
SZEMLE
BARÁTAINK A SZENTEK

A szeniek részt nesznek élr
ticnkben. Nem IÍg.lJ, mint egy
kép a «zobán]: falán, keretben,
ii I.'eg alait : olykor ránéeiink,
.lI.lJönyörkörlünk benne, measeok
juk, h iánttoenék, ha nem noln«
a helyr'n; dc ·nrm szúl, nem él.
Nem is lÍiJ.lJ, mlnte!J.II tapin
tatos (;s «eoltnilat.kéez űziettél

rallY (;JJPcn komornnik, akinek
csal; szólni, sőt akire csak uon
dolni kell, elecet tenni néhán;!1
tormasiumak: "adok pár fillért
Szent Aniolkának", "viszek etn)
.'zál l'rJ.zsát Secn! T'eréekének", s
(Ikkor aztán minden rendbeiiin,
(Iőkeriil ae eireesitett portörlö
ruha és szerencséscn ldlálwlw/k
calami kis kellemctlenséuből:

N cm, nem igy.
Elil;SZ életiiket (ufják oda táp

hílékul az életünknek. 'l' iii elme
-ck, szeluien elviselik a tisztelet
mezébc li/Ut apró iineesekct; f-ű

ril«, hwf./I álmázolják a lú;pilkel,
lDl/áyyíl.wik keméns) ro náxailcaí.,
citorn oiisák erős 110 ilY jukat, áÍJ
rú ndos-:« temlék mctszi) tekinte
t ii ket, 'I' izen yŐSS(; II i y i I srí k a S.ze
rei et iiket : de ne aondot.iul«, hOlm
jrj HÓI'cn 1)pszik s örülnek is
uck).. Elnézik, mey/)()csútják. Dc
/Ji:::onyára ök is szereiik, ha
olllall//.ak ismerik és [ooadiúl: el
(í/tpl, II milyenck. fla clfol}adják
(IZ eaé«: cmlu-rt., az eaé«: szen
tet; 110 nem csulc eYH /1UJs'JlHát,
ellY niozdulut át, nemcsak eúuci
len «zarát. veszik tudomásul.

Il/lIz, cY,ll «zentct aluannak e/
foyadni, arnilsjen, nem mind.i«
könllYü. Meyszoktuk, hOlm (sni
lHcn . UU'lllcpö ki!,cje.zés el/H
szenttel kapcsolal/w n! )/Jalalw
l/yan idcalizáliuk, eezménuitsiik
(jkel, lcfaralijullk róluk mindcn
nyelscs{;lJef, mind.ent, amit 1.:('-

nuetmiinkhen bárrlolatlannak,
szabályozott IIőmérsékletünkhöz
képest túl hevesnek érzünk. A
szcnt aond.ol iuk - legyen
szen: annak rendje és módja
szerint, lélliesen, felhők közt,
lf/('{f(licsőülve és oondosan telje
sitve a pártfo{lás és közbenjá
rás irántunk 1WZó kötelességeit;
eU,lj .secn! lc.rmen tefötől-talpi.g

és clejétől-IJé!llg seent, a föld
sara még csak ne is érje a lá
bát. Legjobb, ha beéri szepen
birodolnuiual, a legendával.
N em-naauo« «zeretiiik az olyan
szcntcket, akik erőszakosan ki
törnek a legendájukból, ahová
/niaiosan bezártuk őket, beron
tanak a házunkba és ránlckuil
tanole. A keresztények néhány
század óta r endki"ül nagyrabe
csülik a n;lJll.'Ialrnat, (a ,jó pol
uár! nYI/.f/almat), s ragaszkod
nak h ozzá sokan ma is még,
miut elW ábrúrulh.oe, holott a
pol.f/ári nynflalomnal~ alaposan
belellenzett II viláuban.

. Seácal szeretnők, ha a szeni
eyyszerűen "csak" szent lenne.
Valami külijn fajta, az ember
fajnak Cl/Y sajátos külön fajtá
ja, alci nek mások a belső tö r-
l'I'n,ljci,rnás a természete, mas a
mértélce, más azilIaZSálla. Eml
"rendes" «zeni azzal kezdi, novu
szent.; «zent.nek. szűletik: lllilyen
mealuü ó képek: a kis szeni,
ami lit meztélláh örzi a libákat
(;s tuuiu» (1111lJlalok lebegnek!
E.qH másik kis szent, amint
sz.étosztollatja tuie-eu a sZegé'~lY
lJ:l/erekelmek. Elm harmadik,
akinek k iiúrt karjára ujjongva
szállnak. rá a galambok. Egy
I/.('mledif.:, aki csak ránéz azzal
az «ranuo« nalm kék szemével
(t zordon rablooeeérre s az
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nyomban térdrebukik; megtér s
elmegy remetének. Aztán vala
mennyi csupa Szent Alajos
(n;tár .ahogyan Szent Alajost
képzelik), soha a test kisértése
nem éri, legföljebb csúf kis ör
d~gij~ képében, akik megszur
kaljak '/)a.qy malacságokat súq
nak a fülébe. de hát az ör'd8
.(}ökről nyomban megismerni a
kísértést és mi sem eiruszerűbb
egy szeninek; mint elkergetni az
ördögöket. Szenvednek? Hát
igen, taüadhatatlonul szenved
nek, (bár erről általában jobb
nem beszélni), de valahogyan
más minőségű a szenoedésiik;
mint a miénk; valahogyan nem
olyan belül, a húsokban gyöke
rező, nem olyan létükhöz, lé
nyükhöz tooadá. mint a közön
séoes emberé. Esetleg szeretnek
is, s nemis azzal az általános,
széles, nagy, másfajta ezeretet
tel, ami a "rendes" szenteké, ha
nem a miénkkel, mond.iuk
"lf;onkrétan", egy valakit, apju
kat, anyjukat, egy nőt vagy
egy férfit, esetleg szerelemmel
is szeretnek és gyereket is szül
nek, mint Szent Erzsébet; ez is
tagadhatatlan, de azért inkább
úgy tekintjük, mint kivételt; s
igazában szcrelemnek, a mi sze
relmeinkkel, emberi, kiizdnséoes
seerelmiinkkel eg,v minűséoűnek

érezzük-e? -~ többnyire nem, A
szeni, gondoljuk, az más.

Pedi.g menn.uire nem más! Azt
mond.ia Charles Péaus) és na
gyon il/aza van: "Minden olyan
szeniséi), megszentelődés, amely
teljesen elvont a testtől, (a hús
tól, mondia), érdektelen doloo".
Hősök, akik a felhők közt él
nek, hadakoznak és dicsőülnek

meg: ez lehet látvány, seárako
zás, ékítmény; de a mi ern/Jed
sorsunk, hinatúeunk, killdeté
sünk szempont,iából, a mi lé
tünk szempontjából teljesen ('r
dekielen. 'A leper/őlJen ,/r),tlrí
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szent ség voltaképpen nem más,
mint ügyes operáció, melluel a
megszentelődni nem akaró vi
lág kivágta saját testéből, kire
kesztette magából, valahová az
"eszmén;1/ibe" szdműete magából
a szentséoet. Nincs nagyobb ve
szedelem, mint az ilyen levegő·
ben lógó szentség. Mint az ilyen
leve.qőben lógó s embertől ide
gen szentsétmek a kultusza. M(l

már például világosan tudjuk,
hogy Páli Szent Vince sosem
oolt törökök foglya Afrikában,
komoly tudósok »askoe műoek

ben kétségtelenül bebizonyítot
ták, azokai a bizonyos leveleket,
meluekben. erről a fogságról ír,
azért szerkeszteite meg, hogy
igazoljon etns-két ködös eszten
dőt az életéből. Koholta az egész
kalandot. Mi következik ebből?

Elő,~zör természetesen sok jám
bor lélek bot.ránkozása és ha
ragja és méltatlankodása, ami
ért kedves szentjüket így gya
lázzák. De következik belőle az
is, hogy meggondoljuk: i n n e n
jutott el azokra a majdnem em
berfeletti magaslatokra, me
lueken későbbi tettei muiatiák,
Vajjon ezzel kisebb szeni lett?
ElJYálllllán nem. Sőt, ellenkező
leg. Nem annál nagyobb hős-e
valaId s nem annál méltobb-e a
tiszteletre, mennél na.qyobb aka
dályokon uerekszi át maaát?
N em annál közelebb van-e hoz
zánk, minél méiuebben áll ben
ne az emberibent - természete
sen nent azért, hogyelsülyedjell
hewne.rlumem. homl fJyőzelmesen
kiemclkcdiélc belőle s mcuiábau,
példáJával, mentisztult, miénk
kel eouonuao« emberségében
minket is fölemel,Jen. A «zeni
séimcle talán leaseebl) szimbolu
m;t a ,~árkán.1Jölő Seen! GyörgJ/,
Mert az fl. torlwndöfött 8árkánH,
az is maga GyörlJY, aki azért
lett ,<zent, mert ezt a sárkáH,IJ
Györ!lyöt lediiit« magá/Hin.



A szentség olyan hősiességét

-mutassátok meg, mond.ia Pér/uy,
melyen még ott van evilátii;
földi eredetének bélyege, egész
evilági gyökérzete. "Mely nincs
már eleve tövestül kitépve a
földből, hanem abból emelkedik
föl; nincs eleve megfüröszt've
desztillált »izben, sőt, mondhat
nák, egyáltalán nem gyökérte
lenedik el (1. földön: kitépi ma
gát belőle és mégsem válik gyö
kértelenné", Nem elméleti, ha
nem volosáaos; úgy lelki, hogy
testi is; emberi úgy hogy meg
muiatia, hom! nem az angyalok
hivatása a mi szentségünk, ha
nem elsőrendűen és csakis a mi
emberi hivatásunk, és ebben az
emberséaben oluan nagu dolog
nuugszik, hogy kiváltására, föl
szabadílására, meyváltására ma
ga az Isten is méltónak tartotta
emberré lenni. Ne iktassuk ki
fl szentséghől se az Inkarnáció!.

Mert éppen ez a lényege. Ez
az, ami nem manicheus, nem

buddhista, hanem sajátosan, fél
reismerhetetlenül és eguedüli
módon kereszténu. "Ez a bele
ölelése, beleartikulálása az
öröknek az időbelibe, a lelkinek
a testibe, a szentnek a hősibe" :
ez az, ami nélkül nincs igazi ke
reszténység, nincs igazi, keresz
tény szeniséo.

Ne száműzzük őket a megkö
zelitheietlenséabe: barátainkat,
a szenteket. Nézzünk a seeműk
be; ne szépítgessük őket mi,
emberek, ha egyszer Isten úgy
találta szétmek őket, amüue
nek. N e idegenkedjünk az in
karnációnak attól a formájától,
amelyet megvalósítottak. Ne
háritsuk el seaítő baráti kezü
ket hústalan-vértelen árnyék
kezekéri. Fogjuk meg ezt a va
lásáaos kezet, melegedve mele
gétől; érezzük meg ereiben a vé
re lüktetését. N em idegen vér:
a mi vérünk s a mi emberi szí
vünk ritmusára lüktet. De az is
teni élet bátorító erejével. (r).

A K Ú T

katürelmű ember vagyok. de
ezek (munkatársaim, családom
stb.) még' a mennvbéli angyalo
kat is kihoznák a sodrukból.
Szüntelenül csak azon törik a
fejüket, hogy mivel bosszantsa-

"lsten nem támaszthat bennem megvalósrthatatjan vá
gyakat; tehát ha kicsiny. ha törpe vagyok ls. vágy6dha
tom, vágy6dnom kell arra, hogy szent legyek... EI ketl
magamat viselnem számtalan tökéletlenségemmel együtt;
de mladenképpen a mennyországba kell jutnom; "iztos.
egyenes és rövid utat fogok tehát keresni .....

Lisieuxl Szent Teréz.

K é r d é s: Nem okolom a körülmén;IJeket és az embereket.
belátom, hogy én vagyok az oka a hozzájuk való rossz »iszo
nsromnak. Én va.qyok az, aki mindig kellemetlen feleleteket ad a
legegyszerűbb kérdésekre, én 'vagyo/;,; örökké meobántott és meg
sértett, én gyanúsítok mindenkit azzal, hogy engem Y:I/anúsitanak.
Nekem kellene mesniáltoznom: De nem tudom hogyan. llIeggyón
tam mindezt százszor is, de sajnos nem iauuliam, Kezdek kételkedni
bánatom és erősfor/adásom őszinteségélwn s Ism g;IJónásom éT'lJli
nyességében.

Mi udeu okelőt.t: nem is képzeli,
ruennvire az igazi javulás út
[árr Júr - Isten előtt - az aki
'a f~lltiek leírására képes: A
legtöbb em her ezt így Iogahnaz
ná: "HM én aztán igazátl bir-
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nak, gyiitörjenek, fúrja nak, iij
.ienek . .." Aki őszintén rúver a
mallére és lsten és önmaga előtt

őszintén vallja: mea culpa" " ó,
az nagyon messz.ire eljutott már
és nagy kegyelmet kelJ megkö
szönnio az Úristennek. V égm:
zen háluadást ezért II belátásért.:
ez az örvendező elmélkedés már
maga is olyan llJ'ugtatólag hat
majd hábortró lelkére, m int az
az olaj, amelvet a k ik őtőben

használnak a hullámok leesen
rlesí tésúr«, Ér; ez az elcsit.ulú s
nagyon fontos, mert a legplső,

akivel békét kell kötnic és dp
rűs együttlétet teremtenie. az
önmaga, "Szelídség- őnmugu nk
kal szellluPIl" --- kívánja Sza-
lézi Szen L Ferenc.

Elógedet.luuek vag-yunk kiil
sőnkkel, bolsűukkel. képességI'
i ukkr-l, huj lamui uk k a l " l st.en az.
aki ilyen vagy olyan al a p ternrc
szetet adott. l degzet és véruIkat.
ösztönök cs gének épen úgy VI'
lünk születtek, nrin t hajunk Hzí
ne és csontjaink Jlagysúga. I;;~·;

Lsten az, aki ilyen vagy olvau
társadalmi helvzctbe, osztály lm,
családi mi liőbe, iskolúbu sth,
helyezett, kellemes vagy kelle
metlen kű lső t adott és íg'y meg
adta életutnukhoz az első elin
dítást. Ez az én Iel kom ezt a
testet kaptu, és ez az én tes
tem ezt a lelket. Ha II lelkem
tehette vo lnu, talán miu-l testet
választ magának: szebhet. erő

sebbet. munk abiróbbat, egészsé
gesebbet, Ha a testem vú lasz.t
hatott volna lelket mag-únak, bi
zonyára nyug'odt.abhat,- hűlcseh
bet, k itartóbbat, Isten-Iátóbbut,
emberszeretőbbetválasztott vol
na. De az Isten, eí\t a testet ez
zel a lélekkel hívta eg-gyé. - em
berré -, hogy egJ'músstü Öbelé,
az Istenbe tökéletesedjenek. Ez
nem végzet, nem vaksors. ha
nem feladat, küzdési lehetőség,

hivatás, Az adottság-ok csak egy

31'S

része 1611Y ii uk uek, a músi kat fl

mi ntn nlcáu]: HIJja hozzá (l ke
gyelem k őzreműkődósévef.

Elt'ogadni magamat az Isten
kezéból nlvunu ak, uru i iycuuck
alkotott: ez az első lépés a he!
ső békére, -- dolgozni magamon.
hogy olyanná f'ejlődiek, a ru i
Iyen nek lsten elgondolt, ez a
másod i k 161)t,,,. Ha Isten f'atus
kónuk terem tett, IWIn lesz helö
lern múr vány szon tel tv ízturtó II

legerősebb akarattal és Iezkemé
nyebh aszkézissel sem. De fa
mgtak már vilúzcsodá.i« szép
fesziiletet fúból, --- és van már
váuv durub, aru ibő í csuk k ar-su
itató lett a gazdasági udvaron.
Heleuv ug'od n i.. , és mégis vid
tozn i . .. I)Z a .n övek vó«, k i hou tu

kozús, fpji{íd{'s llagyszeríí tij;,
vónysz()!'ÍÍst'ge: egyetlen dióhan
heu lll' HZ úl'iúsi d i óf'n, a Illi ,-é öt
ven év m ulvu j'pjlődik! (A diMa
Ilpj'Si';~ ll"l,))} n k n r - ahoavu n m i
silend u ők II (,h :1 kü:dwn j'PJlV;

fúvú ielllli!) •

A Ip!"llag'~'()hb ill űvész is 1lIU1'.,

kuzeuót prndukú.i rosszul han
golt hangszeren. A lélek a testi-n
kcresz tiil közlekedik a vilúgg-i11.
H 11 a 11'S1. li i hús bcuvomáaoku t
közvetít <l IMekllck, a lélek ha
11Iis itó!etekd t'pít. Ak iuek eS<lk
egy szelJle '-CIII, az lút ugyan, ti,>
n i uox sZl;llIlIlértt'lIe; aki Sllk"t,
je Lurl ia ugvu n o lvnxn i II SZ1I\'1I

kaL hn rú tu i szúj;íl'ól, de I If'Ji I

tudja kurruáuvozu i 11 sajút
hallll:jilt: suttog' V<lg:y kiabál, é..,
nem tud rúlu.

1\ l'::;Íl'ŐS IIvelv ű, rnssz i udula
í.ú mérges, sértődös embert a
m~l~o'al' . nóui nyelv m i udig 1';

"epés"-nek, rosszmájúnak lIe\:(~z'

te, -- t~S a Illai orvos tudoma n v
igazolni l á tszik ezt a népi hiil
csességeL Ha tehát a)' az l sicn
akoratúban ril_e.qnJjugodva - b)
lelkes h~i-:zs('ggel forugranwuúf
- c) mégsem látszik haladui.



jJróbúlja IIIPg or rosíloa rondbe
h ozatn i ruuuát, ha lehet. - 1111
pedig uern lehet, legalú bh eg'y
PRY olyan tüneti kezelést ulkal
III11ZlI i, umely csökkenti n fizio
lógiai a lapú au tiszociú.l is ma
gatartást: egy púr fnlut étel,
Pg~ kis pihenés pgy-egy 1'011 to
sahh Illegbeszélé,., előtt stb. - dl
Lelkiisrueretvizsgá l ÚS nemc-sak
bűnök után való ku tatást je
lent, hanem önismeretre való
törekvést is. Nemr-suk az a fon
tos. hogy mi rosszat tettem, ha
ue m az is, init miért tettem, és
mi az a jó bennem, amit gya
koro luo m lehetne és kellene.
Szóval egy ki" karnktcrulóeiui
tanulrnú uyt is kell v{.geznem
m agamou. f;s ha rú.iövök, hogy
o lva n t i pushoz tartozom, amely
nr-k éJ/peu jellegzetességei-az {,ll
.aossz" tulajdousájrái m, akkor
niódot keI l kercxnem, hogvuu
ólhe tutuu ki ezeket az adotísúg'o
kat jól ÓS )JPllIPSplI. Ha gya
nakvó és hizu hnu tlau tel'luésze
tű vagyok, nagvszerű lahorutó
ri u m i I;u tu t ó lehetek ; 11<1 köny
uven S{'1'iií(liim, hixouvú ru érzl,
kr-n y h-lk íí vagyok és könnveu
képzelelll magam szenvedö r-ru
llPrtrn',mim hclvzetébc: ha pa
rnu('·:olgúiú ós kemény vagyok,
Ip11('t holűlem kitű nö szeJ'vezií ps
re udező, -st b.

Ez természeteseu uem ad jog
a la po t il bennem levő vadha.itú
sok SZlI bad el bur.iúuzúsáru. De
ha egy bennem kétsógtelenűl
meglévií hajlam helyeseu (~s

hasznosun kibontakozhat, akkor
nagyon sok zavar llIag;útúl IlIpg-

szűnik. És ami mégsem szünik
llIeg~

e) Az ellen meg kell indítani
a sz iv ó», fogut-összeharapós hor
col. Bizalommal folytatom a
harcot, ha százszor ujra kell is
kezdeneiu. Tudom, hogy Annak,
aki elém állította az akadályo
kat, célja volt vele, - akkor is,
ha végül győzök, de akkor is,
ha végeredményben - látszólag
- alul maradok. A spor-ttréner
sem azért állít akadályokat fu
tói elé, hogy elgáncsolja, elbuk
tassa, hanem, hogy magasabbra
ugrani tanítsa őket -, vagy tán
uem is annak az akadálynak a
legyőzóse volt fontos, hanem lJÍ
zonvos tüdőgvakorlat, értékes
beirlegzödés, stb.

Százszor ujra elbukva, szúz
szor ujra kűzdüuk ugyanazon
hiba el leu, és talán végűl is az
volt az (;1' Isten célja, hogy az
e téren való eredménytelenségn
in k aláeaiowsá, szerénuyé, má
sokkal szemben cluézővé tegye
nek. Csak tegyük meg- hűsége

sen és türchnescn, amit lelki ve
zetőink uiúnlanuk - Lsten vé
gül is majd úgy i rú nyi tja lel
ki vérkeriug ésllnkct, hogy leg
bptege!!.!l rósz ilnk jut a legértú
kesobb lelki táplálókhoz.

"
~ \(',g'iil egy kis tüupti keze

lést. Nem prúbú lt ilyen dep
\'cs;;ziós állapotban egyet já.rni,
vag'y egyet ú,'zni, vagy egy szép
verset elo lvnsni. vagy egy Szóp
kúpel uczn i , YHgy régi szep "i
lúgi, de k iil őuöscu egyhúzi éne
keinkbő l énekelni egyet'?" P.

ill I RE N/It szilksf'l!ilnld Jézus Vérére. Krisztus -oérébcn isuu
juk nw[! azt az erős reménut, meiu megsza!Jadit minden gyáva
sá.qtól. Élű II ilet találunk ott s örvendezzünk a gondolatban, hOY.1J
l si en csak a jm'unlwt akarja. Ezért adla nckűnlcoe l qé], egyet
len Fiát: és Fia azért adta nekünk életét, ho!f./J élele I ad.ion ne
kű nl«, s azért adt a lünlűül rt vérét, hO[IY benne tisztárc: nuisakod
iu nl: liűnci n]; le nrákií ál. Ezért hiheti o llllek erős hittel, hogy
lsten .\'O.\'CIII, állit rni nlce! c1'6inket meghaladó p'i'ólnilc elé.

8.ziénai Szent Kaiul in



ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Hálás és megindult lélekkel
olvastuk a minap, hogy f{yé
mántmiséjét mutatta be P. ·Wil"
helm Schmidt. Kiemelkedő tu
dósokat mindig nehéz rangso
Tolni. de úgy érezzük, nem vé
tünk az igazság ellen, ha őt

tekintjük a legnagyobb alkotó
szellemnek. akivel a céhbeli ka
tolikus tudományosság az egye
temes kultúrát korunkban meg
ajándékozta. Zseniális meglátá
sok forrtak a nevéhez. olyan
meglátások. amelyeket évtizedes
fáradhatatlan vizsgálódásaival
tényekké is igazolt. Hatására
merőben új irányt vettek a nép
rajzi és vallástörténeti kutatá
sok. Legalább akkora érdemeket
szerzett azonban Schmidt az ő
:páratlan tudománvszervezö te
vókenységével is. Ma tudós
:Jsoportok és tudományos inté-

, zetek hosszú sora szélesiti vi
lágszerte az általa tört csapáso
kat.

. P. Wilhelm Schmidt a westfa
Ieui Hördébon, Dortmund mel
lett született 1868-ban. Középis
'koláí befejezése után Hollandiá
ban végezte hittudományi ta
nulmányait s itt szetitelték pap
pá 1892-ben. Utána Rerlinbe ke
rült, ahol az egyetem keleti
szemináriumában nyelvészeti
studiumokat folytatott. Állo-
máshelye 1895-beo a Bécs kö
zelében fekvő St. Gabriel lett s
maradt is 1926-ig, amikor Ró
mába kellett költöznie. Az
előbbi időszakban a bécsi egye
tem meghívás alapján kineve
zett tanáraként is működőtt,

Rómában pedig a lateráni et
nológiai múzeum első tudomá
nyos igazgatója lett. Ez tehát
a kűlső keret. Ami betöltötte.
azt már nem ilyen könnyű ősz

szegezn ünk.

Lr j a Mihelic~ Vid

1899 után Schmidt előbb az
óceáni szigetvilág, majd délke
leti Ázsia nyelvcsaládjainak ta
nulmányozásába fogott. Megál
lapította a nvelvrokonságot 8

annak fokai t egy olyan terüle
ten. amely a Hirnalava lejtőitől

a Husvét-ssigetig terjed s boly
gónk felszínének több mint fe
lét teszi. Az itteni nyelvek kö
zös származásának bebizonvítá
sát a szakemberek épp olyan
nagy felfedezésként fogadták.
mint annakidején az indo-euró
pai nyelvek összetartozásának
megállapítását. Schmidt külön
böztetett meg ausztráliai és
ausztrál-ázsiai nyelveket is. ami
azóta közhasználatba ment. A
Francia Akadémia akkor a leg
nagyobb nyelvészeti jutalom
mal, a Volnev-díjjal tűntetteki.
További sikert hozott Schmidt
nek az ausztráliai primitiv tör~
zsek nyelveinek osztályozása. Ö
vágott először rendet e nyelvek
kibogozhatatlannak látszó töm
kelegébe. Ezért kapta meg má
sodszor is a Volney-di.iat, hozzá
mindjárt az első világháború
után, amikor a Francia Akadé
mia a végső lehetőség határáig
mellőzte a volt ellenséges álla
mok polgárait. Legnagyobb
nvelvészeti pu hlikűció.iu "A
fÖld nyelvcsaládjai és nyelvkö
rei". Ébben elsőnek vette ösz
szehasonlító vizsgálat alá hang
tani, szótani és monda~ta~ll
szempontból a világ nyelveit es
osztotta be azokat a kapott Jel
legzetességek alapján nyelvkö
rökre, amelyek általában ~eg
lepő módon egyeznek a nepek
kultúrköreivel.

Nyelvészeti' kutatásai közben
Schmidt már korán rátért az
összehasonlítá néptanra, az et
nológiára is. amelyben a legszi-



gorúbb szociológiai módszer al
kalmazásának valósággal isko
láját teremtette meg. Egyidejű

leg francia -és német nyelven
jelent meg 1905-ben Schmidt
tollából a "Modern etnológia",
amelyben új megfigyelések tö
megével szólt hozzá az egyén
és a társadalom viszonyának
problematikájához, Még na
gyobb viaszhangot keltettek
azok a tanulmányai, amelyeket
főleg a mouogám házasság idő

beli elsőségére vonatkozóan az
igen elmaradottnak tekintett
p igrneusok között végzett. Ezt
a könyvét - "A pigmeus-népek
helye az ember fejlődéstörténe

tében" -- 1910-ben adta ki. Kü
lönösen gyümölcsözőnek bizo
nyult Schmidtnek az a felisme
rése, hogy miután az etnológia
nem támaszkodhatik írott em
lékekre és évszámos kronológi
ákra, a világ civilizációit csak
úgy jellegezhetjük és osztálvoz
hatjuk, ha előbb genetikusan
körökre és rétegekre bontottuk
azokat. Ennek tett eleget, bizo
nyítva m indjár t a tételt is,
Schmidt két alapvető mííve: a
Kultúrkör ök és kultúrrétegek

Délamerikáhan" és a ,:rotemir.
rnus, állattenyésztőnomádság' és
auy ajog", Schmidt, vularnint k~t
tanítványa, 'V. Koppers es
Krciehguuer egyiittműködósó
ből jött létre később a "Népek
és kul túrúk", "A népek társa
dalma és gazdasága", "A tulaj
don az emberiség legrégibb
korszakaiban", "A legősihb
kul túrk örök Ázsiában", majd ar.
eddigiek betetőzés{~ül "A lml
túrtörténeti etnológia kézikönv-
ve". .

Vall á.-,;Wl't{'neti kérdésekke I
már a p igmousokkal kapcsolat
ban sűrűn foglalkozott Schmidt.
Ekkor bukkant olyan nyomok
ra, amelyekből tudományosan i"
bizonyíthatónak ítélte, hogy

ezeknek az etnológiai szempont
ból legkezdetlegesebb népeknek
vallása is legmélyebb gyökere
iben monotheisstikus volt. Az
összes népfajokat felölelő to
vábbi vizsgálódásokból nőtt ki
Schmidt monumentális életmű

ve: "Az isteneszme eredete",
amelynek 14 kötetre tervezett
egészéből 10 kötet látott eddig
napvilágot. Az első kötet, amely
franciául 1910-ben, majd bőví

tésekkel 1912-ben németül je
lent meg először, történetkriti
kai jellegű. A szerző sorra ve
szi benne mindazokat a gondol
kodókat, akik a vallás keletke
zésévél .foglalkoztak, a történé
szeket, akik ebben az irányban'
kutatásokat is végeztek, majd a
különböző elméletek: a termé
szetmitológia, fetisizmus, ma
nizmus, animizmus, csíllagrnito
lógia, panbabilonizmus, tote
mizmus, mágia és dinamizmus
valószerűségét vizsgálja meg.
A többi kötet már a mű pozi
tiv részét tartalmazza. Közvet
len helyszíni búvárlások alap
ján rendszerbe foglalja Schmidt
a föld primitiv népeinek vallá
si hiedelmei t. Az archaikus né
pekkel kezdi, kontinensek sze
rint, s innen halad az etnoló
giai szempontból fejlettebb né
pek iránvában. A második kötet
a tűzföldiekkel indul, a negye
dik a pigrnoidokkal és busma
nokkal zárul. Az ötödik kötet
az előzőkre vonatkozó kiegész í

tésekből tevődött össze, a hato
dik kötetben pedig az addig
tárgyalt vallúsok szintézisét
adja a szerző, Ennek sorúu
részletesen kifejti azt a tételét,
hogya legkozdetibb vallás m in
deuütt a monotheizmus volt,
amire csak öskinvílatkoz-
tatás szolgálhat magyará-
zatul. Közbevetőleg meg kell
jegyeznünk, hogy így általános
ságban a tételt nem tekinthet-



jük még végérvéuveseu bizo
nyítottnak. Mindenesetre azon
ban komoly tudományos érvek
szólnak mellette, amelyeket
Birket-Smith ismert etnológus
sal támadt vitájában Schmidt
meg is védelmezett. A hetedik
és a nyolcadik kötet az afri
kai, a kilencedik és a tizedik az
ázaiai pásztornépek vallásairól
szól és e két csoport szer-i II t
azok szintézisét is nyujtja,
Szeretnők hinni, hogy Sr-hm id t
nek lesz még ideje és ereje a
hátrulevő négy kötet meg írá
sára is. Feltehetjük azonhau,
hogy az idetartozó legfontosabb
s nyilván csak tüzetesebb meg
világításra váró mondunivuló
kat is magában foglalja már
"A vallások összehasonl ító tör
ténetének kézikönyve", Schmidt
nek ez az ú iabb keletű munkú
ja, amelyet talán a legtiibh
nyelvre fordítottak le.

Nem tűzhettük ki célul, hogy
Schmidtről hiánytalan tudontá
nyos portrút fessünk rovatunk
ban. Annál kevesbb{' tehettük
volna, mert már az az emlék
könyv, amelyet 1928-ban Schruid t
hatvanadik születésnapjára ad
tak közre a tanítványok és
tisztelők, kereken 1;)0 muukújút
nevezte meg, köztük olyan ki
emelkedő m űvoket, m i ut .,:\z
őslcinvilatkoztutás, mint Tsü~1I

ki nyilatkoztutásn.inak kezd Ptc"
vagy a "Faj és nép". Aruirő l

,azonban semmikép sem ['eled
kezhetünk meg, az "Alltl1l'opos"
etnológiai és nyefvészeti l'olyó
irat, amelyet nemzetköz i jpllng,
gel l\JOG-lJan alapított Schmidt.
Ma is, amikor Fr. Rn1'lIClIW1I1l

szcrkeszti, eJl a leg·tekilltóJytL

sebb kiad vánv a mavn tÚl'g'ykii
rében: 1()1JO-1l00 oldal {~Yl'lIkÚnt.

S hogy nomosak a legt!'kiJlt{>~

lvesebb, de a lczértókesebb is,
azt Leo Frobenius és Hevdcr'i eh
jelentette ki nemrégiben. AI':

"AnthrollO;';" köré később tudo
mányos kutató intézetek is ala
kultak. Számukat nem tudnők

hirtelenében megmondani, de
ha emlékezetünk nem csal.
ilyen i ntézet működik Svájc
ban, Ausztriában, Indiában és
Déluf'r ikúhun is.

Csodálatos elmeélről és m u u
kabirásról tanúskodó tudomú
uyos tevékenysége mellett pap
nak - is végig meg tudott ma
radni Schmidt. Bécsi éYei alatt
minden ünnepnap szentbeszédet
mondott St. Gabriel templomá
ban. Sokszor tartott lelkigyakor
latokat s igazi apostola vol t a
liturgikus mozgalomnak. Érde
kes, hogy énekkar vezetését is
vállalta és m int műkedvelő

muzsikus 20 egyházi zenedara
bot írt, amelyekből néhányat
ma is játszanak. Méltáu utal ar
ra tanítványa, egyben barát.ia
és müveinek olasz, fordítója,
Luigi Vunuicalli, hogya jó Is
ten nem ru inden napi képessé
gekkel és kegyelmekkel hintette
ki uz Ő sok at vándorló, igehir
dető papját. Olyan adományok
kal, amelyekért most, a gye
mántmise alkalmából, nemcsak
a jubiláns, de a gondolkodó ka
toiikusok is mindannyian hálás
sz ívvel ' f'ord ulhutnuk a "datol'
mu u i l'ivus" f('I{~, kérve üt, hog:,'
a halhatatlan érdemü llH'f;t('j

rn iuól több nvugodt éR tpl'I II é
keny éveL élhessen még e föl
dön.

"
A római Szent Péter-bazilika

alatt végJlett úsások reudk ivü i
nagy horderejű technikai rész
lej/'j'iil értesülünk Francis p,
Lebuffe Íl~á~ából. Állítása sze
r i nt e'wHal történt elősziíl'.

hogy régészeti muukálatok szol
gálatúLú állították a mestersé
!l'ns földrengést, amelvet az
ol ajkn tn túsoknúl már eddig is
ercdmóuvesen alkalmaztak. Az



ösztönzést rá maga a cikkíró
adta meg. Neki támadt római
tartózkodása alatt az H. g'OlH]O
la tu, hogy a f'eltárúsok oksze
rii és takarékos i ránv ítása cél-:
júból mcsterséges Iö ld rerures se
gítségével kellene már előre

meghatúrozui a talaj összetéte
lét s a régi hordalékrétegek és
épületek fekvését. Ötletét szóvá
is tette két ismert Iöldreuzés
,,,,akértíí, Lynch és Linehalt
egyetemi tanárok előtt, akiknek
az annyira megtetszett, hogy ki
jelentették: hajlandók rnegpró
bálkozni a dologgal. Amikor
azután a Vatikán építészbizott
sága is kedvezően nyilatkozott
és támogutáeáról hiztosf totta a
vál lalkozást, a két tudós Ró
llliJllH Utazott és hozzálú.tott a
urunkúhoz. Azzal természeteseu
II agyon is tisztábau voltak,
hogy lényeges változtatásokat
kell eszkiizij!niiik az olajkutatás
nál bevúlt eljáráson, mert a
llIérőeszköziik sokkal könnyeb
beu tájékoztatnak a 10-17 ezer
lJl~tercs, lllJllt P esu,Pú;!J nóhánv
mcteres J1Jelyseg-ck felol.

Xem a ku.rj uk az olvusót olyan
szúm í tásokk al kúhítau i. amelye
ket m.agu.uk sem értettiiuk mev.
Erdernh-n arinyi is elég, hogy
mi ntán a Illestcrségcs J'iildrm;
gest diuum ltrobbantússa! allít
júk elő. ltleg kellett állapítani
H dinamitnak itt sziikségcs op
t:rnúlis, igen kicsiny mcuuyisé
gét s a belőle elöállított rob
ha:lótiiltósek helyes térbeli el
o,cúfu-:út. .M cg kellett továbbá
szerkeszteni azokat a szeizmo
gráf-kéi'izii/ókekot, amelyek az
igen r öv id távú ,'engések S8

I'l'"",égét is pontosan mórik.
:\i illdell szeizrnográf'ot l, is gal
vanométer rel kötöttek össze,
u.nelven út HZ elektromos áralll
JI! parúnyi tiikriit "aktivúl". T'~
t úk rők i'iegítségév(;1 a f'öhl rcn
i~-('s h 1111 úmai t fénykép-pH p irru

lehet rögzíteni. Igy azután, ha
a készülékeket egymástól meg
határozott távolságban szerelik
fel, meg lehet állapítani az idő
kű lönbségct, amellyel a földren
g'PH hullámui az egyes szeizmo
gráfokhoz érnek, s ebből ki
számítható az a sebesség is,
amellyel a hullám a talaj vizs
gálat alá vett szelvényein átfu
tott, Miuthogy pedig tudjuk,
hogy a földrengés hullámai mi
Iyeu rétegben milyen gyorsan
terjednek, a kapott adatokból
már könnyű visszakövetkeztetni
a talajközegek minéműségére.

A mesterséges földrengés szin
helye is ugyancsak különos volt.
Már vagy tíz éve dolgoznak a
régészeti ásatások szakmunká
sai, az u. n. "sampietrini", a
Szent Péter-dóm hatalmas csar
nokai alatt. Óvatosan, szinte
észnwétlen lépésekkel haladnak
előre egy halott város kúszált
sikátoraln. A halott városra még
19m1-ben akadtak rá, amikor a
bazilika alatt elektromos veze
tékct fektettek Ie, hogy megvi
lúp;ítsúk XI. Pius sírját. A fel
túrús nvornúu temetőre bukkan
tak, pogány és keresztény sí
rokkal. A térséget a Bírok közt
és fölöttük föld töltötte ki. Az
egész ugya.nis alapul szolgált az
első Szent Péter-templomhoz,
amelynek építését Konstantin
csúszúr urulk odása alatt 323-ban
rendelték el. Sok SLI', szobrocska,
emléktárgy és felirat került már
i eldoig-ozús]'a ebbill a temetőből.
A sírok is, a tárgyak is mind az
r. századból valók. A legértéke
sebb lelet, mi nt ismeretes, ma
gúnak Szent Péternek sírja.

'Az előtanulmányok befejezése
után az első geológiai felvételt
a Szerit Péter-dóm északi olda
lán végezte Lynch és Linehan
professzor. Egymástól 3--3 mé
ter távolságban tiz szeizmográ
rot állítottak fel. Az így adódó
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30 méteres távolságot a Földran
gés hulláma 1/60 másodperc
alatt tette meg, ami másodper
cenként 1800 méteres sebesség
nek felel meg. Ez az agyag
h ul lámsebessége. Minthogy pe
dig a hullám mindegyik készü
lékhez ugyanabban az időköz

ben futott be, nyilvánvaló lett,
Hogy ezen a 30 métcres szaka
szon megszakítás núlk iil ugyan
az az összetétélű agyagréteg
húzódile Egy további felvétellel
ruegúllaprto tták, hogy a dóm
mellett az útburkolat alatt vas
tag falazat van. Rövidesen elő

is ásták eg;\, mauzóleum mara ú
ványát. Másik hely-en a felvétel
úiabb sírok jelenlétére utalt.

A mesterséges földrengés al
kalrnazása már az eddigi ered
mények tanúságu szerint is
unny' ira bevált, hogy valósúggal
forradalmat jelent a régészeti
ásatások történetében. XII. Pius
pápa máris felkérte a két tu
dóst az egész vatikáni terület
régészeti szernpontú talaiterké
vének kidolgozására. Addig is
azonban lankadatlanul folynak
a jelenlegi ásásokba közvette
nül bekapcsolódó, gyakorlati
eélzatú Ielvételezések. Amiuek
f'elf'edezúsóre "legelsőbben számí
tanak, Szent Péter vórtauúsá
g áuak színtcre, a Ncro-Iúlc anl
l iteú.truru. ..

Kereken két évvel ezelőtt,

1~5(J április 9-én történt. Néhánv
perccel II óra 11tán, a m ikor Pld
t in púTi di érsek befejezte az un
llepi misét s a Notre Dame kö
::iilis(g:e Hiquet atyúnak }wsz(>
dé t várta, egy fiata Icmher Fel
rohant a ~,zú~z(.kl'e s a magasbúl
kiáltani kezdte: "Vádolom il ka
tolikus egyházat. hogy hu llaer
kmes{>n'Í lllegfertijzi a viliiR"t",
Vúdolcnu a k a to l ik ux egyhúzai,
hogy eleven erő inket az ii res
mennyek ked véért t{'ves u ta k-

ra viszi", Vádolom a katolikus
egyházat, hogy burjánzó rák a
Nyugat testén .... Tovább nem
folytathatta, mert felzúgott a
hatalmas orgona s a hívatlan
szónokot eltávolították. Miért
kerülhetett sor erre a páratlan
botrányra ? A bírósági tárgya
láson sem tudták megállapíta
ni. -A természetesnek látszó fel
tevéseket nrind ej kellett ejte
ni. A szakértők végül is elme
betegnek nyilvúnitották liIichel
111()urrc-t, a tettest, a zárt inté
zetből azonban, ahová a b-ró
súg kezelésre beutalta, néhány
nap múlva múr el is engedték.
Három hónappal később pedig
Mourre tollat vett kezébe, hogy
megírja ruindössze 22 éves éle
tét. Müve nwst meg is jelent
ezzel a címmel: "Malgré le
blusphcrne" - "AJ\ istenk árom
lás ellenére". .

Nem, Mourre nem őrült és a
botrány nem volt istenkárom
lús - úll ít.i« Elisabeth Rút a
könyvről írt tanulmányában. S
mindiárt hozzáfűzi, hogy Ö ál
lítja ezt s nem a szerző, aki
azt csupán közvetve bizonyít
ja. "Moul're célja ugyanis IWJl]

önmagának igazolása s még ke
vésbbé az, hogy az ősz.inteség

ürügyével kedvező színbeu tün
tesse fel őmuagát, hanem egy
szerűen szolg álat az igazsúg
nak, amint ez, mindenesetre sze
mélyhez kötötten és megismétel
hetetlen ül, egyetlen sors tük ré
ben me~jelellik. Az út, amelyet
ehhez választott, aruryiru e"ye
IWS, Mourre annviru nyil ta u,
nyugodtan, szeronven és ber-sü
lelesml halad rajta, l'llloersóg'l'
nek feltúrulásához oly öszWnii
~,en kapcsolódik kifejező kép,~:~

ség'e, hogy a beszámoló az ön
{'leirajzoH és irodalmi keretell
tu lmeuőcn últu lú uos úrvúnv ű (",

jelentősogű lesz: egy f'iutul kor
társ megny i latkozásu a léuveg-



ről, riasztó, mezkanó il egyben
vigasztaló jelleggel. Egy keresz
tényé, aki annak ismerte fel
magát, hogy - s m oxt a szer
zőt idézi Rüf - .mórtéktelen vá
gyaiban, de valójában csak egy
szegényember, egy közőuseges

ember, cgy ember, m int a töb
biek valamenuvien. o o 'Ez a
könyv alázatos zúrórnoudatu H
az a kegyelemteljes felismerés
is, amelyhez Mourre átküzdöt
te és átszenvedte magát, m i nt
ahogy egyáltalán a könyv m i u
den Iejezéteben istcui és emberi
működés, vezetettség és szabud
ság, végzet és i)nfclplőHség f'el
bonthatatlan titokzatossággú
bonyolódik. ÉH éppen ez az
összefonódottság, ani i a III űnek

vallási értékét és élethüdógi vo
uúsút adja."

Mindez elég'gé iueglepócn
hangzik, ha magunk elé képzel
.iiik a Notr« Dame székesegyház
ban lejátszódott dolgokat. Ah
hoz, hogy határozott véleményt
nv ilvánithussunk, olvasn u nk
kellene természetesen a könyvet
is. Pusztán a tanulmány uem
tudja eloszlatni m iudcn kéiHé
günket Mourre elmebeli egédzsú
gét és az egész ],eúllítitfo; he
Iyesség ét illetően. Az a kiiriil
mény azonban, hogy a tanul
mányt egy nagy tek in tól y ű ka
tolikus í'olvóírat, Der grosse
Ent.schlue« adta köz re, amellett
szól, hogy lllt~g ilyen fenntartú
sok mel lc tt is ko mo ly és hnsz.
nos mpg'lútúsokhoz .iuthutuuk a
kí 11013 eset nyomán.

Michel Mourro, aki I928-1mn
születctt egy vidéki k isvá rus
han, bár egyetlen g'yerlllek ma
radt, nem kapott a r-salád.iábn 11

sem szeretetpt, sem bókessógot,
sem hitet --- meg sem keresz
telték~, de még j1t'ldamutatúlSt
ISCIll arrn, hogy miként lehet élS
kell az {dettel szembenézni. AIlli
sz ű lei t egymáshoz fíízte, csak II

megszokás és a vagyonra Js
külsőségekre tekintő polgári er
kölcs volt. Amikor Michel . 12
éves lett. rákban meghalt édes
anyja, It meg nem értett nő,

aki hisztériáját hol spiritiszta
szeánszokban, hol öngyilkossági
kisérletekbon vezette le. Az apa,
aki egyébként épitész volt, siet
ve ujbúl : megnősült, de hogy
ezúttal 18 csak a saját kényel
mét kereste, mutatja, hogy a
németek közeledésére asszony és
gyermek nélkül m iudjárt kere
ket oldott, "Nem tudott bennün
ket magával vinni - írja Mo
urre 0_, mert, mint mondotta,
nines számunkra hely a vona
tokon. Pénzt sem hagyott egy
fillért Hem, mert attól félt, hogy
neki sem lesz elég, csupán meg
igérte, hogy küld majd valamit,
ha a körűlmények megengedik."
A menekülők áradata azonban
Micholt is csakhamar magával
sodorta. Igy került Pár-isbn, ahol
a német megszállús alatt isko
lai tanulmányait folytatva El
nagyanyjánál éldegélt. _ Mire
Frarwinország felszabadult,
Michel megcsömörlött a politi
kától és kiúbrúudult ru i nden
földi teki ntélybö l. Erről vitáz
gatott órákon és éjszakúkou út
a 'nála hét évvel idősebb .Jal'
nues barátjával is, aki a tör
téntek ellenére Charles Mnurru«
és az ",\dion F'runca.ise" hívé
nek vallotta magá t. Michcl
rendre és egységre vúgyo tt IS II

történelem felől kezdett közeled
ni a kuto lik us egyhúzhoz, Wivi
deseu - 18 éves volt ekkor -
meg is keresztelkedett. "I,elll
tudtam tovább vise ln i a félseget,
amely abban á llt, hogy eg.~ 11111

g am vúlasatotta száműzetéabeu

távolról csodáltam az egyhú
'lat." Egy kedélytelen öreg pap
tól kapta hozzá 11 hitbeli okta
túst, amely természctt·..,en 'csak
El lényegre szorítkozoí t. rtún'l



annál nagyobb hévvel vetette rá
magát Gilson és Maritain mun
káíra, amelyek Aquinói Szent
Tamás szilárd bordázatú, hatal
mas világát nyitották meg előt

te. Észszeríí következésnek te
kintette _ azt az elhatározását,
hogy belép a domonkos rendbe
és, teljesen Isten feJé fordul.
Háromszor tett kísérletet a
klastromi 'élettel, de a kísérlet
mindannyiszor balul ütött ki.
Rüf feltételezi, hogy kezdettől
fogva hiányzott a hívatása. El
ső alkalommal, Párisban, azért
futamodott meg, mert a temp
lomban egy imádkozó szőke kis
lányon felejtette a szemét. Má
sodszor, Toulouseban, azért,
mert egyszerre csak különös és
leküzdhetetlen ellenérzés fovta
el a zsolozsmázással szemben.
Inkább le szolgálta katonaévét.
Utána azonban harmadszor is
megpróbálkozott s most a pro
vencei Saint-Maximin lett be
öltözésének tanúja.

Ám hallgassuk, mit ír erről
Rüf: "Nem volt lany~a,aőt el~
lenkezően, nagyon IS buzg ó

újoue volt. De korának és kö!
nyezetének gye!m~ke. volt e~
maradt, azok kerdesel, l~en'y81
és lelki inségei sokkal i nkább
égtek a szivében, semhogy a
kolostornak lezárt, jól rendezett
és időtlen világában megtalál
hatta volna a helyét. Addig a
thomizmus volt az, ami a gon
dolkodásában rendet teremtett,
mint koordináta-rendszer, amely
a végtelenségbe irányul, ,most
azonban szirite ketrecnek kezd
te érezni, amelynek. huzalai ll;,
valóságos élettől zárják el.. S
úgy látszik, Saint-~1:axlml?I,
legalább is az őszemeben, lm
lőn függönyt is vetett a ketrec
re: itt még a párisi rendtagokat
is akik marészen birkóznak a
kbr. lelkéért, veszedel.rr:es g01~
dolkodóknak kiáltottak k i.
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:Michel rtg')' érezte, hogy semmi
kép sem tudta túlhaladni a vi
lágot, amelyet magával vitt be
a saját bensejében, s ez a ku
dare a többi kételyekkel együtt
annyira a kedvét szegte, hogy
egy év multán ismét kilépett."
A régi pénztelenség, egyedüllét
és tervnélküliség vette körül is
mét, amikor Párisba visszatért.
Egy ideig segéd volt egy köny
vesboltbau. majd egyházi aján
lásra tanári állást kapott egy
normandiai kollégiumban, dc
napokon belül lemondott róla.
mert nem esett ínyére a szerrnte
"elavult" fegyelem. Boldogtala
nul és kétségbeesetten rótta
megint Párisban az utcákat,
mint maga mondja, "vontatott

-és fáradt lépésekkel". Az egy
házból csak "emberi arcának
elegtelenség'ei" rajzolódtak elé
be. Amikor egy ismeretlen PaP
nál gyónni akart, ez csak sohaj
tozott: ,,'regyen valamit ellene,
gyermekem, tegyen valamit!
Mindez nagyon, de nagyon szo
morú ... " A templom mellett egy
falragaszt látott az utcán, amely
a Szentév alkalmából római za
rándokokat toborzott: .,14.000
frank. Pápai kihallgatás és ál
dás biztosítva." Bement a Not
re Dame-ba, hogy "döntő, meg
váltó szavakat" halljon Istenről,
de a szónok éppen Gabriel Mar
cel és Sartre között vont pár
huzamot. "Nem kétséges, - ír
ja most visazapillantva Mourre
-, ezek csak egyes jelenségek
voltak, dc ezek szöktek a sze
membe és végül is háttérbe
szorították ll. lényegest- Bizo
nyos, nem ez volt az egész egv
ház, de ez volt a látható egy
ház. A látható Isten is, a Notre
Dame-ban hirdetett Isten már
Rlquet -Istene volt, egy Isten,
aki nem útallotta átvenni a
,Figaro' számára az irodalmi
kritíkát ... Nos, ez az Isten. az



idegenforgalmi és irodalmi e?:y
háznak ez az Istene minden
esetre halott volt. És én nem hi
szem, hogy ez lett volna az én
szerencsétlen botrányomban a
legostobább állítás."

Elisabeth Rüf szerint a könyv
ben rendkívül sokat igúrő, Igen
nagy írói tehetség bontotta ki
szárnyát. Fiatal korához képest
egyenesen csodálatos, szinte
megfejthetetlen az a mértéktar
tás és távolságérzés, amellyel
Mourre önmagát és. cselekede
teit szemlélteti. "Minduütalan
előütközik- kétségkívül a Iez
kisebb szándékosság nélkül,
mert minden jel szei-int ő ma
ga sem tud róla - a maga
sabbra rendeltetés titokzatos va
rázsa, annak a pecsétnek lágy
ragyogása, amelyet Isten az
övéire nyom, a .gráce', amely
kegyelmet és bájt jelent." Na
gyon sajnáljuk, hogy Riif el
felejtette közvetlen bizonysá
gát adni, idézet vagy általa is
mert tények formájában, a ta
nulmánya vég,~ő kicsengésének:
"A botrány ime, .boldog vétek'
lett Mourre számára, mert egy
káromlás paradoxonjában feltá
masztotta a halott Istent." Dc
így is hosszan elmélkedtünk fi;
lötte. •

Sokan gondolkodnak s még
többen viselkednek úgy, nuntha
a közlekedési szabályok "tisztán
büntető törvények", szakkifeje
zéssel: "leges mere poenales"
volnának, azaz olyan törvé
nyek, amelyek csak külsoiege
sen kívánják rendezni az em
beri magatartást, de nem léte
sítenek semmiféle közvetlen er
kölcsi kötelezettséget. Az Ilyen
törvényekről a katolikus er
kölcstan tudvalevően azt tanit
ja, hogy megszegőik vétenek a
jogrend ellen, miért is kötele
sek a' kirótt bün tetesnek eleget

tenni, de egyébként bűnt,

amely lelkiismeretüket is ter
helné, nem követnek el. Igen
ám, de valóban ebbe a csoport
ba tartoznak-e a közlekedési
szuhályok! Mert ha nem, akkor
éppen a katolikus tanításból
következik. hogy betartásukat.
illetve áthágásukat erkölcsi
szempontból sem tekinthetjük
közömbösnek, Ezt az érdekes és
időszerű kérdést tárgyalja J 0
set Jl1 illcr meglehetősen úttörő

jellegű értekezésében.
Semmi kétség -. mond.ia Mil

ler -, azokban a régi időkben,

amikor még a postakoesi volt
a legsebesebb jármű. tiszta. bün
tető törvénynek foghatták fel a
kevéske köztekedési szabályt. Az
előírásoknak akkor csak az volt
a céljuk, hogy bizonyos köny
nyebbaéget teremtsenek a for
galom lebollyolításában. Ma
azonban, a közlekedés általanos
gépesítésének korában, egészen
más a rendeltetésük. Az, hogy
általuk elkerüljük a baleseteket
és megvédjük az emberek életét.
Ezek pedig olyan szempontok.
amelyek erkölcsileg sem kő
zömbösők. Aki nem tartja ma
gát az általános érvényű köz
lekedési sznbályokhoz, veszélyez
teti a saját és mások életét.
Még a kevésbé forgalmas
utakon és utcákon is, mert
manapság ott is adódhatnak
meglepetések. Utal . Miller, ~z
Egyesült Allamok kirnutatásá
ra, amely szerint 1950 közep~.től
számított tíz hónap alatt tobb
mint 20.000 halálozást és több
mint 3 millió sebesülést okoztak
a közlekedési szerencsétlen
ségek. Ausztriában 1951 első tí~
hónapjában 28.698 közlekedési
baleset történt, amelyek soran
801 ember meghalt, 4.983 súlyos,
12.538 könnyebb sérüléseket
szenvedett. Nyugatnémetország
ban a mult év második negyedé-
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1)(>11. m i ndőssze három hónap
alatt 80.509 közlekedési baleset
volt; 1878 ember életét vesz tette,
53.874 megsebesült. A szerencsét
leuségek oka túlnyomórészt .,ll

közlekedésben résztvevők fe
gyelmezetlensége".

Világos, hogy a ..közlekedési
bűnös" nem szándékosan idézi
ülő a balesetet, azzal azouhau,
hogy könnyelműen túltesz.i ma
gát az előírásokon, teológiai ér
telemben is bűnt követ el, mert
kockára dobja a saját és mások
életét, azt a magas értéket,
amelynek ó vásn és megvédésa
Isten éR a lelkiismeret előtt is
szigorú kötelesség. A .iármű ve
zetője vagy a járókelő tehát
állapítja meg Mil ler ~-, amikor
a hatósági rendelkezések ellen
vét, ugyanakkor az ietem pa
rancs ellen is vét. A k özleke
dési szabál vok egyébkéu t seru
önkényes intézkedések, ame
lyekkel az állam a hatalmát fi
togtatuá, hanem a közjónak. a
közbiztonságnak követelményei.
Természetűket és terjedelm ii
ket a tapasztalás diktálja, az
a felismerés, hogy hol vannak
a veszélvf'orrások d iniként le
het velük megküzdeni. E szabá
lyok betartásának lelkiismeret
ben is kötelező volta tehát egy\)
nest Isten ütödik parancsola
tából folyik, amely tiltja a ma
gunk és mások életének veszé
lveztetését. Éppen ezért, aki át
lépi a közlekedési szabályokat,
erkölcsileg is vétkezik. Szándé
kossúg vagy súlyos könnyelmű

ség esetóu bűne is súlyosan
mínösül. S erkölcsileg fennfo
rog ez a vétkessége akkor is,
ha nem okozott balesetet, s ter
mészetesen akkor is, ha sikerült
kijátszania az ellenőrzést s el
kerülte a büntetést. Egy motor
kerékpáros például, aki a meg
engedettnél nagyobb sebességgel
száguld a forgalmas utcában, de
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szerenceére nem gázol el senkit,
vagy mert bravúrosan vezet,
vagy mert az úttest használói
idejében kitérnek előle, mindeu
képen beleütközik nemcsak a
rendőri előírásokba. de az ötö
dik parancsolatba is. Nem hi
vatkozhatik arrn, hogy "sem
mi sem történt", mert egy em
beri cselekedet erkölcsisósrét
nem elsősorban a cselekedet
következmóuvei határozzák
meg, hanelll magának a csele
kedetnek természete, az érzület,
amely al/ball kifejezésre jutott, .-;
az iiSHzes közelebbi körülménvek.
AmOlldott csethen tehát az a
döntő, hogy rt meg nem enge
dett sebesség; kétoldalúan elet
veszélye» és hogy benno erköl
csileg elítéJendő érzület nyilat
kozott meg, az nevezetesen,
hogy az illető motoros nem be
csüli kellőképen az életet, sőt
talán megvctéssel néz reá. Ami
áll a gyorshajtás tilalmára, ú ll
a többi közlekedési előírásra is:
függetlenül a következménvek
től, lelkiismeretben is kötelez
valamennyi.

Nagyou holyesen emeli ki
azonban Mi ller, hogy tekintettel
az utcai forgalom megnöveke
dett veszélyére, a katolikus 01'
kőlcsi elvek a kérdés pusztán
elméleti tisxtázúsáuú l többet iH
kívánnak tőlünk. Azt, nogy
ahol é" amennyiben módunk
nyílik rá, magunk is odahas
suuk, hogy ernbertáraaiukban
felébresszü.k és elevenen turtsuk
a közlekedóssel kapcsolatos er
kölcsi Ielelősség tudatát. Pallok
nak külöuösképeu feladatuk,
hogy a k atekizmus-oktatásbuu
az ötödik paruucsról szolva
résí\letesen is foglalkozzunak uz
zal. ~őt u templomhoz sem len
ne iuéltutiau, ha aszószókről

időnként elhungzunának ilyen
irányú figyelmeztetések.



SZOLANÓI SZENT FERENC (fúüus)

.szolánói Szcnt Ferenc (1549-1613) külön szinioliot képvisel a
XV f. és XVII. I';zázadi spanyol szenielc ,qazdar/ és változatos l/n
t(;l'iájáúan. AszigorIÍ aözkéták, nal/Y til isetikusok, tárwlhntntlan
i.'/f'liin/eiők, mélyenszántó tudósok és irgalmnsszivíi sznJnadtrí
nusole melleti ő képviseli a műoészet cket. Jifint Szent Ferenc 7.g0Z;
fia és szellemének mélrá örököse élt-halt oz énekért és a zenéért.
Brcuiáriuma mellct t lie.qcdűje volt legliilségesebb útitársa; Még
Dúlamerika irdatlan »ándoriuibu is il;
Délamerika irdatlan vadonjaiba is ml/á cal riüe, es "ha csak két
iiúr feszült is rajta, akkor 7S bele tud/a hegedülni a IJUllJfI és má
sok szivébe az isteni «zcret etet:" Mert nála a rnűvészet ís s"iyorúan
az istendicsőítés célját szolgálta. l [lY az Oltáriszentsél/ iránti sze
releténele határtalan lángohísáball akárhányszor meatette. hOllJ/
éjszakának évadján beosont a tem.plomlra, az oltár cic térdeli és
szemét mereven a iabernákulumra szegezte; utána hirtelen fel
ngrott, vissza/utott a szobájába, [onta a hegeclü,iét (is a pillanat
ihletében soha nem hallott lIyönyörü dallamokat rögtönzött az ol
társzekrény csendes lakójának tiszteletére. Máskor meg «z egek
királyné asszonya tiszteletére rendezett i.lyen eredeti szerenadot.

De Ferenc nemcsak a zenének, hanem a szánol« is nag,1J mes
tere volt. Még jóformán kezdő s.zl'rzete.~volt, mikor előljárói a
népmisszionárius nehéz és kényes tisztét ruh ázt álc rája. Ugyan
olyan odaadással vállalta új munkakörét, mini előbb az ének
és noviciusmesterséoet. Ferences eredetisége és leleményessége
na,qyban fokozta sikereit. .jlHkor például látta, hogyan [ui.kosnak:
az emberek kereset és élvezet után ,~ köz/wn eaéseen meaielcdkee
nrk Istnről és üd1,össé.qükről, II i rtle II eléji/k dobbant, elűrárüottn

fl mindia nuutáoa! hordott feszületet és ol.lJan ellenállha/atlan /Jen
sűséggel kezdett nek ile Krisztusrö! és a bűnbánatról szólni, hog,lI
hollatára százak és százak fordították [obbra életiiket. De ugyanezt
«zinházakban és tánctermekbe-n is meuteile. Igazi lélekhalász volt
(;s teljes mértékben rúszoloál.: az "Andaluú'l apostola" szép címre.

Még beszédeseb/J bizonysál/c égő IJIlzl/almának a "Peru napja"
elnevezés, meiuet a perui Tukunuuiia tartomány vad és vél'en,qZő
indiánjai között kifejtett nal/yarún;tJú térítő t.ecékenuséaéoe; ér
demelt ld. Nem térünk el nagyon az i.qazsúgtól, ha Délamerika
Xavéri Szent Pereneének ueoezeitk űt: uflyanaz a heroikus ertiic
szités, Ul/yanaz ct lángoló buzfjóliál/ a lelkek űdvéer! és ugyanaz
ff, csodatevő hatalom. ("Az u:ivilág csodateoiiie.") hm például ő
is rendelkezett a nyelvek adományával. A tukunuini nyelvet, ta
nítója, elJ.II spam/ol kapitány eskii alatt tett vallomása szerint,
két hét alatt sajátította el olyan tökéletesen, uoas szebben és tisz
tábban beszélte, mint mauuk qz induinok. 1l1i.ndenek!ölött pedi,q
megvolt benne o mellflyőzés ellenállhatatlan ereje. Mikor lUoja
közelében a ianoiikus pOf/ány indiánok: vánJflanul óriási túlerő'vel

törtek rá és híveire, ő félelem nélkül odalépett eléjük és olyan el
ragadóan beszélt nekik a béke szépségéről és áldásairól, hogy azok
egyszerre meaiuhászodtak. odaborultak lába elé és valamennyien
- a krónikás szerini kilencezren - ott llelyf}(m megkeresztelked
tek. -bg.-
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AZ ÉG ÉS A FOLD REGÉNYE
" ... Mit jelent számunkra a

szent.I Mi szükségfink van a
szentekref Mi a jelentősége a
szent jelenlétének a földön ~

Hányszor tették fel nekem
ezeket a kérdéseket! Én ismer
tem egyet, akinek szentségében
erő"ebben hiszek mint a magam
létének valóságában. Don Ardi
to Piccardi ő. De ld volt ő~

Eleinte szíverr ütött a rettene
tes egyedülIéte. Úgy mozgott a
földön, mint egy gigász egy
jégkorszakbeli síkságon. Ö egye
dül, mcssze kimagaslóan, tűz

gömböt tartva kinyujtott kezé
ben. Messze fölémagasodva
mindannak, ami á jégtől der
medt síkságon történik, végte
len csendben, sötétségben, ő

egyedül, tűzben égő szivével ki
nyujtott kezében.

De ha a síkság apró redői
közé nézel. Ha kutatni kezdesz
a talaj egyenetlenségei között, a
kövek alatt, a földet megrnere
vítö jégcsapok között. Ha fel
ásod a földet és nyugtalan uj
jaiddal kotorászni kezdesz
akkor ime megtalálsz bennün
ket, "mindny ájunka.t, BZ egész
emberiséget, abban a várako
zásban, amely egyedül teszi le
hetővé számunkra, hogy meg
maradjunk a fagyban és a
csendben. öt váriuk. Várjuk,
hogy szétszórja a földön a tü
zet, amelyet egyedül ő tudott
megőrizni; hogy szétszórja mint
ősszel a friss szántásba a vető

magvakat. És hogya tűz ujjá
szülessék, hogy megtörje a je
get, hogy mi magunk is ujjá
szülessünk az ő erényei által:
ime, ez a szent hivatása, ezért
van rá szükségünk."

Don Ardito ég és föld közott
lebegő életének egyik krónikása
írja le ezeket a sorokat Carlo

Cöcciolí "Az ég és II föld" cí
mű regénvében, megadva ezzel
ennek a különös és nyugtalaní
tó könyvnek alaphangját, Külö
nős és nyugtalanító könyv, tele
.fiatnlos túlzással, óriási lélek
zetvételekkel és váratlan kiful
ladásokkal. bámulatos tömörség
gel megirt művészí epizódokkal.
és mondatokkal, amelyek úgy
beleevődnek az emberbe, hogy
napokig nem tud tőlük szaba
dulni.

Az író Carlo Cőccioli, fiatal
ember, mindössze harminckét
éves. Ez a regénye - amelynek
kapcsán nevét a hír szárnyaira
kapta - számszerint a hetedik.
Igy első hallásra, bizalmatlan
ságot keltő két adat. De már az
első lapok után érezzük: íróval,
vérbeli művésszel állunk szem
ben. S a két számadat nyilván
összefügg. Annyira túlhabzik
henne a mondanivaló, és annyi
benne a fiatalos türelmetlenség,

. hogy a kettőt évenkint egy-egy
regénnyel tudja még csak le
vezetni. Ez a legutolsó regénye
a borítólap szokványos beharan
gozója ezer-int, az a bizonyos,
az előzmények után várt "iga
zi regény". Ez persze csak af
féle kiadói közhely. Cőccioli, ha
csak a xikor el nem rontja, sok
még "igazibb" regényt fog írni.

Másrészt, az "Ég és a föld"
("Il cielo e la terra," Va)le~bi,
Firenze 19jO.) minden túlzása,
kétségtelen hibái ellenére, rend
kívüli könyv.

Ha a fenti idézetről azt mon
dottuk, hogy az egész regény
alaphangjút adja meg, ez még
nem jelenti, hogy Cöocioli köny
ve főhősének don Ardito Pic
cardó-nak alakjában "a" szen
tet, vagy akár csak egy szentet
is akart volna ábrázolni. Don



Árdítót a körnvezete tartja
szentnek, mindazok, akik köze
lebbi kapcsolatba kerültek vele.
Szent volt-e valóban 7 - erre a
kérdésre a regény nem ad fele
letet. De az olvasó is úgy van
vele, minf a könyv többi hő
sei: az első meghökkenés után
nem tud többé szabadulni rend
kívüli eg'yéniségétől.

A történetet nem az iró, és
nem is egy személy beszéli el.
Egy fiatalonos, aki a hábo
rús összeomlás zűrzavarában,

egy kis olasz hegyi faluba,
Chiarotorréba vetődik, az idők

nek megfelelő rendkívüli kö
rülménvek között ismerkedik
meg az akkor itt már másodíz
ben működő szeritként emlege
tett plébánossal, Ardito Pieear
dóval. Néhány napos ismeret
ség után végig kell élnie, hogy
a plébánost a német parancsnok
agyo:nlöveti, olyan bűnért (egv
német osztag alatt aknát rob
bantottak fel és öt ember meg
halt) amelyet nem ő követett
el, csak magára vállalta, hogy a
merénylet gyanújába keveredett
négy parasztlegényt megment
se. Az orvos ezek után elhatá
rozza, hogy összegyü.iti a don
Ardito életére vonatkozó adato
kat. Felkéri mindazokat, akik
valaha személyes kapcsolatba
kerültek vele, írják meg a ma
guk történetét. Ebből áll a re
gény. Visszaemlékezésekböl. le
velekből. naplókból.

Az első krónikás mons, Anto
nio Zei, San Sebastiano in
C~mpo apátplébánosa, Ardito
Piccardo első principálisa, aki
mellett felszentelése után két
évig káplánkodott, öt azzal le
pi meg, hogy egy nvári délután
közli vele: el akar innen men
ni, mert ez a látszólag buzgó és
virágzó egyházközség, amelyre
lelkipásztora - ú~'Y érzi - jog'-

gaí bíiszke, nem egy~b niiut
megcsúfolása II kereszténység
nek, csupa langymeleg konfor
mizmus, közömbösség. Mintha
Krisztus nem lenne valóságo
san, állandóan jelen az oltáron.
Mons, Zei, talán azért, mert ma
ga is érzi a lángban égő fiata}
káplán szavainak sok igazságát,
részben pedig mert már elég
bölcs is, nem veszi rossz néven
a heves és bőbeszédű kitörést,
és áldásával bocsátja útnak. Igy
kerül Ardito a chiarotorrei plé
bániára és innentől a hitetlen
Antonino Belli veszi át a tollat,
aki szabadgondolkodó és a fa
sizmus elől rejtőzve tanítóként
él itt. Ö sem tud sokáig ellen
állni don Ardito sugárzó hité
nek ; és ő írja le róla ezeket a
jellemző sorokat is: "Don Ar
dito Piccardo a misét mondva..
úgy viselkedett, mintha tényle
gesen valami igaz dolgot hajta
na végre, amitől nem csak az Ő.
hanem mindnyájunk, az egész
világ jó sorsa függ".

Ardito számára azonban II
ehiarotorrei plébánoskodás tele
van keserű csalódással. Csak a
szegények szeretik, a polgárság
ellene fordul, meghurcolják. A
csalódásokra a koronát Alberto
Or tognati tragédiája teszi fel.
Ez fl dekadens, nagyvilági ifjú,
a helybeli földbirtokos unoka
öccse, szintén Ardito vonzásába
kerül, de nem tudja elviselni.
hogya· pap - talán kicsit túl
gorombilu is - szemébe mond
ja lelkének bevallani önmaga
előtt sem inert titkát és öngyil
kos lesz. Ez az eset Ardito éle
tében is fordulópontot jelent.
~lhat~irozza, hogy jobban meg
ismerr az embereket, elhagyja
Chiarotorré-t és a városba megy.
Híres prédikátor, lelkipásztor.
író lesz, de újabb csalódás éri
egy kedves lelkigyermekében, és
egykori szem ináriumi előljáró-
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j~nak rnons, Zainardinak halá
los ágyáná.l, II haldokló kérésére
elhatározza, hogy visszatér Chi
arotorré-ba, Itt éri a vég.

Ez az eseményekben gazdag
történet alig több mint ötszáz
tágasan szedett lapra van össze
zsufolva. S talán ez a hibája.
Az eseményekből kevesebb több
volna. Ezért érezzük Ardito ma
gatartását sokszor következet
lennek, lelki fejlődésének leírá
sát hiányosnak. Talán éppen
ezért választotta az iró az elő
adásnak ezt a módját, mert az
elbeszélő orvos így nyugodtan
hivatkozhat jegyzetben arra,
hogy ez vagy az a fontos levél,
naplórészlet elveszett, erről
vagy arról a fontos esemény
ről nem sikerült közelebbit meg
tudul.-De kétségtelen, hogy ma
gának az írónak megvolt a pon
tos elképzelése Don Ardito Pic
cardo felejthetetlen alakjáról.
Mert lit résslstjelenatekben iilZQ-

inélves jó ismeröstinkké válik,
megszeret j ük, tanítványaivá le
szünk.

}~s ami a legfontosabb, hiány
talanul nyujtja azt, amit ő ma
ga fogalmaz meg, amikor meg
kérdezik tőle: mit akar mondani
azzal, hogy lmtolikus.

"Azt akarom mondani: meg
érteu i. Azt akarom mondani ...
nom v isszuutnsftaui azt a sok
dolgot, ami beunüuk van és ami
nem az agy és nem is a lélek.
Hogy is inondjam i Atadni vala
mit múxok nuk és bizonyos rej
télyes dolgoknak magunkban.
'I'alún a bűnbocsánat értelmét ...
A keresztény szeret... De aki
katolikus, taláu még jobban
szcret, Nem csak II jút, II jó dol
gokat szereti. A rosszat is sze
re ti, A nélkül, hogy tudná, azt
hiszem szeret.i. A katolikus ...
ember. }~s oz a katolicizmus
ell'ész tudománya ... "

Doromby Károly

Sziénai Szent Ka ta Len

MI VOLTUNK a föld, melybe Kriszius keresztjét állították,
mi tartottuk egyenesen ezt a keresztet, s mi va.r;yunk az a kehely,
mely fölfogja vérét. Aki meaismeri és elfogadja ezt az igazságot,
az a szent Vérben megtalálja a Kegyelmet, a Kegyelem gazdagsá
gát és életét. Ruházatot lel meeitlenséaére s fölöUözködik az isteni
szeretei lángjának nászi könfüs(;bc; átjárja s átitatja a szcni
V ér, és megújhódík e vérben s :i6llakik benne az irgalmassáfJ
táplálékával, és ~zétszakitja benne· a homályt és megízleli a vI
lágosságot.

lI'elelős kiadó: Sík Sándor
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