
férfi", aki nyugodtan, segítő
készséggel, terhet levevően áll
a felesége mellett. Aki nem sza
porítja, hanem. elnyugtatja, el
hárítju a bajokat, aki elviszi a
feleségét egyet sétálni, amikor
(HlprikáR a helyzet. aki "helJ,'et-
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te" nyugodtan, tárgyilagosan.
egy csésze fekete mellett meg
beszéli a másik asszony férjével
a dolgot és ha a férfiak meg
értik egymást, talán csak bírni
fognak a két asszonnyal ifi!

F.

CHAHLES DU BOS. Azt írták róla: korunk legnagyobb kri
tikusa. Az ilyen fölsőfokok alkalmazária azonban irodalomban,
tIlllvéözetben mindig kockázatos. grjük be unuyival.: nagy krí tíkue,
nem annytra a márlegelők • és bírálók, mint inkább a fölfedezök
.sorából.

Halála előtt egy évvel, 1938 tavaszán négy előadást tartott az
amr-zika! Hal,]: :Mary kollégium tanári karának arról - (8 ez az
előadásokat összefoglaló könyv címe is) -- "mi az irodalom". Az
elsőben idézi .J ohn Middleton Murry "Keats and Shakospoare't-jé
Itek ezt a pár mondatát.: "Megismerni eb"Y irodalmi művet annyi,
mint Ul(',.d:mlCl'ni a lelket, aki a művet alkotta. Az irodalmi mű
minden OrYéi!l ismerete, amely ezen innen megtorpan, lehet mély,
IUtJg'f'"YŐZŐ, sőt ihlető is, dc sosem az igazi ismeret".

Charles du Bos ennek a Iélekismeretnek volt a mcstere. Az ő
. elemzése mindig arra irányult, hogy a lelket érje el; mint ahogyan

az irodalomban is "két lélek találkozási helyét" látta. S mert lé
lekről, lelkekről volt szó, mindig a lehető legnagyobb erkölcsi fe·
Ielősségérzéssel járt el; semmi nem állt olyan távol tőle, mint 'll
krifíkai Impresszionizmus. 'l'anulmányaí gyüjtemény-sorozatúnak a
jellemző "Approximaíions'" cimet adta, s az esszét valóban úgy
fogta WI, mint "megközelítést", mint kísérletet arra, hogy azzal a
kulccsal, amit a mű ad kezébe, benvissou az író lelkébe. Egy-egy
ilyen "approximation" aztán nemcsak írója számára volt, ·hanem
miudeukor i .olvasójának is irgalmas, lebilincselő kaland. Charles
du Bos, aki azt írta magáról: "Egyáltalán .nem vádolhatnak azzal,
bovv szeretem a szellemi kényelmet", olvasóját is komoly erőfe

szítésrc keszteti; nem kész eredményeket tálal elé, hanem bevon
ja II "megktjzelítés" munkájába, abba a szívós szövegről szövegre,
meg-figyelesről meg-figyelésre haladásba, amelynek II végén fá
radságunk jutalmaként rábukkanunk "arra, ami minden e~et-;
lényben ugyetlen", 8 amit nem holmi meddő esztétikai élvezet ked
véért ragadunk meg, hanem azért, hogy szépségén, szépség-alkotá
sán át mi magunk ifi gazdagodjunk, többé, szebbé. nemesebbé le
gyün1\:.. Charles du Bos talán semmit nem hangsúlyoz annyiszor,
mint azt, hogy érdeklődése elsősorban erkölesi jellegű. Az iroda
lem az Ő számára a lelki élet, lelki tökéletesedés útja s a kr'itika,
az írék. művek mesrismerése, birtokunkba vétele voltaképpen
t,voiE' spirituelle", lelki út, niaeasrendű aszkézis - és még akkor

. ~, ha JI~ofán, lényegében "vallásos" és vallásos .iellegében "natura.
liter christiana", Nem Du BOB 'az egyetlen, akit "a profán mlsstí-
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ka vezetett vissza a vallásos misztikáhos"; nála világosabban,
alaposabban, őszintébben azonban aligha elemezték még ezt a fej
lődést. ;3 ha példát keresnénk Bremond abbénak (egyébként benső
barátjúuak) eiméletéhez 8 annak igazolására. mily közel van egy
máshoz k oitészet és imádság: nála élőbb, meggyőzőbb és rokon
szenvesebh példát aligha találunk.

Gide, akivel hosszú ideig bizalmas barátságban volt - (mind
addig, amíg nagy könyve, a Gide irányában meglehetősen kziti
km, "Le diaiogue avec André Gide" miatt el nem távolodtak egy·
mástól) - azt írta neki egy alkalommal: ne hagyja abba a nap
lóír ástj lehet, hogy sosem jut el művek alkotásáig s majd napló
ja lesz a műve, ennek tárgya pedig az a sokféle nehézség, ami az
alkotásbau megakadályozta. Mű helyett napló a műalkotás akadá
lyairól: ..elég vézna dolog és rávall Gide-re" - mondhatjuk Du
Bos egyik méltatójával. Csakhogy, szerenesére, DIÍ Bos naplója
- valoLan "főmiíve" - jóval több ennél. Soliloquia.t Inkább egy
lélek párbeszéde önmagával; hiszen "ha magam vagyok magam
mal - írta - mindig az 'az érzésem, hogy legalább ketten va
gyunk". Elmélkedéseinek java itt csapódott le, terveit itt érlelte
ki, küzdelrueit itt vívta meg önmagával; "tisztázzuk aterepet"
- kezdte tl észrevétlenül belebocsátkozott amaz önelemzések ("int
respectious") egyikébe, amelyeknél az emberi lélekvizsgálatnak Él
a ruűködésében tettenért önismeretnek kevés elgondolkoztatóbb éH
épületcsebb példája akad a világirodalomban. Szent Agoston ter
mészetesen csak egy van, és fölülmúlhatatlian; d.e Du Bos, aki
Szent Ágmiton tanítványa volt a ..confessió"-ban, nem volt mól
ta tlan tanitvánva, .

1908-tóL fogva írt naplót, s ebből még életében megjolent egy
kötetnyi szemelvény, "Kivonatok egy naplóból", 1928-ban. 1908-t6l
1921-ig a lelkiismeretesen vezetett "Journal"-ból többet, úgy lát
szik, nem is fogunk megismerni, mint amennyit a "Kivonatok"
közöluek. 1921-ig ugyanis Du Bos kézzel írt, és a legtöbbször ce
ruzával. Kózrráaa IHmúgyis olvashatatlan' volt, a ceruzairás rá
adásul elkeuődött, kielemezhotetlenné vált. Mikor halála után fe
lesége é!" lánya hozzáláttak a "Journal' sajtó alá rendezéséhez
le kellett tenniük arról a reményről, bogy 'az 1921 előtti anyag·
ból valamit megmenthetnek. 1921-től fogva Du Bos diktált: ettől
fogva olvasható s részben már meg is jelent a "Napló"; e~előre
upgy kötete látott napvilágot. 1921-től 1928-ig bezárólag. Erre az.
időre eaik életének legnagyobb eseménye, visszatérése a valláshoz,
a katotikus vallásos élethez: szomelvényeluk javarészt ezzel kap
osolatosnk s némi ízelítőt adnak a napló modorából, jellegzetesen
"diktandó", bonyolult, sok nekifutással dolgozó strlusáből. (amit,
éppen mert nagyon jellemző Du Bosra, a fordításban még ott is
igyekeztünk meg'tartani, ahol a magyar nyelv szelleme a mOD"
datok sűrűbb tagolását kívánta volna); s talán érzékelterni tud
:iák DZ olvasóval korunk e nagy ..lelki szövegének" és páratlan
"dokumentumának" légkörét.

Ki8~é mintha túlságosan fojtott légkör volna, valahogyan
meleghúzi, föJfiítött, s igen magasfokú és nagyfeszültségű szel
Ierni-lelkí eletével is olykor szinte példája annak, amit a német
...weltiremd" szó fejez ki. De ne feledjük el: ez II szobúban, kUnyvei
.közt. képtarakban. hang-versenytermekben ..-- és megtérésétől fogva
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a templomban, a Notre-Dame korareggeli miséin meg aMoDsieur
utca beuedíktináinak kápolnájában élő ember, (akit meghatottan
.86 megrendülten látnak barátai, amint az áldoztatórácstól visszatér,
átszellemült arccal s könnyektől ragyogó mélykék szemével, a
Ke(!'yeleru boldogságában): ez az ember egész életében nagybeteg
volt. egyike az irodalom legnagyobb szenvedőinek, (írt egy mély
segeseu nagy és komoly tanulmányt is "De le souffrance phvsí
que", a testi szenvedésről); s arra, ahogyan napról-napra megví
Tott a testi kínnal, fáradtsággal, kimerültséggel. ahogyan napról
napra kivrvta a szellem győzelmét a test fölött, csak egy szó illik:
kősiesKég.

Csak a beteg, aki mindig ott érzi magában a tehetetlenné vá
lás és a halál fenyegetését, tapasztalhatja a mindeut kimondás
nak azt ll. légszomjas kényszerét. a - Bourget jellemző szavával
- "dittoutisme"-nak (mindentkimondásnakl azt a sürgetését, amit
5 tapasztalt és tanúsít zárójelekkel, lábjegyzetekkel és kitérők

ktll zsúfolt tanulmányaiban. Es csak az övéhez hasonló kényes
"szellt;mi becsületesség képes arra, hogy folytonosan korrigálja
önmagút, folytonosan kijavítsa, osiszolja, finomítsa megállapítá
sait,néha majdnem kínosan, néha már-már a preciőzködés ha
tárán; oe mindig azzal a törekvéssel, hogy minél hívebben köze
.lítse meg az igazságot; és semmi mással ne törődjék, csak az igaz
",ággal. Kevesen foglalkoztak annyit önmagukkal, mint ő, de ke
vesen adtak nála kevesebbet a saját szépségükre. Nem azépen
akart írni; az igazságot akarta írni. Magáról is, könyörtelen tár
gyilagossággal. "Magamat is mindig úgy néztem, mint egy tár
gyat" - mondja, saját maga iránti objektivitását jellemezve.

Ez a nagy kritikus {-JS nagy lélek voltaképpen mindig az Is
tent kereste, akkor is, amikor azt hitte, csak a szépséget keresi.
Istent a szépségben, a szépséget alkotó gániuszban. Élete ebben
az értelemben is "approximations", megközelítések sorozata volt.
Egyre jobban bekerítette Istent, és Isten egyre jobban bekerítette
őt. S mert becsületes volt: lehetetlen volt, hogy végülis ne talál
koszanak. legheltil, a lelkében.

~s attól fogva. hogy találkoztak, soha többé el nem engedte M
Isten kezét. (r. ou-)

A },fÁRIA-TISZTELET ÉS A MÁRIA-ÉV. Már a Szeplőtelen
Fooantotás dogmájának centenáriumához kapcsolt Mária-év je
gyében folytak le annak a mariológiai hétnek tanácskozásai, ame
lyeket nemrégiben rendezett meg Milanóban a D i d a s k' a l e i o n
nevű katolikus tudományos intézet. Mind a rendezésben. mind a
tanácskozásokon résztvett a Mária-tanulmányok nemzetközi köz
pontja és' a nemzetközi Mária-akadémia is. A megbeszélések so
rán - mint az O s s e r vat o r e R o m a n o beszámolójában ol
vassuk - szorosan szemelőit tartották azokat az. irányelveket,
amelyeket a Szentaiua megbízásából Montini közölt levélben a
Didaskaleion elnökével. A levélben XI I. Pius felhívta az értekez
tet figyelmét arra a szerepre, amelyet Mária visz az üdvösség kö
rében és az Egyház életében. mint Jézus anyja, társ a megvál
iásbrm, kn71 , eti lő és a kereseiénnek lelki édesomuia: "Távol attól,
kogy öncél lenne, a máriás jámborság -'- megfelelően a hagyomq.
"Y08 formulának: p e r M a r i a m a d J e s u m, - az az esz-

<662



kik, amelynek lényeges rendeltetése, hogy a lelkeket Krisztushoz
it'ányítsa s így egYbekösse őket az Atyával a Szentiélek szerete
iében." A !Il ária-hét eredményeit a záróülésen a következő· ,zem
1JO'TCtokban foglalták össze:

1. Mindenekelőtt szükségesnek muiaikoeik, hogy minél .z1.l
kebbre vonják és végülis megszüntessék azt a sajnálatos elseo
kadúst, amely a máriás jámborság és a Mária-teológia között
észlelhető, mert a kettőnek belső találkozása és a kölcsönös befo
lyásolás rendkíviil fontos abból a célból, hogy utat nyisson a
Mária-teológiában a máriás jámborságnak, utóbbit pedig elltisBu
(f, dogmatikus biztosság természetes alapjával.

2. Különböző' áramlatok vagy szellemi iskolák különböző m6
don, saját seinezésűkkel és különböző eiiárásokkal, de mind arra
törekedjenek, hogy elevenné és hatékonnyá tegyék a "Mária út
Jézushoz" ragyogó elvet, amely alapja és e,qyetemes lényege a
máriás szellemiségnek és jámborságnak.

3. Elengedhetetlen, hogy a máriás seenibeszédeket és közlemé
nyeket minden részletükben a Már'iára vonatkozó doamatikus tan
iellemezee. Kell, hogy a hívek tisztába jőjjenek azzal: mi az, ami
a hithez tartozik, s mi az, ami nem tartozik; mi az, ami biztos
1)agy általános tan, s mi az, ami vitatható va,qy valószínű: mi az,
ami igaz, s mi az, ami téves. Ilyen módon fogjuk elérni, hogy a
máriás .iámborság a kinyilatkoztatott és teológ'iai igazságra tá
maszkodik.

4. A máriás liturgia, ha bölcs oktatás kiséri, amely híven meg
világítja Mária helyét Krisztu« liturgikus misztériumában, haial»
mas serkentést fog adni és életet fo ,q vinni az c(Jyéni máriás jám
borsáaba, amelynek nem szabad sem szűklátókörű, kicsinyeB ala
nyi,~o"I,'1. .~"''1. nesredelmes és kevéssé épillete« kisiklá.mkba esnie.

5. Természetes és dicsérendő, ha a mariológiai igazságok, ame
lyeket az igehirdetésből tanulnak meg és a liturgiában élnek át a
hívek, személyes maqánáitaiossáookra is késztetik őket, de hogy
ezek az ájtatosságok valóban kifejtsék lendftő erejüket, a kaiolikus
illazsá,qnak kell fénJ/eskednie és a liturgikus misztériumn.ak kell
Züktetnie bennük: Márián keresztül, Máriával és Máriában Jézus
hoz és az Atyához a Szentlélek ezereteiében.

6. A Szeplőtelen Fogantatás dogmá.1áról való centenáris meg
emlékezé« alkalmából az értekezlet óhajtja, hogya papság lelkileg
es teolóGiailag is készüljön fel a Mária-é1Jre. Ebből a célból ja
vaslatokkal fordul a papságl!oz, annál is inkább, mert ekként tesz
eleget a Seeniaiua szándékának, alci levelében azt a reményét és
kívánsáqát fejezte ki, hogy "ez az annyira fontos tanulmányi
hét értékes mtumokrü hint el és gyümölcsöket érlel, amelyeknek
iJrvendpzhetik ae Ettuluiz",

A javaslatok a kÖ1Jetkezők:
aj Az összes szemináriumok tanulmánYi rendJü1cben biztosít

sanak méltó helyet a mariológiának, amely a papi lélek alakHá.
sástak. is oondviseléseeerű eszköze.

b] A Máriára vonatkozó tamulmánuok előmozdFtása és eltnélYí
tése céljáhól létesítsenek az egyháziak orezáoos Mária-társaságot.

ej A Mária-évben minden plébánia ajánlja fel manát ünnepé
lyes keretek közt a Madonnának, vagy újítsa meg ré,qebbi felajári.
hísát, Ugyanakkor fo.qadiák mea a hívek, hogy egyéni é.'1 családi
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e~tükben a Szűzanyát tekintik útmutatónak, és kogU tőlük te16'
módon bekapcsolódnak plébániájuk tevékenységébe.

d) Tanítsák meg híveiket a papok a seeniotoasé helyes imád
kozására, nehogy ez a szép ájtatosság fel'i::etes fOl'masággá váljé~

e) Legyenek rajta a lelkészek, hogy a hívek egyénileg ís fel
ajánlják magukat a Szűzanyának.

f) Fordítsanak a papok különös gondot a hónap első szomba/
iának ájtatosságára, ezzel együtt a jóválételi szenidldozás gya
korlására. Utóbbinak megkönnyítése okából szerezzék meg a lel
készek az engedélyt arra, hogy első seombaion Mária Szeplijieleti

.Szívének ootio-mieéiét mondhassák, és az ordinárius megítélésé
től függően szorgalmazzák ilyenkor a délután';, 1JUgy e.~ti SZ€1JJ

misét.

A MALAKIÁS-}i'ÉLE JöVENDöLÉSEK. Wiou Arnold, egy
a maga korában ismert nevű bencés tudós 1595-ben legendagyüj
teményt tett közzé ezzel a címmel: Lignum vilae (Az élet fája).
Ennek a ma már ritkaságszámba menő velencei kiadványnak 307
311. lapjain terjedelmes jövendöléssorozatot találunk Propbetia de
iuiuri» Romanss l"ontittcibus (Jövendőlés az ezután következő

pápáknál) címen. A jövendölések, szám szerint 112, II. Celesztintől
(llA3-1l44) a világ végéig uralkodó pápák egyéniségát jellemzik
egy-egy tömör, rendszerint néhány szóból álló mondattal. Szerző...
jükként Szerit Malakiás ermaghi érsek, a XII. századi ir egyházi
élet legkimagaslóbb alakja (t 1148. november 2.) van feltüntetve.
aki különöseu a római liturgia meghonosításával és meggyökerez
tetésével szerzett elévülhetetlen érdemeket.

Wion közlése, érthetőleg, nagy feltűnést keltett a tudós vi
lágban. Eleinte mindenki készpénznek vette a jövendöléseket. Hi
telességükben és történeti megbízhatóságukban sokáig senkinek
66m jutott eszébe kételkedni. Annál kevésbbé, mert egy nagy szent
nevével fémjelezve kerültek forgalomba, akinek jövendölő tehetsé
ge különben is ismert volt a hagiografikus irodalomban.

Hosszabb időnek kellett eltelnie,' míg kritikusabb szellemek
beható bb tanulmányozás alapján kezdték észrevenni, hogy a jö
vendölések körül nincsen minden rendben. Innét is, onnét is ki
fogá,sok merültek fel. Az első koncentrikus támadást egy Méne
strier C. F; nevű tudós jezsuita indította ellenük "Réfutation des
prohéties faussement attribuées a S. Malachie" c. munkálában.
(Paris, 1689) Az első fecskét aztán idővel sok más követte. A jö
vendölések mindjobban belekerültek az egyháztörténeti viták kö
zeppontjába, És itt nem volt különbség katolikus és protestáns ál
láspont közt, Sőt azt lehet mondani, hogy a kérdéssel foglalkozó
katolikus tudósok (Schmldlin, Vaeandard, Paulus) még határozot
tabban a hitelesség ellen nyilatkoztak, mint protestáns társaik.
Ezzel szemben a védelem egyre inkább gyengült. Ma már nincsen
komoly tudós, aki csak egy pillanatra is hinne a jövendöléscl{
történeti .hi telességében.
. A kritikai kutatás mindenekelőttSzerit Malakiás szerzőségének
hitét rendítette meg. Joggal utalt arra, a feltíi.nő körülményre.
hogy Szent Bernát szokatlanul meleghangú Malakiás-életrajzá
ban, bár külön fejezetben magasztalja a kiváló főpap jövendölő
ielietségét, a pápákra vonatkozó jövendölél'Jeire még csak célzást
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sem tesz. Ez annál feltűnőbb, mivel II pápai széken abban az
időben éppen Szent Bernát tanítványa, III. .Ienő, az első ciszter
eita pápa (1145-1153) ült. Elképzelhetetlen tehát, ,hogy a nagy
clairvauxi apát szent barátjának kedves tanítványára vonatkozó
jövendölését említetlenül hagyta volna, ha az egyáltalában létezett
volna. De nemcsak Szent Bernátnak, hanem Wion könyvének meg
jelenéséig senkinek sem volt tudomása a jövendölések létezéséről.
Szinte lehetetlen elképzelnünk, hogy ilyen általános érdekű, az
t'gész keresztény világot olyan közelről érintő gYiljteménynek
közel ötszáz esztendőn át sikerült észrevétlenül megbújnia a kó
dexek sárguló lapjain, még az úgynevezett 'I'elesphorus-jövendö
lés, mely szintén a pápaság jövőjére vonatkozik, legalább ötven
kézíratban fl ezenfelül í'rauuia és német fordításban maradt reánk.

De nemcsak a szerzőséggel, hanem a jövendölések tartalmával
is bajok voltak. Gondosabb összehasonlitással ugyanis rájöttek,
hogy az első 74 pápára vonatkozó jövendölések VIl. Orbánia
(1590) bezárólag tartalomban is, formában is lényegesen kűlön

böznek az utánuk. következőktől. Míg' az első csoportba tartozó
jövendölések a reális valóság talaján állanak és az egyes pápákat
születési helyük, hazájuk, cíinerük sth. szeriut, egyszóval törté
netileg könnyen ellenőrizhető vonásokkal jellemezik, sőt az egyik
nek. VI. Orbánnak (1378-];'80) még II családi Hevét is megnevezik
(Pribnano), addig a második csoportba tartozók általánosságban
mozognak, jóformán semmi kézzel foghatót nem nyujtanak és ép
pen ezért tetszés szerint értelmezhetők. Szinte magától kínálkozik
tehát a gondolat,hogy itt a vaticinia post evenium, vagy.is fi

multba visszavetített jövendölések tipikus esetével állunk szemben.
Ezek szerint az első 74 jövendölést ki kell iktatnunk a profé

dák sorából; ezek valójában nem jövendölések, hanem jöven
dölésformába öltöztetett történeti valóságok. Összeállításuk és a
hátralevő 38 igazi jövendöléssel való kiezésaítéaük csakis a VII.
Orbán halála (1590 szeptember 27.) és Wion könyvének megjele
nése közt eltelt öt esztendő alatt mehetett végbe. Sőt még tovább
mehetünk a keletkezés időpontjának megjelölésében. Ujabban
ugyanis általánosan elfogadott vélemény, .hog-y a jövendölések
konkrét alkalomra, a VII. Orbán halálát követő szokatlanul hosz
szú konklávéra (1590 október 16-december 4) készültek és céljuk
az egyik esélyes jelölt, az orvietói Simoncelli bíboros kilátásainak
j~vítása volt. A konklávéból azonban nem Símoneelli, .hanem
Sfnndrato bíboros került ki győztesen XIV. Gergely néven. (1590
1591.)

A Malakiás-féle jövendöléseknek tehát a valóságbau semmi
közük sincs a nal!'y ir főpap bitorolt nevéhez. Nem a XII. század
ban, hanem a XVI. század végén keletkeztek. Koholójuk szemé
lyére nézve semmi biztos adatunk nincsen, Wion egy' szóval sem
árulja el, hogyan jutott a jövendölések kézíratához: Nem való
színű, hogy neki mag-ának része lett volna a hamisftásban; ö
egyszerűen csak közölte a kapott szöveget. Az ig-azi szerző rnínden
valószínűség szerint a dolog-ban erősen érdekelt Simoncelli bíboros
környezetéből került ki. Ihletésében valószínűleg része volt annak
a névtelen munkának is, mely a kőzépkor híres prófétájának,
Joachim fiorei apátnak neve alatt éppen ekkor és szintén Velen
cében jelent meg "Vaticinia sive prophetinc abbatís Jouehimi et
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Anselmiepiscopi Mariscaui' címen, Ebben azoubu n ('Huk I V. Pius
pápával kezdődnek a jóslások. (1559-1565)

- Az utolsó pápákr-a vonatkozó jövendlíJ{~Hck ú.llulúnosun ismer
tek, de talán nem árt felfrissíteni őket. IX. Pius: Crux de emel'
(keresztről keresztre), XlII. Leó: Lumen de coelo (égből eredt
fény), X. Pius: IgIÚS ardens (égő tűz) , XV. Benedek: Religio
depopulata (elnéptelenedett vallás), XI. Pius: Fides intrenida
(rendíthetetlen hit), XIJ. Pius: Pastor angel icus (angyali pásztor),
Hátra vannak még: Pastor et nauta (pásztor és hajós), F'los flo
r'urn (virágok virága), Dc rnedietate Iunue (a hold közepéből). Dl'
labore solis (a nap munká.iúbó l) , Gloria olivae (az olajfa dicső

sége) és Petrus II. (ll. Póter) Az egész gyüjtemény ezzel II mondai
tal zárul: A római szentegyház utolsó szoronguttatúsu ide.ién ,I
római ll. Péter fog kormányozni. b. !I.

GIESSWEIN SANJ)O/l EM Ll~KgZE'1'f;, Nocernber 16-úlIlJull
harminc éve, hogy Giessuieu: Sándor beiciczte j'öldi pályáját.
Sirja felett a kerepesi temetőben az andesi Krisztus szobra hirdel i,
hogy élete el/yik főtör'ekvése oolt If krisziusi békét beoinn; nem
csak az el/yén lelkébe, hal/cm a mcnbomlott társadnlmi és (~ 1,'(1·
}Jitalizmus hatalmi iörekvéseUől felforgatótt nemzetközi életbe 1.\.

Tatán szűleiett gazdatiszli családból. Korán egyházi pályám
lépett, hamarosan győri kanonok, k("őlJlJ lJá},cti prelátus tett.
Élete nal/Y részét ct sedeud.iordulán. eüurc inlcálJlJ 'i.pannirosslÍ ál
alakuló (h;őrött és az ugyanakkor uiláq oúrossá fejlődött Buda
ueeten élte le. Tanulmányutat tett Keletre IL,- járt Amerikában 'Í,\.
Ezenkivül, mint a rél/i nagy humnl1;sltík ';fJ(fzi késő kereeziénu
utóda, Európa csaknem. minden jclenlűsl'1)b oáronúlran mcaiorduit,
hogy aktioe résztvegyen It nemzetközi lconarcsxeusokon, metuet.
Európa szellemi eouséoét i,qyekeztek megmenteni.. A nemzetközi
iouwak és diiniiibíráskoddsnak kevés olua« lelkes, 'IUlJJ./;tudású é.\
(!,qyben erkölcsi komol,'lJMÍl/gúl harcoló IljJostolal'oU, mint lj.
Ugyanakkor keményen kikeli a nemzetkiiz! lClÍuykl'rcskedelem. el
len, hozzáértéssel szólt hozzá n,/;ell)észeti kerdésckhs:«, fejtegetett
nevelési problémákat.

Az imperialista törekvések miatt C!J.1Jl'e inkább növekedett (I

húború» oeszélu. Giessuieín kesesziénú és humanista lelkétől mi
scm volt távolabb, mint a háború. Ezért lett sei uoel-lélekkel a bél«
lelkes apostola. Szinte minden más tcvékenyslige háttérbe SZ01'ult,
Hirdette, hal/Y a tömegmészárlássávúlt hálJorú el oesztette mindcl/
erk'ölcsi jogosultságát; ezerepét a nemectkiizi jognak és a dönlö
bíráskodásnak kell átvennie. Nincs ügy,mel:lJet kölcsönös meaér
tesset tárl/yalá.sok útján el ne lehetne intézni. Szemében a háború
nemcsak az emberiséa na!JY részének leméseárlásút, hanem eaube«
(IZ éoezredes kultura halálát is jelentette. Azt vallotta: amint (/
'19, század becses' 1)ívmánya a rabszolyasrí{J measzűntetése, ugyan
,ípy "a 2a, «záead lennemesebb ielculrdui közé tartozik a keresz
lén]; eszmekörnek e!IY másik oondolota), rt nemzetek testvériségli
nek és a nemzetkiizi .100 lciter iesziés«: által II béké« érintkezés tar
.tóssá!lának megl'alósiM..wü keresztülvinni." Tisztán látta, hom; II

nemzetközi jO!1 és döntőhíráskodás il ián.lfa mclleit a tő/w «zolsu:
tatában állá titkos di-ploncácia a háliorús t(~szilltsé.Q leyfőlili oku.
Ugyanakkor észreretie. /Iogy II felsűlJ{l társadalmi o.\.ztúlyoklJlí! fl
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1.:nenh;n.1J erlcolcn élelet irán.lJító ereiének IwlUf:J.nyulásál'al é.~ a:
fj nzé os elűretiiré séllel ld ve szeit az cm ber! egj}iittérzés, ezolilarilá«,
Ezért, bár SZi1JCSen vesz minsen felülről jövő kezdeménttezést is,
fl béke ügyét csak a kis emberek, a. néoteten milliók kezében lát
ta bieioeitoa. Ezek lelkében ott 1;1 méll oz emberi efJyüflér:::éx, !lZO
l cdariiá« tudata.

Itthoni életének kereiét a századvéf/ utolsó érdizedeiben. meg
lí,juló katolikis társadnlmi, kulturális é8 »alláso« egyesületek szot
r:áltnUák. M aotaláli« ezeket 111úr Gl/örött is, Budapesten meg
t'!J]Jenesen a központjuk/w került. Naim tudásút, s,zéleskörü ismere
teit, meluek nemcsak a teológiát öleUa.: tel, hanem a, történelem,
«eociolánio, bioloaía, archeolouia, nyel1,észet tcrilletére í li kiterjed
tek, a fenti keretekben. "z61'01 é.l( irásbnn fl nemzet kiizkinc8él'é
tette. Az Em/ház szociáli« hi ,'otásának lollá val, SZ(l1)(Í ral és szer
I'ező tevéken,1Jsé.qém,1 cllyilc útWI'Ő opostola. volt; kiicetelte 1/em
cnak. Q. [Jclsönek a keresztem) erkölcs örök elvei ezerini való meg
lí,jltódását, hanem az élet külső kereteinek a. haladás eszméihez
i-alá ",züksé.'les és bolc« átformálását is, és a ma.qya.rság európa'i,
emberi hi1Jatásának bátor, meunemallcusiú szószólója, a klaseztlcu»
nemzedék, Széchenyi., K ossuth, !iJötl'ÖS hafJ.1/omán!Jainak őr,zője

roli.
A tnult ismeretének (Jirtokábwl ((Z einek, eszmék. iiII/gasá ()(){

J'i~s.lJáltn az élet sohzínü változékann folyását, ezért II [walwr
lati élet síMán néha ini/(((iozott, kisebb jelentőségű dolgok felett
elsiklott éle» lizcme, de 1/ halála óta eltelt harminc esztendő 111eJl
mutaii«, IWim fl jö/'ő konturiuit jól seitette mC[J, (Jánosi Gnut«)

~'~~RJ)l<~ 'I'OHNI O K. Az Atlanti Oceánra néző La-Roehelle- í
kikötő több mint nvolr-szúzéves, hatalmas Szeut Miklós tornya né
hány hónapja siil lyedőben van. A francia Műernlékek Hivatala n
-zokatlanul nagvmérctű süllyedés éf> a fokozatos elferdülés meg
\izsg-álására határozta pl magát. A torony sziklatalajon épült kö
zépkori tö\g'yl'agerendá7.attal, asziklatalaj azonhan csupán ki
lenc méternvire a fiild alatt kezdődik. A francia építészek a toron]
szerkezetóben a g-erendúkat betonoszlopokkal akarják T1leg'(-'I'ősí

teni fl egészen a. sziklutalu] kezdetéig betoualapokat raknak a to
rony köré. Mielőtt azonbun a remek román stílü műemlék IUCA'
mentéséhez hozzáfogtak volna, megvizsgálták a világ közismert s
még Ienúlló ferde tornyait, hogy azok egyensúlyi helyzetéből

ok ul.iuuuk.
A PisaiI<'erde Torony a leg.ielentékenyebb i lyenneru ű épít

méuy, amelyet legalább képről mindnvájan ismerünk. Ezt a tor
nyot l174-hen kezdték (') építeni, de csak 1384-hen sikerült hefe
.iezn i. A tornnv lúbuzutu vastagon körbefutó múrvúnv f'alnzatból
.i H, amely zömök toronyövezetbe zárva félköríves román boltíve
ket hordoz. A többi hat outelet szin tón félköríves, oszlouocskúkou
nyugvó ívekből áll. Xl n. századbeli épitőmester'i feliigyelője

Giovanni d'Jnspruck volt és 'I'ommaso Pisano, a világhírű Andrea
Pisano fia fejezte be az építkezést.

A Pisai Ferde 'I'Ol'OIlY legnagyobb érdekessége az, hogy már
a torony lábazatának építésekor indult meg a talajsüllyedés. A
hajt idl'jéhen éSíll'eveti (,k és oly iigyesen módos ították fl Felső eme-
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letek méreteit, hogy sikerült az egész épületet ferdesége ellenére
is külsőleg arányba és belsőleg egyensúlyba állítani.. 'I'ény az.
hogy Antonio Venezianónak egy a Carupo Santo falára 1384-ben
festett freskóján az-akkor nemrég befejezett épület ferde állásum]
van megörökítve.

A Pisai Ferde 'I'oroiiv ep itőiuek űgyeskedése azonban 11eIn volt
egészen célravezető, mert a torony azóta is évről-évre ferdül.
Nedves talajra épült és Giovanni, építésének első mestere mar
J298-ban szondázást végzett, hogy It talaj ellenállását kikérnlelhesse
és meghatározhassa. A ferdülés eleinte nem is volt lényeges, de
1817-től kezdődően pontos mérésekkel állunitották meg, hogy az
elhajlás évenként 1-2 milimétert tesz ki. :E}lhatároztúk tehát, hog ,
a torony közelében kutat fúrnak, hogy a környezi) altalajt kiszá
i-itsák: Az orvosság azonban rosszabbnak hizouyult a betegségnél,
lllert a Initban túlgyorsan fölhalmozódó víz az eddigi lassú elszi
várgásnál is veszélvesebb alárnosúsokat idézett eli; l's az évenkénti
elhajlás megnégyszereződött.Mivel . pedig a torony lassú elhaj
lása nem állott meg, hanem fokozódott, eg-y f'rancia mérnök (M.
Imbeux) a mai földalatti vasútéjiitkezésck nél husználatos talaj
fagyasztási eljárást ajánlotta a torony megmentósóre. 1932 é:-;
1936 között azután az olasz mérnőkök a torony küriil 360 helyen
6 cm átmérőjű és 4 méter mólvséaű lyukat rudak a torony alta
lajába és több mint 900 tonna folyékony cementet injekcióztak beh
a íalajba. Ennek az eljárásnak a bef'ejezós« óta semmiféle süllye
dés vagy ferdiilést nem tapasztaltak többé ennél IL fisztavonalú
és nemesarányú építészeti csodánál.

Bolognában is van két nem kevésbbé nevezetes nég'yszöglete:-;
torony, de mivel ezek egys:f,erű téglaépítmények, sokkal prózaibb
látványt nyujtanak és sokkal kevesebben emlékeznek ábrázolásuk
ra. Ez a két torony 110H és 1109 között ópült. A masrasabbik, H

Torre degli Asinelli csak lassanként ferdül és ma is 97 méternyi
magasságú, mint építésekor. Szomszédja, a Garienda torony azon
ban ma már csak felemagasságnyira nyú lik föl, ezzel szemben
kettős elhajlásban is szenved és negyvenhatméteres magasságú
ban is fenyegető vészt jelent II környéken meghúzódó rézrnűves
műhelyekre,

A szárastalajú Olaszországon kívül még' több rt ferde torony.
amit a németországi Emsben és Ulmban. akár a hollandiai Dell't
ben vagy II francia Laonban és Chamonixhan. A'I. I<~tampes-i Szeut
Márton torony pedig valóságos meterológiai ritkaság, irigása
ugyanis az idö.iáráshoz igazodik. Agyagos talajon épült, ha fehát
sok az eső, az agyagta.1aj megduzzad. száraz időszukban pedig
összetöpped és a ráépített torony így kiílönböző elhujlásokut pro
dukál. A távolkeleti 'l'cnkinban is ismeretees II Vinh-Menh nevű
ferde-torony, de ez leomlóban vau,

Annál érdekesebb II hajdani sarag-ossai U j Torony esete, ame
lyet Katolikus Ferdinúnd idejében építettek, I<;píté"e 1504-beIi
kezdődöft és 1515-hen fejeződött be. Alapv,aia it legnazyobb gon
dosabban készűlt és mindon teherpróbát kibirt, mert faragott kö
vekből állt, de többi részt' már csak tégláhól épült és ez volt u
ha], mert egyik oldalán 11 téglafalazat szétuvomódott, kimarjult
és egyes tk-glasol'ol, f'elény iro zsugor-odtak. 'Yiintím m',{)IlhWn fl to-
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ron)l sú lyu ezt a munkát elvégezte, több évszázadnvira nem tör
tént állagában semmiféle változás, a torony tetején lévő óra év
századokig mutatta az időt és az arragónialak nagyon büszkék
voltak rá. Lehettek is, inert tornyuk Napóleon 1809-i hadjáratának

},omhál'úsú.t is kiállotta. 1887-ben azonban szekatlan módon ferd ül
Ili kezdett ez II nevezetes építészeti ritkaság és a spanyol teehniku
-ok ahelyett, hogy megmentették volna, halálra ítélték. A bon
tócsákánvok azonban alig tudtak megbirkózni a szinte megkö-
\"I'~edett téglaanyaggul. .

A f'erde-tornvokru tehát leselkedik a halál, életbenmaradásuk
azonban cseppet sem reménytelenebb, mint a többi "normális"
("pítészeti műveké ha egyszer biztos talajra épültek és az építé
-ükhöz f'elhaszná lt a nvagnk kcllií teherbíróképességgel rendel
kvznek. (p.}

JöRGENSEN V1SS7-Al'EHT DAN1ABA. A nagy dán irá, aki
ineqtérése után nem sokkal, 1897-ben költözött Assisiba, hazatért
,zülőföldjére, Assisiban el/Y parasztcsalddnál talált otthont; há-:
ruk három szobáiá: enuediél: át a költőnek, Ez a ház a város leg
magasabb pontján áll s a neve, mely ol;1} jól illik Jiiraensen egyé
niségéhez, csupa költészet (;,~ áhitat: Santa, Maria delle Rosenak,
Háesá« ilfáriállak hí.vják.

A költő korán kelt s rendszerint ablakából nézte a. napkeltét.
ltármerre nhett, 'lllÍndeniltt a szicének. oly kedves ferences mul!
«mlékeiuel találkozott : látta a San Damumo tetejét, az olaiiáko«
lúl Iliootorto templomát, AnfJ:l/olos Boldogasszony kupoláját, a
halmokat, melueken. a· Poeerelio járt, és távol sejtelem«zerűe« a
Trasimene tó hékjélH'n a «ziqciet, a!l.owí 'oiss.zavonult.

Ki tudja, clhfl!J.I/ta volna-e 'valaha is Jörgensen második ha
,újá( visszatér-e meuhulni ősei !'öldjére, ha idősebbik fia, apja
t'gészséf/éérl afJ.fJfÍd,'a,m"n·/ unszolja és kérleli. Ola» csak egyetlen
szót tud olasz/ll, ezt az ('!/uet: "bobbo", apám; de ezt annyisz01' .~

(l,i'myi álllud(/tos,wílJ!Jali.~mételte, hugJl végülis meainditotta (/2

Úi'f'fJ kQ/tő sú"a. Mert Soendboraban, ahol hnjdarul1l(H1. lakott,
hiányozni fOY II!}.'}O/t nek! Assis; ténye és meleoe, rengeteg ma
dara és ciráoa; de föb/) kényelem és yondosabb ellátás ?Járja az
aOgastyánt: »izvezeiék, közponfí Nités, aminek az (/s,~'isi paraszt
házban hire-luim-na sem volt.

Axel Munthl', Claudel, Papini, 111auriac 'barátju, Assisi Szeni
Ferenc, Seienn i Secnt Kaiaiin, Don Bosco, Szent Brigitta, Korio
/wi Ssenr JllarJjit életirója fájó szílJvel mond búcsút a Pooerello
/'árosának, De szu1llorúsúf/a nem toiiio. el, csak megaranyozza, hu
J/lorát. Mul.aftatja a lJondolat, /tomi odahaza olyan házban fog lak
rt, amelyet "neiii.zet i emlékké" nyilvánítoftak. Az ujsúgírón.ak li

".t1yben ferences «zerzeteenck, alei a búcsú napjaiban fölkereste,
'dosol;/jo.l/vn mondia.:

- Képzelje cl, miltten kitűnő szúrakozús lesz fl földszinti Jbr
uensen-múzeum poriásának.. lJölfJ.l/e'itn és uraim, mondja majd (I

látogafóknak, ({ h ázban, ohoná belépnek,' egykor Jtiroense« János
lakott, a nagy irá. S akkor én leszálok az első emeletröl, aQlakom
hól: Hohó, baratocskám, hiszen még élek!

Dp azért kijlll/H ('silloJ/ott II szemében, (tmi.kor- Fnbbrett! pá-
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ter, az ujságíró elbúcsúzott tőle. Ez lassan, e szép él> gazdag, 'lll/Ore
vanhét esztendőt ért élet látható művein és a műveknek fl lelkekre
tett láthatatlan, de nagy és állandó hoiásán tűnődve lépkedett le
fele a falusi ház csorba lépcsőin; mikor valaki uiánakiáltott, EglJ
asszony volt, a költő felesége. Visszahívták. Az allJ/író SZP ll i
Ferene áldását kértc fiatal láto.qatójától (g. h.)

BIBLIAI ARCHEOLOGIA 1953-BAN. Az év elején a Szen l
föld különböző helyéin ásatásokat kezdtek; ezek a munkák most
befejeződtek, Attekintést is nyerheteünk róluk s az eredményekről,
melyek az időn is érdekes részletekkel gyarnpí tották ismereteinket.

A ferencesek az Olajfák Hegyének nyugati lejtőjén végeztek
kutatásokat, nem messze egy moszké romjaitól, a "Dominus flevit"
helyén, azaz ott, ahol .Iézus Jeruzsálem fölött sírt. Egy a Kr-isztus
utáni első századból való temetőt fedeztek föl itt, minden való
színűség szerint az egykori Bethania temetkezési helyét. Szúmo
"ossiarium"-ot, csontok számára szolaáló kőládát találtak; sűrűn
szerepelnek rajtuk azok u nevek - Mária, Mária, Simon, stb .Ó::

melveket az Evangélium Bethániával kapcsolatban emleget.
Tushingham professzor tavasszal Marlebától délre. a trau s/,

jordániai Dibanban ásatott. A helyet a biblia többször is meg
nevezi. A templomot, melynek maradványait föltárta, a rómaiak
palotává alakították át. Fölíratai egy bizonyos Sabinus nevét őriz

ték meg.
A Heath College tanára, Free tanítványaival Dethanbau dol

g'ozott, ahol még ma is mutozatiák a kutat, melybe .Iózsef'et ve
tették testvérei, Bronzkori épületeket ástak ki, melyeknek alapjá
ból amfórákban gyerekesontvázak kerültek elő. Holtak csontjai
nál a koponya Illellett tálakat találtak ételmaradékkal H H [obh
kéz közelében ivócsészéket.

Patcer Virgilio Corbo Szent 'I'heodoriusz kolostorának romjait
kutatta át a judeai sivatagban. Pompás Iölíratoe mozuikpadlórn
bukkant, melynek georgiai .rása az első bizonyíték arra. hovv az
egykor oly hatalmas kaukázusi keresztény királyságnak Betlehem
környékén kolostora, volt. A hatodik századi Iöl ír.atok fő nevese
tessége, hogy emlitik azt az Antonius apátot, akit a híres oszlop
szent Simon édesanyjának, Szent Mártának az életrajzából isme
rünk. Ezenkívül szerepelnek rajtuk olyan jellegzetesen perzsa ne
vek is, mint Bakur és Ormizd. Ezek vagy konvertiták lehettek.
akik a perzsa Zoroaszter-kultusz h íveibűl lettek kereszténnyé, vag'r
georgiaiak, akik a hatodik században Georgia fölött is·úralkodú
szasszanida nagykirályok tiszteletére viselték ezeket a neveket,

Az Izrael területén folytatott ásatások közül az idén csak a
francia Jean Perrot kutatásaí érdemelnek említést; ő Bersaba éli
Dan környékén, az ország legészakibb részén miudeddig nem ir,;
sejtett kiter.iedésű kalkolita településeket tárt föl. Végül az. sem
érdektelen archeológiai szempontból, hogya sivatagban épített új
utak hozzáférhetökké tették azokat abizonci romvárosokat, ame
lvekről a régészek minfha évtizedek óta, megfeledkeztek volna.
Valószínűnek látszik, hogy a figyelem most majd úira ft>,léjük
fordul s megindul az öt nagy romváros rendszeres fölkutatása.

t-eher.
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FÖLFEDEZTÉK A LEPRA GYóGYSZERET? Szeptember vé
fJen került nyilvánosságra, hogy egy marinista apáca, M arie
Suzanne nővér, miután sikerült elkülönítenie a lepra kórokozóját,
fölfedezte e súlyos betegség gyógyszerét s erről beseamott a római
mikrobiológia.i kongresszuson. Penso professzor, a római egész
ségügyi intfizet vezetője is nyilatkozott a dologról. "Az Afrikában
kikisérletezett oltóanyag nem-leprás gyerekeknél pozitt1) reakciói
oáliott ld ~ mondia; - a reakció pedig csak ltZoknál POZití1',
akik leküzdték a leprát. Ebből az észlelésből arra lehetne követ
keztetni, hogy a beoltott gyerekek valóban immúnisalc lettek a
levrával szemben, Csak az ezuiáni tapaeetalotok fogják eldönteni,
helyes-e ez a kihietkeztetés, vagy nem. De egyébről is szó van,
Az oltás meoiordiiotta a reakciot a súlyos leprtlsoknál, akik ad
dig csak te.qaiívreakciót muiattak; ez pedig azt jelenti, hogy
az oltás folytán új védekezés lépett föl, lepraellenes allerina.
I/yes/ormán az oltást, ÚUlJ láiseik, m/óf}yításra is lehet alkalmazni",

A kfsérlPlek a betegség megelőzésére is, gyógyítására is ioutibh
/'Ij/JJtak mind ,"'zudánban, mind Új-Kaledóniában; az őszi mad
ridi leprolófJia'i uilágkongresszuson pedig ft. 'világ 1)ezető lepraku
tatái és orcosa! 'ismerkedtek mei) a találmánnyal és alkalmaeá
f';únak eddigi eredménsjeivei,

Ezen a kongresszuson részt vett Bianc doktor, a kameruni
N den nemréuiben. létesitit új, hatalmas leprakórházának főorvo

.~(1 is. (E Fizeni Mihályról elnevezett kórházról és keletkezésének
fl keresztény ezeretet megható hősiességét tanúsító történetéről
I'f/yik követke.ző naplónkban fogunk beszúmolni.) Madr'idból Nden
be utaztában Blanc doktor csak rövid időt töltött Párisban. Az
u~s~gírók kérdést intéztek hozzá Marie-Susanne nővér [elfedezé
8e,·ol.

"A lepra -- felelt II kérdésekre Bianc doklor ._- lényege ezerini
kroniku» betegség, vagyis önkéntes javulások és káros vissza
esések [ellemeik, Ezért tartózkodni kell minden elhamarkodott
itéleftől s oárnunk kell, mig kellő taolatot nyerünk a doloahoz.
Annyi azonban bieonsso«, hot/Y Murie-Susarcne nővér találmányá
cal igen 1Wll.1J l!'pést tettünk előre.

A nő1,á huszonöt ével töltött a Eidesi-szureteken, főként a hi-
res makogáji leprakárluizlmn, Ott kezdte tanulmányozni a rette
netes betegséget s onnét került a lyoni kaiolikus egyetm 01'1)Osi
íakultásán létesített leprakutaló intézetbe. Sikerűlt egy emberi
/f'pradaganat/)()l bacilust elkülönitenie; egyelöre nem tudjuk biz
tosan, oo.iion. u Hansen-féle bacilus-e; mindeneseire igen közel
áll hozu!' A madruii konttresseuson a nővér kutatásai' igen nagy
erdeklődé,~t keltettek. A lyoni intézet legilletékesebb tudásainak
bokteriolooia.; é:.; hisztológiai tanulmányai, melueket a kimaresz
-,Z1.l,~ meoiitatott, «zilártl tudomám/os alapot adnak a fölfedfzés
/I ek.

Jfagamis alkulmaztam. már olyan termékei, meluet Marie
.'1u;wnne nővér erről a mikroba-ienuéseetrtil állított elő. (Penso
professzor, a kiváló szakember eauébként azt java:wlta, nevezzék
el II bocilu»t microbncierium marianumnalc), Nem-élő tenyészetet
alkolmaztunk, udrodcrmilcus befecskendezés formájában. Ami a
-mll,qelőzést, immunizálást illeti, eddiy 1094 eyyénen végeztünk ki-
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sérleiet, s az immunitást a Micslldu-féle reakció klasszikus eljárá
sával tanulmányoztuk. A tesztek tanúsága döntő: allergiát jelez
nek. Hetvenöt százalékban fordaltak ncaatiobol pozitivra, mégpe
dig e hetvenöt százalékon belül tekintélyes arányban olyan rossz
indulatú esetekben, amelyek oolásáaos bacilusözönt hurcolnak él>
Micsuda-reakciójuk negatív. Ezeknél a betegeknél eddig a Mi
csuda-reakció sosem vált pozUívvá tíz százaléknál maaasabb
arányszámban. Marie-Suzanne nővér szérumával viszont 7.'J.3 szá
zalék a pozitívra fordulás.

Mindebből levonhatjuk a következtetést.· egyelőre mmyit, hogy
sikerült a szeroezetet ellenállóbbá tenni a lepráool. szemben. Ha
tudományosan nem is lehet ezidőszerínt felelős nyilatkozatot ten
ni M arie-Suzanne nővér találmányának gyógyító erejéről, a pro .
lilaxis, megelőzés szempontjából - 1500 eset tanúskodik róla-
máris ragyogó eredményeket muiatliat föl. Kisérleti alkalmazása
kiilönben már mind Bamakéban, mind Guyanríl)(Jn, mi.nd Oce
nniában megkez,dődött." (j. p.)

FeleUJs kiadó: S í k S á 71 fl o r
--------~._----------- -
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