ESZMÉK ÉS TÉNYEK
Assynak, a francia Haute-Savote
'közséqének egyik templomában fesztiletet állitottak fel, amelytől riadtan
fordultak el a hivek...Inkább karrikatúra - állapitotta meg róla az egyházmegyei értesítő - , nem ismerhető
fel benne annak a Krisztusnak imá·dandó ernberséqe, aki a kereszten bemutatja a véres áldozatot. Tökéletlen
utánzat, sértés Isten fönségére és botrány a katolikus jámborságnak." Annecy püspöke el is távolittatta a TOSZszul sikerült alkotást.
Az O s s e r vat o r e R o m a n o
vezércikket közölt az esetről Celso
C o s t a n t i n i püspök tollából. és
pedig azért, rnert ..ez és más merényletek a szerit ábrázolások tiszteletet
parancsoló jellege ellen és bizonyos új
templomépítési stílusok megint felvetik
a vallásos művészet liturgikus szercpének kérdését". Kétségtelen ugyanis,
sokan elfelejtik. hogy az egyház detében a művészetnek társulnia kell a
kultuszhoz méltó formákkal, tehát
..hitmaqyarázönak, hittanítónak. Isten
1:iszteletéhez hozzájárulónak és dísz itőnek" kell lennie. Olyan egyházi mű
vészetnek. amely nem tartalmazza ezeket a tulajdonságokat, nincs létjogosultsága, ez a rnüvészet tehát nem
függhet meröben a rnűvészek tetszésétől.

Szóvá tesz Costantini két levelet.
Az egyiket egy protestáns konvertita
küldte neki. ..Mint a XVI. századi reformátusok leszármazottja és kálvinista pap fia. úgy érzem. hogy az egész
úgynevezett modern irányzat a művé
szetben azokkal a túlzásaival. amelyeket egyes katolikusok jelenleg rneqengednek, nem más. mint annak a reformáció szülte szellemnek folytatása,
.arnely ellene fordult a figurális müvészetnek, mondván, hogy az bálványozásra indit." A másik levelet eqy
svájci tudós írta, esztétikus és stílustörténész. ..Építészeink túl gyakran el[elejtik, hogya jámbor katolikus sze-

mében Isten háza nem egyszerűen epulet, ahol vasárnap. összegyűlnek, hanem szentély, ahol a hívő a nap mínden órájában közvétlenül érintkezhetik
az Úrral az Eucharisztikus Kenyér titokzatos színel alatt... Megtekintve
egyik legutóbbi templomunkat. hasztalan kerestem benne a szentet: inkább
azt kérdeztem. tornacsarnokban vagy
klubban vagyok-e? A kiképzett térség
nem volt több, mint egy qyülésterem,
kényelmes, ha annak fogjuk fel, de hideg és dísztelen, ha templomnak nézzük: a leqmerevebben képellenes korszak református templomára emlékeztetett. A főoltár semmiben sem különbözött az úrvacsora-asztaltól. A tabernákulum a legidegenebb vonalakat
mutatta... Én is vallom azt az elvet,
hogy minden korszaknak a maga sajátos esztétikai ízlését kell kifejeznie.
de nem engedhetem meg, hogy a szépnek és fönségesnek esztétikai érzését
maga alá qyűr]e egy ál-esztétikus rnánia, semmibevéve a tisztulásnak és
tisztábbá válásnak azt a váqyát, amely
egyedül emeli a szernlélödö lelket a
szentséq-eszrnény magaslatába."
A katolíkus embernek nem szabad
..passzatístának", multban meqraqa.ltnak lennie - írja Costantini. Ö ma-·
ga is értékeli azoknak a müvészeknck
törekvéseit, akik, próbálják megújítani
az egyházi művészetet. Az egyház is
kaput nyitott míndíq templomaiban a
vallásos művészet minden jó újitásának, azzal az egy föltétellel, hogy ne
sértsék a kultuszt. A második niceai
és a tridenti zsinat ézt a megszorítást
kifejezetten és parancsolóan kikötötte.
Semmiképen sem fogadhatjuk el tehát
azt, hogy azért, hogy haladjunk, viszsza kellene térnünk a barlanglakók
történetelötti festményeihez. Bizonyos
mai barbár újítások. amelyek nem
tisztelik az íllendőséqet vagy a formát
és megdöbbentik a híveket, mind a
művészet, mind a hít terilletén csak
káros hatásokkal járnak. Annál szük-
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séqesebb, hogy az
érvényesítse teljes
tékesséqét annak
való és mi nem
körébe.

egyházi felsőbbség
és kizárólagos íllemeqítélésében: mi
a katolíkus kultusz

•

A vallás tényének megértését semmi sem szolqálja jobban. rnínt a vallások történetének tárgyilagos. tudományos vizsgálata. Ennek eredményeit
foqlalja össze az a közel 800 oldalas
gyüjteményes rnunka, amely Nicola
T II r c h i szerkesztésében "A világ
vallásai" címmel. Rómában jelent meg.
Minthogy a mcstaní már la második
kiadás, a húsz szerzö, akik szakkörüknek elismert rnüvelöí, tárgya újabb kidolqozásánál a közben elhangzott birálatokat is figyelembe vehette. A
szerkesztö csak egyetlen utasitást adott
munkatársainak s ez az volt, hogy
olyan meqállapításoknál és következtetéseknél, amelyek vitába vonhatök
vagy már vitába is kerültek, híven
röqzítsék meg az eltérő álláspontokat
is. saját nézeteik kifejtésében pedig tartózkodjanak a szándékosan apologetikus célzattól.
Kitűnik a könyvből. hogy az újabb
felfedezések és kutatások kivétel nélkül és növekvő mértékben igazolják
a vallásosság általános és természetes
voltát. Az emberek mindenkor és mindenütt szükséqét érezték. hogy imádkezzanak. segitséget kérve valahonnan
a magasból, miután észlelték önmaguk
elégtelenségét és azt az ürességet bensejükben. amely betöltesre vágyott.
Föleg három tétel bontakozik ki alapvető értékként atz emberiség vallási
történetéből:

1. Létezik egy személyes és transzcendens lsten. aki jóindulatú gondviselés gyanánt hat a világban. Az; emberek tapasztalják ezt és cserébe kultuszt
adnak. amely középpontja a vallásos
életnek.
2. A lélek tovább él a síron túl is.
olyan sorsban, amely megfelel al földi
élet cselekedeteinek. Ez a hit megvan
annak ellenére is. hogy a földöntúli
létet titokzatosság fedi és emiatt gyakran támadnak kínzó kérdések.
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3. Az emberben ég a kivánság 31
rossztól való szabadulás után. nemcsak la fizikai rossztól, amellyel szemben az ember rnindíq imával. fogadalommai és áldozattal fordult az istenséqhez, de - és főleg a vallás és a
kultúra magasabb fokain - az erkölcsi rossztól is. Minthogy utóbbi miatt
az ember képtelen arra. hogy a saját
erejéből elérje az
istenséggel való
egyesülést. amely az emberi lélek legfőbb vágya. az ember érzi egy isteni
közvetítő, egy üdvözitő szükséqét, aki
a saját érdemei útján biztositja a hozzá folyamodóknak a bocsánatot. a sziv
békességét. a meqváltást és az üdvözülést.
A könyvnek - mint egyik ismertetője. Raímondo S p i ldl Z z i rámutat katolíkus szempontból legnagyobb értéke. hogy konkrét adatok tömegével
bironyitja a megváltás és kícmeltetés
vágyának egyetemességét. Ez a vágy
tehát természetes mozdulása az emberi
léleknek. Nyomában a kereszténység
mind történeti, mind lélektani tekintetben úgy jelenik meg előttünk, mint
ennek a legmélyebb emberi vágyakozásnak beteljesítöle.
A legkezdetlegesebb népeknél is
megtalálták az erre irányuló imákat
vagy az ezt- kifejező szertartásokat és
énekeket. Milyen érdekes például a
gabuni pigmeusok éneke, amelyben
"Kmvum"-nak, a Legfőbb Lénynek eltávolodásán és a maguk boJdog tal ansáqán siránkoznak: "Sok nap haladt
el fölöttünk! Mi vagyunk a falu, amely
elmúlik. Talán szép volt él tegnap,
amelyet nem láttunk. A másnap azonban üres és csupasz lett, mert a Teremtő nem maradt vendégünk. nem űl
már a tüzhelyünknél.. ." De mrért
hagyta el öket Isten? A felelet: "Nem
Ö. mi hagytuk el Öt. oly hosszú ideje, annyi ideje már. De egy napon.
mégis visszatér majd hozzánk s akkor
megint hatalmasok. erősek leszünk,"
A vallástörténet számbaveszi persze
a vallási eszmény hanyatlását és megromlását, a vallásossáq tragikus elsötétüléseit is. amelyekre már Szent Pál
figyelmeztetett. Megállapítja azonban.

hogy minden vallás történeti fejlödésében meg lehet találni a tiszta magot,
amely nemcsak az emberi szellem alapvetően vallásos tájékozödását tanusitja. hanem az emberi természet lényegi
egészségét a bűnbeesés ellenére is.

*
A
bordeauxi
városi
dalszlnház
B i z e t "Rettenetes Iván" cimű operájaval fogja megnyitni legközelebbi
évadját. A "Carmen" halhatatlan szcrzöjének erről adarabjáról a naqyközönséq mindeddig semmit sem tudott.
A zenetörténészeknek is be kellett érniök azzal, amit Bízet életének és mű
veinek
legnevesebb kutatöja, Paul
L a n d o r m y jegyzett fel monoqráfiájában: "A .Gyönqyhalászok' bem u,tatójának szomorú kimenetele elcsüqqeszthette volna Bízet-t, de ő rníndjárt
hozzáfogott a .Rettenetes Iván' komponálásához, amelynek témája L e r o y
és T i a n o n szöveqe alapján előtte
már G o u n o d figyeimét is magára
vonta. Bízet 1865-ben adta át ezt az
újabb művét a Théátre Lyrique íqazgatóságának. de röviddel utána úgy
határozott, hogy lemond az előadás
ról. Alkalmasint nem volt meqeléqedve a saját munkájával. S úgy látszik,
a szerzö el is égette kéziratát... " ;m~
nál nagyobb meglepődéssel olvashattuk most, hogy a darab mégis előke
rült, és pedig Franciaország német
megszállása idején. Német szakemberek szorqosan átvizsgálták akkor a
párisi Konzervatórium óriási írattárát s
abban fedezték fel. Elő is akarták késziteni színpadi bemutatását, de a
francia müvészvíláq erélyesen tiltakozott az ellen. hogya saját nagy zeneszerzőjük ismeretlen' alkotását a hódító
ellenség tárja fel előttük, Apartiturat
később a Konzervatórium' zeneszerzési
professzorának. Henri B ű s s e r-nek
gondozására bízták, Ö egészítette ki a
befejező részt is. amelyből több oldal
hiányzott.
Hogy érték-e Bízetnek ez az ismeretlen operája. arról még senki sem
nyilatkozott. Az a körülmény. hogy

Bízet csak 25 éves volt, amikor ezt éli
művét komponalta s akkori operálval
sorra kJudarcot vallott, vagy hoqy ő
maga sem tartotta azt jónak. ma már
lényegtelen mozzanat, mert élete fő-
műve s egyben utolsó alkotása,
a"Carmen" is megbukott abemutatón.
Ugyanabban az évben. 1875~ben. mindössze 37 éves korában, már' meq is
halt Bízet, mint a világ egyik leqtragikusabb sorsú zeneköltője. akinek zsenijét csaki az utókor tudta megértenlés vszeretni, Az érdeklődés tehát méltán na,gy a bordeauxi bemutató iránt.
Hírforrásunk , megemlíti, hogy Bízet
soha nem járt Spanyolországban s 'a:"Carmen" mégis a spanyol stilus remeke lett. Kérdés, hogy képzelőtehet
sége és érzékenysége ugyanilyen intui-tiv erővel ragadta-e meg Oroszországot. amelyet színtén nem látott soha.

.

Bölcseleti munkái után hosszú idő--'
vel. több nyelven is kiadták lequtöbb
a dán K i e r k e g a a r d imáit. Róla; az.
evangélikus teológusról és gondolkodóról, akit a mai egzisztencialista filozó-·
fia ősének tekintenek, míndenki tudja.
hogy egész életében fáradhatatlanul'
kereste Istent. Előbb azonban véqiqszenvedte a korabeli, a mult századi;
bőlcselet üresséqét, amely annaknyomán támadt.' hogy ez a bölcselet fokozatosan szétmart minden belső bizonyosságot. Amikor azután Kierkegaard.
rájött. hogy kell neki mégis az Isten,
hozzáfogott, hogy vísszaszerezze a hitet csupán annak a szükségességnek
alapján, amelyet irányában érzett.
Mennyire sikerűlt?
erre felelnek
imái.
Olvassuk: "Mennyei Atya! Feléd
fordul qondolatunk. Te vagy, akit keres újból ebben az órában, nem az' eltévedt vándor bizonytalan lépésével,
de a madár biztos szárnyalásával;
amely jól tudja, merre van a Iészke.
Ne engedd meg. ó Isten, hogya Benned való birodalmunk szétfoszoljék,
mint tünékeny eszme, mint helyzetünkben adott ki~.Qjtő menedék vagy ennek a testi, lll:ívnek! csalóka sugalma."

:Megtalálta Istent, de fél, hogy elvesziti: "Mennyei Atya! Amikor a Reád
való gondolás felébred lelkünkben,
tedd, hogy ne úgy ébredjen fel, mínt
a felríasztott madár, amely vaktában
ide-oda röpdös, hanem mint a gyermek, aki égi mosollyal nyitja ki szemét." Egy másik helyen: "Mennyeknek Atyja! Te, aki szeretően törődöl
a verébbel. de nem úgy, hogy kegyet.
lenül azt kívánnád töle: legyen olyan,
mint Te; aki szeretetedben akként fogod gondját, hogy atyai módon rnögéje állsz: az embert is vedd gondjaidba. És ha töle meg is kívánod, hogy
igyekezzék hasonlítani Hozzád, ne kívánd azt kegyetlenül, hanem atyai
szorgosságban állj oda mögéje s add
meg neki az erőt, hogy Feléd tartson."
Kegyetlen parancs az, hogy próbál.
junk Istenhez hasonlítani? A madár- és
verébhasonlatok. amelyek dly kedvesek Kíerkeqaardnak, mintha arra engednének következtetni, hogy inkább a
gondolkcdás és a szabadság adományát, a "létezés" fáradságos voltát
érezte kegyetlennek s mellette még
Krisztus követésében "a világ bűnei
nek" hordozását. Érdekesek és tanulságosak tehát ezek az imák. mert már
az idézett három kis töredék is élményszerűen tartalmazza a híres gondolkodó erényeit és foqyatékossáqaít,
Kierkegaard annyi kudarc után elutasította az élet filozófiai megoldását s
ezzel kisiklott alóla a természetes vallásosság alapja ís. Ugyanakkor azonban "lemondott" az egyházról, amivel
elveszett számára a kinyilatkoztatott
vallás is. Igy kényszerült arra, hogy
a hitet, amelynek szükségét érezte, önkényes választástól tegye függővé,
meqvíláqosodás, tekintély és értelem
nélkül: Vagy-Vagy. Választani a múló vagy az örökkévalő, a véges vagy
a végtelen között, S ez az a teher,
amely elviselhetetlen az embernek: az
egyéni akarat elhatározására. mint
egyetlen fonalra függesztett hi t.
Kierkegaard sokszor fel is panaszol.
ta, hogy nincs valójában hite, csak
költő ő, akinek kereszténysége "nem
éri el sem az ígazság végleges szöve-
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tének, sem a pontos emberi és·· történeti valóságnak formáj at" . Imái telve
vannak költészettel, de cseppet sem
valószínű, hogy mínt imák másnak nagyobb hasznára válhatnának. mint neki
magának. Az azonban bizonyos, hogy
mínt emberi vallomások önmagukban is
elmélkedésre késztető, megrázó adatok. Gazdagitják természetesen Kierkegaardrói való tudásunkat is.

*
Nem kis feltűnést keltett Benedetto
C r o c e, a világszerte ismert olasz
bölcselő
legutóbbi
könyve, amely
"Költök olvasása és gondolatok a költészet elméletéről és bírálatáról" címmel látott napviláqot, Kiderült ugYdnis, hogy Croce revízió alá vette azt az
idealisztikus esztétikai felfogását, amelyet régebben hirdetett. Mostani könyvének második fele szinte egészében
egyetlen vitairat az úgynevezett "tiszta költészet" ellen. Az érzés - úgy.mond - nem teszi még a költöt költővé, az érzesen felül kell még lennie
valami többletnek. amit a költő kiegészítésül hozzáad. Ennek a többletnek
tükröznie kell "a valóságos és történeti világot azokkal az indulatokkal
együtt. amelyek keresztüljárják" . A
"tiszta költészet" irja Croce "hamis költészet vagy inkább ál-költészet, az írracionalízmusnak, bármilyen vallásos híttől való vezetettség
tel jes hiányának, az állatiság igén ylésének. összefoglalóan: nem az emberí
voltnak
irodalmí
megnyilatkozása".
Holott a rnűvészet tápláló talaja csak
az "emberileg érzés" és a "teljes emberség" lehet. A sorra vett költők közül M a II a r m é t például "a tehetetlenség beteg esetének" mondja Croce
és tagadja, hogy egyáltalán költő lett
volna. Ver I a i n e-ről is az a véleménye, hogy "üres lélek; ügyes komédiás, rnimelő és meqtévesztö''. A szó,
amelyet bálványoznak. náluk csak
hang, nem pedig szö, amely a lelket
fejezí ki, lélek nélkül pedig nem emelkedhetik fel senki és semmi a szépséq
teremtéséhez. A költészet nem költészet - ez Croce végső tétele - , ha

elszakad az .ember . szenvedélyeítöl és
eszményettől.

Míndez persze éles fordulatot jelent
Croce gondolkodásában. aki a század
elején még a formában kereste a költészet lényegét és ezen az alapon egy
..immanens" esztétikat épített ki. Ez.
zel a multtal szemben - irja egy katolikus bíráló]a, Francesco C a s n a t i.
- Croce rnostani könyve becsületes
..mea culpa". S minden bizonnyal az a
voce által is tapasztalt és Ielpanaszolt ..szellemi elszeqényedés" váltotta
ki. amely az ő látókörükben a mai
művészetet és költészetet fenyegeti.
Parázs viták folynak újból a biológusok és az orvos-kutatók között arról. hogy ..diszkvalífíkálják-e" • helyesebben: ..rehabilitálják-e" amikrobát.
Utóbbi szó tudvalevően a legkisebb
'egysejtű lényeket jelöli. amelyek között növényi és állati szeevezeteket
egyaránt találunk. Fontosabb csoportjaik: baktériumok, protozoonok. sarjadzó gombák és virusok. A velük fog.
lalkozó tudomány a míkrobíoloqía.
Maga P a s t e u r is élete vége felé
erősen közeledett B r o w n-S e q II a r d
nézetéhez: ..A míkroba semmi, a talaj
minden." Ma pedig mind többen allítják. hogy a míkroba nem feltétlen okozója, hanem többnyire csak kisérője
és haszonélvezője a betegségnek.
A hivatalos orvostudomány - írja
még ma is
Michele P i c c i o t t i kitart amellett, hogya szervezetí megbetegedéseket kízárólaq bakteriológiai
alapon kell magyarázni. Pedig ha igaz
is, hogy a gyulladt és roncsolt testszövetekben a míkroszköp előbb-utóbb
felfedez valami rnikrobát, ebből még
nem következik. hogy a rnikroba idézte
elő a patologikus állapotot. A ..post
hoc" és a ..propter hoc" külön lehető
sége merül itt fel. Példával meqviláqitva: az afrikai pusztaságban a dög körül rendszerint ott nyüzsög a keselyű.
a hiéna és a. sakál, ebből azonban senkisem bizonyithatja be és nem is próbálja bizonyítani, hogy ..tehát" Afrtkában a keselyű. a hiéna és a sakál

öli meg társait és a többi állatot
Ugyanigy lehetünk a míkrobával is.
Miként a keselyüt, a hiénát és a sakált magához vonzza a dög. akként.
rohanhatnak tömegesen a míkrobák is
az élő szervezet halódó és feloszlóban
levő szővetei felé. Oksági kapcsolatot
abban az értelemben. míntha ők lennének az illető szövet vagy az egész
szervezet gyilkosai. ebből még nem állapithatunk meg.
Míndez valóban világosnak látszik.
de az is világos. hogy valami mégis
csak okozza a szövetek betegségét. ha
tehát nem a mikroba, akkor micsoda?
Picciotti maga is kénytelen elismerni.
hogy erre a kérdésre még a míkroba
leghevesebb védelmezői sem tudnak
határozottan és teljességgel bizonyithatóan válaszolni. S nyilván ez a magyarázata annak. hogy a míkrobaelmélet abszolút tagadói és a míkrobaelmélet kizárólagos hirdetői. vagyis a
..forradalmárok" és a ..hivatalos orvostudösok" között harmadiknak egy
mérsékelt irány tör elő. Álláspontja
ennek az. hogy bár a ..talaj elökészítettséqe" a feltétele annak. hogya nikrobák ott ..vírulenssé" válhassanak.
a kóros elváltozásokat és a betegség
[elleqét mégis ezek a mikrobák határozzák meg. A közvetítő irány tehát
gyakorlatilag ugyanúgy látja a patologikus tényt. mint a hivatalos orvostudomány. csupán az okok elsöbbségi
rendjének megítélésében tér el attól.
Nem érdektelen azonban a forradalmi irány leqtetszetösebb érvelését meqismernünk. Lehet - úgymond - . hogy
a mikroba is szerepet visz. főleg gyor·
sítö szerepet a meqheteqedésben, de
akkor is csak járulékos tényező. mert
minden szervezet és minden élő szövet
beteggé válhatik egy olyan ..morbígén" folyamat útján. amely a sejt belsö szerkezetében indul meg. A sejt citoplazmája ugyanis rekeszekre különül, amelyek, közt folyadék kering.
Minden tápláló' anyagnak. amelyet a
sejt kívülről kap. a feloldottság. a
..molekuláris disszociáció" Olyan allapotában kell lennie. hogy a keringés'.
során a rekeszek falai által határolt fi-·
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mom térségeken keresztüljuthasson. A
sejt életmüködései, anyagcseréje, élet-ereje mind a rekeszek köztí térségek
'bejárhatósáqától függenek és azzal
-eqyenes arányban állanak. A sejt
'pusztulása és halála akkor következik
'be, amikor a térségek a kritikus határon alulra szükülnek s már nem teszik
lehetövé a minimális életműködéstsem.
'Mítsem érnek a hatalmas izomkötegek
sem. ha sejtjeikben megindult ez a Io'lyamat. Leállnak. mint a legtökéletesebb motor is. ha valamelyik pontján
megakadt a hajtóanyag áramlása.
Végeredményben tehát mi a betegség?
A sejtek belső bejárhatatlansága - feleli az elmélet. A míkroba, amely a
-sejtet felfalja, már ráadás.

hozzájárult a tudománynak ahhoz a
páratlan nemzetköziséqéhez, amelyet
újból azóta sem értünk el.
A török hóditás söpörte el ezt a ragyogó kultúrát. Ugyanakko. megszakadt szellemi téren is a kölcsönösen
termékeny érintkezés a keresztény és
a moharnedán vilá r között. Ennek az,
azonos vallású, de mégis idegen és elnyomó uralomnak kellett meqszűnníe
ahhoz. hogy az arab lélek ismét magára találjon - irja Zananírí, Az arab
államok azóta újból ráléptek a két
kultúra megértésének és összeegyeztetésének útjára. amely kizárja a türelmetlenséqet, S az Izlámnak ebben a
korszerűsítésében ma Egyiptomé a vezető szerep,

A kairói Thomista-kör folyóiratában
'Gaston Z a n a n i r i azt vizsgálja.
hogy milycn viszonyba került eqymassal a keresztény és a rnuzulmán, a
nyugati és az arab kultúra ú Ialárn
'központí területén. Egyiptomban. Az
.általánosan ismert történeti megállapítások sorából is megemlithetjük azt,
hogy a mohamedán világ; kezdetét rnéIyen humanisztikus magatartás. vallási
.és politikai türelmesség, jellemezte.
Még azután is. hogy az arab nyelv
végleg felváltotta a görög-zsidó nyelvet. a keresztények megbecsült seqitötársnak számítottak. Az északi és nyu{jati műveltséq elsajátítása utána rnohamedán értelmiség önálló tudományt,
irodalmat és müvészetet fejlesztett, de
ez az arab kultúra, amelynek vezető
szellemei közt a tanulmány szerzöje
szerínt A v i c e n n a volt a legnagyobb. a maga virágkorában is kitűnő
kapcsolatokat tartott fenn a keresztény külvilággal. Kevésbbé ismeretes
talán. amit Zananiri az akkori arab iskolákról ír. Szerínte ezek semmiben
sem maradtak értékben a leghiresebb
középkorí apátságok möqött. Az ElAzhar a tudós munka bármelyik európai központjával felvette a versenyt.
Mutatja, hoqy az arab szellemi befolyás a Nyugatra is átterjedt. ledöntve
politikai és vallási gátakat, 11 nagyban

Idén van 300 éve. hogy született
F é n e Ion, a XVII. század végének
egyik leghaladóbb szelleme. akit érseki
SZékhelye. Cambrai után már a kortársak "Cambrai hattyú jának" kereszteltek el. Müveí közül, amelyekből
hármat magyarra is lefordítottak, leghíresebb a "Télémaque kalandjai" .ez
a pedagógiai és államregény. amelyet
Montesquíeu "a század isteni művé
nek" mondott, Irásban és szóban a javak igazságosabb elosztását. a munka
tiszteletét. a nép politikai jogait és a
háború qyűlölését hirdette Fénelon,
akit meggyőződése oly bátran szembeállitott X I V;. L a j o s abszolutízrnusával. hogy az uralkodó száműzetessel
sujtotta.
Míndezek eléggé ismert adatok. Az
az ünnepi előadás azonban. amelyet a
római Szent Lajos tanulmányi közpotban tartott G r e rt t e lernansí érsek. ismeretlen részleteket is bőven
tartalmazott. Fénelon 1715-ben halt
meg, ugyanolyan nyugalommal. imára
kulcsolt kézzel és égre emelt szemekkel. mint nagy ellenfele. B o ~ s u e t.
Míndketten az evangéliurnot és az
apostolok leveleit olvastatták végső
öráík alatt. Fénelon viszontagságai
azonban a halálával sem '~rtek mindjárt véget. A székesegyház káptalanja
nem merte hivatalosan megadni az érseknek a szokásos gyászpompát ~ az
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.orökÖSÖkre bizta a temetés rendezését,
.akik - mint Grente mondja - "bátJ1<in és üqyesen" Fénelon közismert
szerényséqére hivatkoz:tak, hogy minél
'kevesebbet lehessen tenniök. A király
.és kormánya részére azonban igy is
jelentést kellett küldeni az érsek elhánytáról s a kanonokok, akik "nem
.éreztek magukban elég erőt, noha ötvenen voltak", semmi egyébről nem
emlékeztek meg, csak a "lelki épülés.ről", amelyet a főpásztor utolsó napjaiban szerzett nekik, és a "kitűnő és
.szívélyes víszonyröl", amelyben velük
mindvégig állott. A Francia Akadémia
'hasonló "bátorságnak" adta tanuságát.
Fénelon, utóda, G r o s d e B o z e,
egyetlen szöval sem utalt a Télérna.quera, amelynek kinyomott példányait,
mint tudjuk, még Fénelon életében el.kobozták, s a válasszal megbizott
D a c i e r követte a "nemes" példát.
Pedig ha Fértelon körül sok kavargás
is támadt mondja Grente - , az
utókor helyes megitélése méltán sorozta őt Franciaország legnagyobb hurnanistái közé. Dicsősége eqyházmeqyéjének. egyházának, a Francia Akadémíának, nemzetének és az egész küzködö
emberiségnek. És ha talán nem is
emelkedett olyan magasságba, mint a
csodálatos Bossuet
tette hozzá
Grente - , éppen emberi vonásai míatt utánozhatöbb példakép nekünk.

tryokról is lehet korai virágot kapni.
Június és szeptember között az ó krlzantémjai kétszer virágoztak, rnínd a
kétszer sokkal hosszabb szárral és nagyobb qömbbel, mint rendesen. Boní,
hogy második virágzást kapjon, nővé
nyelt, mihelyt az első virágok hervadni kezdtek, a talajtól 40-50 centíméterre vísszarnetszette s utána a téli növények núntájára kezelte őket. Az eljárás tehát igen egyszerű. Nehéz
ellenben nyáron akárcsak néhány napig frissen megtartani a virágokat,
mert a krízantérn rendkívül érzékeny
a meleg iránt és gyorsan fonnyadásnak indul. Boninak csak úgy sikerült
3-4 napig üdén megtartani öket, hogy
árnyas és párás helyen a virág magasságáig vázába állitotta a szárat és
a váza vizét jéggel hűtötte. 1950-ben
Boni telepéri a víráqzás már 15 'nappal előbb vette kezdetét, mínt 1949ben, és egy teljes hónappal előbb,
mint 1948-ban. Krizantémjai ekkor májustól november végéig megszakitás
nélkül nyiltak. Júniusban 186, júliusban 295 virágot kapott. A tövön hagyva körülbelül 40 napig pornpáztak,
rníelött elhervadtak volna. Világos tehát, hogy a korai virágoztatás nincs a
fotoperiodízmushoz kötve, mínt eddig
hitték, hanem elérhető művelésl mödszerekkel is.
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Félszázada dolgoznak már Eszakafrikában az antik keresztény mult feltárásán, de ez a mult oly hallatlanul
gazdag, hogy szinte minden évben új
és meglepö emlékek kerülnek nap-világra. G. Charles P i c a r d írja.
hogy magában Karthagóban két ősi'
templomot ástak ki az utolsó tíz év
alatt. Az egyik egy bizánci bazilika.
Része annak a nagy vallásos épülettömbnek.
amelynek
kibontását
G a u c k I e r kezdte meg a. század
elején. A másik egy csodálatosan épségben maradt földalatti kápolna, amelyet 1950 decemberéig a Szent Monlkadomb rejtett magában. A kápolna egy
temetőhöz tartozott és a feliratos tábla
szerint eredetileg egy bizonyos Aste-

Az első kisérleteket a krizantérn korai kiviráqoztatására C h o u a r d professzor végezte 1938-ban a beltsvillei
botanikai állomáson. .Sikeres kísérletei a "fotoperiodizmusOlll" alapultak.
aminek lényege az, hogya növényt
különbözöképen adagolt fény- és naphatásoknak teszik ki. Chouard nyomdokaiban haladva a rnílanói egyetem
botanikus professzora, Fausto L o n a
is elérte, hogy krizantémjai már júliusban gyönyörű virágokat hoztak. Most
azután egy másik olasz kutató, Giuseppe B o n i, bebizonyította, hogy
nincs szükség ilyen bonyolult eljárásca, mert az ő mödszerével a szabadhan és teljes napvilágnál nevelt példá-
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építtette. Utána azonban sokat
alakítottak rajta és mozaik-padlózata t
csak a VI. században rakták le. Szentélyében kis asztalkan mutatták be él
szentmisét, A padozatot, ahol a misézö
pap állt. két páva disziti. mint a paradicsomi boldoqsáq jelképei. A szomszedos kis öltözőhelyiség padozarán
madár és hal figurák láthatók. Karthago egy további keresztény emléke még
nem árulta el titkát. Egy mínden bizonnyal köralakú építmény ez a mai
színház mögött és annál magasabban.
A falára faragott kereszt mutatja vallásos jellcqét, de az ásatások még nem
haladtak annyira. hogy meg lehetn,
állapitani rendeltetését. Az építkezesi
mód a konstantini időre utal.
Ásatások folynak immár hatodik
éve Moctar hegyi városkában is. amelyet valamelyik numídiai király alapitott. Az I. századtól kezdve a Vat'03
gyorsan latinná vált. Eddig két templom került felszínre. Az egyiket a
VI. században kirlőnitették el egy már
meglevő. többszázéves épületből. amely
II város ifjúságának kollégiumul szolgált. A kollégium nagytermet absziszszal látták el és belső oszlopsort~pi
tettek benne. Érdekes. hogy van itt két
pogány sir is a III. század elejéről.
Julius Pisonak és leányának sírja. Valószínű, hogy ez a Piso valami nagy
szelqalatot tett a kollégiumnak s ezért
hálából ennek falai közt temették el.
ahogy már szokás volt a görög városok gimnáziumaihan is. A keresztény
korban azután ..marabutikus" tiszteletnek örvendhetett a két sir. amilyennel
a berberek veszik körűl a hires személyek. a ..marabuk" temetkezési helyeit. Úgy látszik, a kicsiny egyház
papjai nem akartak vagy nem mertek
szembeszállní a hagyománnyal s megelégedtek a túlságosan pogány dekorá-

cíók eltávolításával. A VI. századtöf
kezdve több keresztény halott is került rnelléjük. Siremlékeik igen szépmozaíkdíszes alkotások. verses feliratokkaI.
A másik bazilikára az egykori fórum szornszédsáqában találtak rá. Elég
közepes építmény .amely az V. század
végén vagy a VI. század elején készülhetett. A pitvar középén hatalmas.
siremlék fedi egy bizonyos Hildequns
hamvait. akinek. neve után ítélve, vandál elökelöséqnek kellett lennie. Alaposan feltehető. hogy ö volt az a
"Moctar ura". aki az arianizmusról
katolikus hitre tért. röviddel azelőtt.
hogy Justinianus csapatai a várost
vísszafoqlalták.
Több más templomot is kiástak 0:0:
utolsó tíz év alatt Tunis területén. IilY
[uncában, Sfaxtól délre. még az azóta
elhunyt F e u i II e fedezett fel. ké~
nagy bazilikát. Halálával az Itte~I
munkálatok félbeszakadtak. de az Iden.
ismét megindultak G a r r i g u e s ve-zetésével. Sbeitlában .ahol már három
nagy bazilikát ismerünk. a legutóbb
egy kis templom került elö Szent Cervastus. Protasius és Trifene ereklyéi-vel. A - legnagyobb jelentőségű ujabb
lelet azonban egy remekbe nietszett
üvegkehely. amelyet a karthagói Antoninus-fürdő romjai közt találtak. Két
halász látható a kelyhen. a felirás szerint Péter és János.
Köztudomasú, hogy az afrikai ~gy
ház. amelynek lendületes fejlödését vad
zivatarok állították meg. nagyszerű
irodalmi örökséget hagyott ránk. Most
azután kibontakoznak művészeti értékei is. amelyeket ezer évnél hosszabb
ideje teljes homály boritott.
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