrsarut viselt. Mosolyogva fogadott, amikor titkára
bevezetett a terembe. Az alattvalók ekkor mindnyájan visszavonultak, mi
ketten pedig alacsony asztal mellett foglaltunk helyet. A láma bevezető

ként elmondta, mily nagyra tartja a nyugati népeket és kultúrájukat. Egész
sor államfővel és államférfíval élénk levelezésben állt, köztük valamennyi
európai uralkodóval. Szokatlan érdeklödést mutatott a tudomány modern
vivmányai iránt is. "Ha hazamegyek Tibetbe, magammal viszek egy jó
rádió adó-vevő készüléket, akkor állandóan fenntarthatom az érintkezést
a külvilággal a járhatatlan hegyeken túl is. A palota közelében repülő

teret fogok létesíteni és állandóan tartok majd egy gépet a magam ren
delkezésére" .

- Ezután a fényképezésről beszélt s a beszélgetés hamarosan olyan
fesztelenné vált, hogy úgy gondoltam, előhozhatom a magam kivánságait
is. Beszéltem néprajzi tanulmányaimról és hangsúlyoztam, mennyire meg
könnyítené tibeti kutatásaimat, ha olyan útlevelet kapnék, amelyet a pan
csen láma ír alá. A láma azonnal kiadta az utasítást, hogy teljesítsék kíván
ságomat.

- A továbbiakban furcsa kérdéseket tett fel. Tudni akarta, magam
dolgozom-e ki fényképfelvételeimet, milyen nyelveket beszélek és van-e
némi orvosi tudásern. Ezután hamarosan elbúcsúztunk, miután egyik alkal
mazottja saját gépemmel lefényképezett a láma mellett, A szokásos szer
tartásos búcsúzás után a titkár ismét megjelent, átkisért a teremből egy
másik helyiségbe, ahol átadták a felbecsülhetetlen értékű útlevelet. Most
ért a legnagyobb meglepetés: a titkár közölte, hogy a láma szeretné, ha
európai orvos lenne a kiséretében, ugyanekkor azonban szüksége van egy
fényképészre és egy titkárra is, aki ázsiai és európai nyelveken levelezni
tud. Nem lennék-e hajlandó e három minőségben a lámát elkisérni, ami
kor Belsö-Mongóliéba, majd Tibetbe utazik.

- Pap létemre ilyen megtiszteltetésben részesülni: olyan egyedülálló
alkalmat jelentett, amelyet sem a hit, sem a tudomány érdekében nem
utasíthattam vissza. Igy azonnal elfogadtam az ajánlatot, de sajnos, ez a
szép álom épp oly gyorsan el is tűnt, mint ahogy jött. Dzsau tábornok, a
láma kíséretében lévő kínai csapatok parancsnoka ugyanis a legbarátsá
gosabban. de határozottan kijelentette: lehetetlen, hogy európai személy
legyen az expedíció tagjai között.

A továbbiakban Herrmanns atya ismét visszatér a pancsen láma
kalandos trónkövetelő kisérleteire. Hónapok múltak el minden különösebb
esemény nélkül. Két esztendő mulva azonban, amikor ismét találkozott
a lérnával, ezúttal a Labrang kolostorban, az expedició közelebb állt a
megvalósuláshoz. Hamarosan útnak is indult a hatalmas csapat, de Tibet
határán fegyveres ellenállásba ütközött. Tibeti csapatok zárták el a hegy
szorosokat. Mindkét oldalról elkeseredett, inakacs alkudozás kezdődött.

Végül is engedélyt adtak a lámának, hogy Tibetbe vonuljon, de kínai
csapatait a határon túl kellett hagynia. A pancsen láma ekkor megértette,
hogyha most enged, a kínaiak támogatásával sohasem szerezheti meg a
világi uralmat Tibet felett. De a csapás túlságosan súlyos volt, idegei nem
bírták ki. Európai orvost hozatott a Csínghai misszióstelepről, azt azon
ban környezete nem engedte hozzá. 1937 december l-én meghalt, bánatá
ban, - amint a kínaiak állítják. A hívatalos jelentés máskép szól. A pan
csen láma végrendelete ugyanis így hangzik:
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"Fiatal korom óta az volt a szándékom, hogy Kínával szövetkezem
és így igyekszem a buddhizmust terjeszteni. Csak igy lehetne az öt külön
böz,ő n,emzetiség, egl.'beo~va~ztását elérni és ezzel az ország védelmét biz
testtaní. Az elmult tizenot evben sokat utaztam Kínában és a kínaiak mín
dig jól bántak velem. Láttam, hogy nagyra értékelik a buddhizmust él
vel~k egyenran~úaknak, sőt testvérüknek tekintik a tibetieket. Ez vigasz
taIasomra szolgalt, s ekkor elhatároztam, hogy Kínával egyesülve a két
ország határvonalán kezdjük meg a buddhizmus elterjesztését",

"Az volt a szándékom, hogy Tibetbe térek vissza, de tervem nem
sikerült. Félúton az örök béke honába kell távoznom. Most tehát a követ
kező sürgős rendelkezéseim vannak: minden birtokomban lévő fegyvert
kivéve azokat, amelyeket testőreim és tisztjeim használnak, vissza keli
adni a kfnaiaknak, hogy ezzel is támogassuk ezt a nagy népet. De ha majd
visszatérek, elvárom, hogy Kína ismét rendelkezésemre bocsássa ezekel
él fegyvereket."

"Buddha Amitabha újra megtestesülését legközelebb Kínában fogják
megtalálni. Remélem. hogyatibetiek, szerzetesek és világiak egyaránt,
Kina öt népcsoportjával együtt, meg fogják erősíteni a birodalmat. Min
den erőfeszítést meg kell kísérelni, hogy a kínaiak és tibetiek jól meg
értsék egymást."

Herrmanns atya négy évvel később a csingai misszióban, Amdo
Tárosban találkozott a ngulcsu lámával, a pancsen láma kedves tanítvá
nyával, aki Közép-Tibetből jött, hogy megtalálja az új Buddhát. Elmondta,
hogy az elmúlt négyesztendő alatt minden nyomot fölkutatott, hogy az
új vallásfőt megtalálja. és bizonyos, hogy meg is fogja találni. Akkor
már csak öt gyermek jöhetett szóba és ezek közül kettő Amdóban él.
A szükséges vizsgálatok után a láma ismét visszatért Tibetbe és néhány
hónap mulva kisorsolták Lung-Rig-Gyamcso-t, az egyik amdóí gyermeket
a jelöltek közül. Gyorsküldönc hozta a hírt lepecsételt borítékban Kum
bumba. A kolostor feje - maga is Buddha egyik megtestesülése .- izga
tottan törte fel a pecsétet s a lámák lázasan sereglettek köréje, hogy az
új isten nevét megtudják. De a név felolvasását mélységes megdöbbenés
követte. Lung-Rig-Gyamcso ugyanis hónapokkal előbb, 1942 január l-én
meghalt. Nem maradt más hátra, mint erélyesen megcáfolni a választás
megtörténtének hírét. Igy azután csak évekkel később, 1944 február 8-án
találták meg az új pancsen lámát Kál-Zang-Csetan személyében. Anyja
születési időpontként 1938 február 2-át adta meg. Ez is nagy meglepetést
keltett, mert így a. gyermek csak két hónappal a régi pancsen láma halála
után született, s igy bajosan lehetséges, hogy Buddha Amitabha az egyik
megtestesülésből közvetlenül a másikba ment volna át

Az elmúlt években a dalai láma és a pancsen láma egyaránt a csingai
mísszíó területén élt. Herrmanns atya míndkét udvar vezető személyisé
geit jól ismerte és alkalma volt bepillantani kűlönböző intrikáikba. Végső

következtetése így hangzik:
- Az újjászületések rendszerét kényelmi szempontból találták ki

és állandóan igazságtalan és becstelen eszközökkel tartják fenn. Fenn
tartják, hogya lamaizmusnak megadják a titokzatosság glóriáját, vezetői

nek pedig a hatalmat. De meg fog bukni, mert a csalás ily nagy lehetőségel

mellett a mai világban egyetlen rendszer sem tartható fenn. A lamaizmust
különben is a buddhizmus legalacsonyabb formájának tekintik és valóban
ma is igen mély fokon áll. A felvilágosodás terjedésével az embereknek
egyre jobban felnyilik a szemük és kétségtelen, hogy hamarosan eljön az
idő, amikor el fogják fogadni Krisztust, az Isten egyetlen igazi megtestesü
lését a földön,

118


