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AZ EVANGÉLIUM AZ IDŐBEN

Az. Egyház megezenteli a na
pOt. H órákra osztia, amelyek
beteltén számtatan fészekben
gyűl össze 'Ujra meg 'Ujra Pe
cham János fülemülémek, az
imádkozó szereeces-teucetcnek
megszámlálhatatlan raja, hogy
beledalolja minden hajnalba és
minden alkonyatba a teremtés,
a megtestesülés és a megvátfás
szent titkait. Megszenteli a he
tet is. Es ünnepkörei által az
egész esztendőt egyetlen miszté
riumjáték-sorozattá avatja. Az
Egyház e eeornoskodását az I s
teni Jegyes parancsára végzi. A
parancs, amely az olajfák he
gyén a búcsú órájában a Je
gyes ajkairól elhangzott: "Mel1
jetek tehát és tanítsatok minden
népet . . ." és az igéret, mely
ngyanott zendült meg: "És én
neletek maradok minden nap
a világ végezetéig..... - nem
csak a térbe helyezte bele
az Evangéliumot, hanem az
időbe is, nemcsak a föld
raizba, hanem a történelembe
is. Azok a "népek" nem csupán
a néprajzi értelemben vett né
peket jelentik, hanem a nemze
dékek ujra meg ujra memíiol,76
áradását, akik szűnei nélkül jön- '
nek a századok hajóin, hogy át
haladjanak azon a fénJlsávon,
meluei az evanaélium. hasít a
végtelenség sötétjébe.

Az emberek csak nehezen tud
nak belenyugodnia parancsba
és az igéretbe. A vilá.qvégvárás
nem csupán az első kereszté
nyek és az első ezredforduló
chiliasztáinak tulajdona: ott
lappang minden nemzedék lel
kében. Mert minden nemzedék
ben többségben vannak azok,
akik nehezen tudnak belenyu
godni, hogy a világ az ő halá
luk után is kiszámithatatlanul
sokáig forog, fejlődik a lét és

benne az ember. Pedig az lj

"minden nap a világ végezeté
ig" nem csupán az igéret tel
jességét kívánja hangsúlyozni,
hanem azt is jelzi, hogy o
Szentháromság a megváltás
színjátékában annak az Időnek
is szerepet szán, ami a Golgo'
tai Kereszt és az Ember Fiának
a felhők között feltűnő Jele kö-,
zött eltelik.

Ennek az időnek a határait é:;
'lJégét pedig senki nem tudja
megmondani: "Arról a napról
és óráról senki nem tud sem
mit, még a mennyei angyalok
sem - mondja az Úr Márk
evangéliumában - még a Fiú
sem, hanem csak az Atya". De
ha beletekintünk az Egyház
történetébe, lehetetlen meg nem
látnunk, mennyire nagy és fon
tos ennek az időnek szerepe é«
tartalma.

Minden nemzedék ujra meg
ujra felfedezi és átéli az evan
géliumof. Az igazságok és a.
szépségek ugyanazok, de a kön
tös, amelybe beleöltöznek, min
den században más és más. Van
nak igazsá.qai az evan,Qélium
nak, melueket úgy adnak át
nemzedékek nemzedékeknek,
mint lepecsételt ékszertartékai,
mí,Q eljön egy nemzedék, mely
feltöri a pecsétet, hogy 'felmu
tassa az addi« rejtett ékszere
ket. Más igazságokat úgy adnak
át etnnnásnak a karok, mint
eay lassan fejlődő virágot: szá
zadok alig fiayelnek reá, míg
egyszercsak eljön a nap, me
Iuen. a virá,q kiontja kelyhét.

S vannak urazsáook az evan
oéliumbon, meluekei úQY adnak
át egymásnak a korszakok, mint
parnesai és lánaot. Minden szá
zadban új tüzet lobbantanak
ezek, új küzdelmeket támaszta
nak, hogy alapjaiban rázzák



'JIt!Wg a keresztény világot és (I

keresztény emberek életét. Nincs
izoalmasabb olvasmány, mint (I.

dogmák története; annak törté
neie, hoOY mikor meluik: evan
géliumi igazság tüzesedett út ,JS
támasztott tüzet.

Az evangélium egy és ugyan
az, és ugyanaz az igazságok
kincstára. De minden nemzedék
más oldaláról látja meg, más
mélységekben éli át.

Ezért minden korezeknek
'megvannak a maga sajátos
szentjei. A régieket tiszteljük,
tanuljuk tőlük az örök i.<7ozsá
gokat, elgyönyörködünk benne,
hogyan [ordiiotttik: le azokat (/
m.aguk korának és körülmén.lJei
nek: nyelvére, követjük is őket.

Számtalan lélek üdvözült és üd
vözül korunkban régebbi uta
kon is, De a mi nemeedé'ciinl«
sajátos seentie, aki milliók éle
tére gyakorol hatást: kis Szeni
Teréz, meri új stílust teremtett
és új fogalmakat hozott,

Az e'vangélium, időbeli kibon
lakozásának meavan. a mago
so.iatos dialektikája. Nem min
den nemzedékben jelenf1crzil.'
(!"uforr>l a eriiuel az 'if/én.?I, homl
elmondja a maao új himnuszát
az örök oltár előtt. EmJik-n7(í
sik belefeledkezik az elotte já
ró nagy nemzedék élTfI(1u}Jvi1á
'fálm, azt gZosszálja és isméic}:
!Jeti. Ez az epigonok kom,

Ám az eninon. szereoe uq,lJon
(LZ, mini a bomlá.'? csirái«. Fel
ráata. s7r>'bnnf.i'l, etoorlusziia fl.

régi élményt. Száján kercsetti!
meakeserednck: a réaen oly jó
ízű szavak, üressé válnflk a. l"i1
.rti menhctároeások, penészessé
lj, régi eszmények, keze alatt
űresen penn a régi hanaeeer,
!Je uananakkor niruotalansdoot,
.'€omjúságot támwlzfmarJCl kN·
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riii ,~ ezzel rúkényszedN (j te
remtő szellemet, horni új útO't1
közelítsen az e'van!1élium felé.
új mélységeket kutasson át
benne, új Iormákat keressen a
régi igazságok kifejezésére.

Ezért a kereszténységben, az
Egyház történetében és a való·
di keresztény ember életében
seiinielen az izzás és a liikietés,
l sten nem hagyjrL elaludni né
pét. Ha elszunnyad, szomjúság
lInZ ébreszti fel. Láz az állapo
ta szüntelen, (I. szomjúsáQ, vagy
a teremtő tevékenység láza. Nem
térhet ki [élelmeles feladaJa
elől: horni ujluíl és ujból elk
mételie a jó h'h·t.

E« az i.dfínek, (I, kereszt és a fel
h{jben feltűnő iel közötti időnek
legmélyebb értelme. A Hegyen
és (I kereszten elhonazott a namI
kiáltás a mindenséo felé. CsiZ
laaok, napok és tejútalc, népek
és nemzedékek, századok és év
ezredek oesúrlnnk fel a kiáltás
1'(:,1 és kérdezősködnek ujra meg
ujra 'felőle. A He(1Y és n Fa
felé cl vilá(mak ée az időnek

minden sarkából seiintelen 1)is.'1Z
hanaként hnrso« ez a kérdezős
ködés. S minden. zua ,máskép'P
viss7'l!(m(l"jlí~, nuillképp torzít.
minden lelkiség, minden szelle
miséq saiato« kiizei), ametue«
másleént (5S múskéni hatolnak álaz örök hanrro]: és az ör;j~; Ié
nyek. l1IieWtt az idö nélkü;i
mennue! .Jernesálem lenzállana,
ft/pn kel! 'I.'Uáf/osodnia minde«
'időTle!'inek, amelyet az Atya
mélionak tart erre, feleletet kell
ka7mia minden kérdésnek, meli)
méltó rá, hormválaszt nuerien.
II ódoln.i(l, kell a keres-t elötl .
az e'l,lan.(}élíum előtt az Időnek i.~.

Nem eilY napnak, 1Ja(JJJ ernl é1;
nek, lumen: évezredeknck.

S i il k tÍ F e l' e 11 ('



Hndb Polikárp

A SZENTMISE BÖlCSOKORA
l..ényegileg minden mise az utolsó vacsora megismétlése, an

uak a szent cselekménynek ünneplése, amely megjeleníti a K(l
reszt áldozatát, mégpedig azzal, hogy titokzatos módon a valósá
got> Krisztust áldozat alakjában a szentségi színek leple alatt
fe!.ajánJju a mennyei Atyának. A mise minden egyéb tulajdonsá
ga csak körülveszi, díszíti, magyarázza a voltaképpen egyetlen
pillanat alatt történő szent cselekményt. Ez a járulékos anyag,
miut minden az Egyház történetében, ami nem a lényeghez tar
tozik, a fejlődés törvényének van alávetve; a századok folyamán
az Egyház lassanként kifejleszfette, létrehozta azt a sok szépsé
get, oktató elemet, mely alkalmas rá, hogy az emberek hívő lel
két a szentmisében történő lényeg megismétlésére és befogadásá
ra előkészítse.

Tévedés volna azonban azt vélni, hogy ebben az "őskorban'"
tizennyolc, vagy tizenkilenc századdal ezelőtt minden egészen
más volt. A mise ugyanis nemcsak lényegében, hanem liturgiája
:fC'S vonásaiban is erre a korra mutat vissza: a Kr. u. 33-150 kö
sötii évtizedekre.

A legelső szentm'ise

az volt, amelyet Krisztus Urunk runtatott be a Coeuaeulum
ban. abbari az emeleten fekvő ebédlőteremben, mely János-Márk,
a későbbi evangélista édesatyjának házában volt s ahol Jézus az
atolsó vacsorán a kenyér és a bor konszekrálásával bemutatván
a legelső szentmisét, az "új husvétnak új törvényét" megszerezte.
A Ieg'újabb kutatók szer-int nagyon valószínűnek kell vennünk,
hogy a legelső szentmise teljesen a husvéti szent vacsora kere
tébe illeszkedett bele. Husvét előestáié volt ugyanis, midőn a
Tizenkettő összegyűlt, nem is sejtve, mily nagy intézmény meg
szűietésének lesznek szerntanúi, résztvevői és majdan folytatói.

Szokatlan volt, amit .Jézus e vacsora előtt tett: a lábmosás,
.aikor sajátkezűleg mosta meg- tanítványainak lábát, az aláza
tosság példaadására s a lelki tisztaság jelképéül. Utána a zsidó
husvéti vacsora szokása szer-int nagy kőzös serlegbe bort töltöt
tek, a családapa megáldotta, és mindnvájan ittak belőle. Kéz
mosás után megáldotta az asztalon lévő ételeket: a husvéti bá
ránvt, melyet nvárson, egészben. sütve tettek föl, a keserű salátát,
az ecetet, a kovásztalan kenyereket és a kharóswt nevű mártást,
ameh almából, dióból. fügúből és borból készült. Előétel gyanánt
ill családapa a kharószetbe mártott keserű salárából evett és min
denkinek nyujtott belőle.•Júzus nyilván -ennél az első serlegnél
moudotta: "Vágyva-vágytam ezt a husvéti vacsorát enni veletek,
mielőtt szenvedek!" .

A második serleg megtőltése vezette be a szent vacsora 111&
-odik részét, mert mialatt megtöltötték. fl leg:ífjabbnak meg kel-



lett kérdeznie, mire valók ezek a szekatlan szertartások. Az utolsó
vacsorán ezt a kérdést nyilván Szent Já.nos tette fel. A felele!
a husvéti Haugada volt, azaz oa családapa megmagyarázta a:.;
egyiptomi szolgaaág korát s a szabadulás történeté t a Vörös ten
geren át való átkeléssol együtt. Hálaadásul a jelenlévők eléne
kelték a Kis Hallelt, vagyis a kis dicséretet: a 112. Zsoltárt s It'
113. első felét: "Allelujal Dicsérjétek az Urat. ti szolgái, alleluja!
Áldott légyen az Úr neve, alleluja! Most és miudörökre, alleluja!
Napaeretrot napnyugatig, alleluja! Dicsértessék az nr neve, alle .
luja!' A zsoltárdicséret befejezése után megitták It második
serleg bort s elkezdték a tulajdonképeni étkezést.

Asztalhoz telepedtek. vagyis. az akkori szokás szerint keréve
tekre dőltek. A családapa kezébe vette a kovásztalan kenyeret
- (mely éppen az Egyiptomból való kivonulás emlékére volt
kovásztalan, hiszen a gyors menekülés rniatt a zsidók nem értek
rá a kenyér kovászolására) - darabokra törte, "megszegte" ét.;
kozben ezt mondia: "ime, itt a nyomorúság kenyere, melyet
atyáink ettek, mikor ·Egyiptomból kivonultak!" Az utolsó va
csorán itt történt az első jelentős változás. Jézus ugyanis aligh»
mondta el ezeket a szavakat; de mindenképpen ekkor, midőn ke
zébe vette a kovásztalan kenyeret, jelentette ki: "Vegyétek él-'
egyétek, mert ez az én testem, mely érettetek udatik l'' A kovász
talan kenyér kiosztása után elfogyasztották a husvéti bárányt,
vele a keserű salátát és a khárószetet. Szent Lukács és Szent PáL
elbeszélése szerínt (Lk. 22, 15-20 és 1 Kor. 11, 23-25) biztosra
vehető, hogy a kenyér konszekrálása és magukhoz vétele, azaz e.
legelső szentáldozás után, Krisztus és tanítványai folytatták ll.
husvéti vacsorát, vagyis megették a husvéti bárányt. Pál apostol
és kedves tanítványa, Lukács világosan utalnak erre azzal, hog~

először a kenyér konszekrálásának szavait közlik, utána a kehe
lvét, de az utóbbiét ezzel a megjegyzéssel: "Miután megvacsorál
tak" (meta to deipnésai), amin az újabb magyarázók szer-int
(Hanssens, Goossens, Sickenberger, Schiirmann, Meinertz, J. A
Jungmann) egyértelműen a husvéti rituális vacsora folytatását
kell érteni.

A szent vacsora lakomás részét a harmadik serleg megtől
tésével és megáldásával fejezték be. E serlezet "az áldás serlege
nek" nevezték, mert különleges, hosszabb áldással áldották meg
Az utolsó vacsorán ekkor történt a bor konszekráció ia, .Jézus
ugyanis - felegyenesedve a kerevetről, mint a családapa szok
ta ez alkalommal - a megtöltött serleget kezébe vette, kissé fel
emelte es ezt mondta: "Ez fi kehely az új saövetsóg az én vi,
rem által, mely értetek kiontatik." Amint a régi, r-i tuái ls vacso 
rán a jelenlevők erre megitták "az áldás serlegénc-k" tartalmát.
úgy a bor konszekrációja után az apostolok is magukhoz vették
.Iézus szent vérét. Hálaadásul minden husvéti lakomán a Nagy
Hallelt, vagyis n nagy dicséretet énekelték el (H3. zsoltár, 9-117,
29.) Hogy az utolsó vacsorán is megtartották e szokást, Szent
Máté és Márk evangéliuma tanúsítja CMt. 2H, 30 és ~Ik. 14, 26
kai hymnésantes, miután a szent éneket elmondották).

Ilyen volt a legelső szentmise, mely teljesen ugyanezen r
tussal soha többé nem ismétlődött meg,

..



·4~ apostolok miséje
Gustav Bickell óta voltak, akik azt vélték, hogy az apostolok

-'!oz utolsó vacsorának a husvéti szent vacsora által adott kereteit
ismételték meg. Ez a. nézet azonban ma már tarthatatlan. Tgaz,
bogy az apostolok ezt a. parancsot vették: "Ezt cselekedjétek az
Óli cmleaezetemre r' Ez azoliban nem jelenthette azt, hogy betűről
hetűre mindent úgy tettek, amint az utolsó vacsorán történt. Ezt
már abból is láni lehet, hogy az evangélisták - éppen nemze
dékük liturgikus praxisa miatt - alig közölnek valamit a hus
véti vacsorából. amint azt a zsidók az ő korukban még ünnepel
ték, Mintha csak azt akarták volna jelezni ezzel, hogy 'azt a szent
rituet, melyet az apostolok nemzedéke "kenyértörésnek" (klasis
IOIl artou) nevezett, mi pedig' rnisének hívunk, nem a husvéti ri
tuális vacsora szertartásaival vették körül. Ez természetes is, ha
meggondoljuk, hogy Jeruzsálem pusztulásáig (Kr. u. 70) a jeru
ssálemi zsidó-keresztények megtartották az ószövetség ceremoni
ális törvényeit, eszerint pedig husvéti vacsorát csak évente
egyszer tarthattak, ők viszont a "kenyértörést" naponkint é" há
zankint végezték, mint az Apostolok Cselekedetei mondják (2.
46). Hozzátehetjük, hogy még az apostolok idejében megtörtént
a kenyér és a bor konszekrációjának egymás mellé helyezése,
legalábbis mint fakultatív eljárásmód, amint Máté és Márk el
beszéléséből látható, akik elhagyják a kehely konszekrációja
előtt a "miután ruegvacsoráltak" szavakat. A mise tehát nem a
husvéti vacsora ritusa szerint folyt le. Sajnos az apostolok után
mintegy száz évig alig tudunk valamivel többet a szentrniséről,

mint azokat a vonásokat, melyek még nagyjából az apostolok
dső nemzedékének idejéből maradtak meg.

Ezek II jellemző vonások a következők:

A mise uj voltát ékesen bizonyítja az új név: "kenyértörés",
mely mind a korabeli zsidó, mind a hellénistn irodalomban isme
retlen. Ehhez hozzújárul az a tény is, bo~y a jf'ru'l:sá1emi tem
plom liturgiáján résztvettek, de a kenyértörést házanként, tehát
kisebb csoportokban végezték. Szent .János apostol halála után

.a.lig' néhány évvel Antiochiai Ignác már arra buzdít, hogy ameny-
nyire lehet, "törekedjenek egy eucharisztiával élni", azaz nem kis
csoportokban, hanem lehetőleg HZ egész közösséz. E." a kenyér
törés imádsáatutl. járt eautltt, amint az Apostolok Cselekedetei
mutatják: "Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításaiban. a
kenyértörés közösségében és az imádságban" (2, 42). Az ,,apo801ok
tanításán" azt e beszédet kell érteni, melyet tU kenvértöréssel,
tehát a misével kapcsolatban tartottak. Annál is inkább, mert
egés70en biztos, ho!!'y Szent Pál ilyen hosszúra nyúló beszédet
mondott a régi Trója romjain épült új kikötővárosban, 'I'roasban,
amint Lukács, a szemtanú megírta: "A hét első napján pedig
(azaz szombat estétől kezdve), midőn egybegyültünk a kenyérsze
Il'ésre. Pál ... a beszédet egész MféIig nyujtotta" (20, 7).

!Jeg'jellemzőbb vonása azonban az apostolok miséfének, hogy
- az utolsó vacsora példájára -, a szentmisét vacsora keretében
ünnepelték. Első és biztos bizonyítéka ennek Pál apoatol tanú
~ágtétele, melvet az ókori Korinthos híveiről tett. Eg'észen nvil
vánvaló, hogya szentmisérőlvan szó e klasszikus helyen, (1 Kor.
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ll, 20-34), mivel az "ur vacsorája", kyriakon deipnon ti. neve,
melyen "aki méltatlanul eszi ezt a kenyeret, vagy issza az Úr
kelyhét, vétkezik az Ur teste és vére ellen" (ll, 27), márpedig kö
söuseges emlékvacsorán nem lehetne szó a szentség'töres e bűné

ről. Viszont éppen olyan biztos, hogy ez a szeut cselekmény va
lódi étkezés kosben bonyolódik le, mert él dolog nem léven jól
megszervezve, a tehetősebbek dőzsőlnek s "míg az egyik éhezik,
a niasik ittas" és igy "meg is szégyeniti azt, akinek nincsen" {ll,
21 k.). Megjegyzendő, hogy Pál apostol nem magát a gyakor
latot itéli el: hogy tudniillik a szentmise Ilyen, később "agapé
nak", szeretetlakomának nevezett étkezéesel kapcaolatos. hanern
a vele való visszaeiest, Biztosra vehető az is, hogy Korinthos
városában -- és nyitván II többi szentpali egyházbau is - a ke
nyér és a bor konszakrációja még el volt egymástól választva
(Kiváló újabb kutatók: K B. Allo, továbbá, .1. Arnold és főkép

J. A. Jungmann így értelmezik e helvet.)

Az apostolok utáni száz esztendő

Az r. század közepétől .JustinOl';ig, aki Kr. u. 155 körül u'l
Első Apologiájában a szeutmise első koronatanúja, száz éven át
csupán töredékek és következtetések segítenek eíöre a szentmisc
rCJ.uuescllcR rsmerotóben. 1\.20 eiso, amit meg állajnthatunk, a há
laadó imádság erős hangsúlyozása. Ennek görög "eucharistia'
neve már az I. század utolsó évtizedeben nemcsak a hálaadó
imadsagot jelentette, hanem magát a szentmisét, illetve az arra
egybegyült gyülekezetet, valamint a szent ételt is, amelvat ott
magukhoz vettek. Hogy hálaadó imádságot nemcsak a zxidó ri
tu., .. 1>1"1 L II rnurg.ucus Iaaouianáí, az magából a keresztény lel
kiségből következik. Hiszen aki eledelt és italt vesz magához, ter
mészetadta kötelességnek tartja, hogy hálát adjon a mindenek
Teremtőjének, az lUZ étkezés pedig, melyen az utolsó vacsorán
nyujtott mennyei eledelben részesül, kótszeresen megérdemli íJ

hálaadást. Magától értetődő volt tehát a hálaadó imádság fokoza
tos kiépítése és christologiai tartalommal való megtöltése. Krisz
tus az, aid ezt a szent vacsorát szerczto, ő jelon ik meg a szont
színek alatt, tehát hálát kell neki adni. Ily hálaadás nyomait ta
Iáljuk a Szentírás után legrégibb keresztény iratban, az L szá
zad utolsó évtizedében írt Didachéban. Nem bizonyos, hogy maga
t8 szöveg valóban szoros értelemben liturgikus-e; általában azt
vélik, hogy csupán étkezési imádságok; leghelyesebb talán Pe
terson véleménye, ki azt tartja, hogy a Didoeké étkezési imád
ságai egy ókeresztény kenvértörési imádság utánzása. :\z imák
ezek:

,,Ami pedig a hálaadást (eucharístiát) illeti, ekként adjatok hálát.
(eucharitésate). Eiőször a kehe.yről: Há.át adunk neked, Atyánk.
a te fiadnak, Dávidnak sző.őtőjéért, amelyet megísmertetté; ve-
lünk a te fiad Jézus által, néked :égyen dicsőség míndörökkél A
megtört kenyérről pedig: Há.át adunk neked, Atyánk, az életért
és az ísmeretért, me::ye: megsmertettél bennünket a te fiad, Jé·
zus által, neked légyen dicsőség mindörökké! Amiként ez a ke
nyér szétszórva volt a hegyekben és összegyűjtve ej:t~yé lett: ek-.



ként legyen összegyűjtve oa te egyházad oa fö:d határaitól a te or
szágodba, mert tiéd a dicsőség és a hatalom Jézus Krisztus á.tat
mindőrölcké, Senki se egyék és igyék a ti eucharístiátokbó., csak
akik 'meg vamnak keresztelve az Ur nevére, az i:yenekről mon
dotta ugyanis az Ur: Ne vessétek a szent dolgot az ebek elé,'

Aligha tóvediink, ha igazat adunk Potorsonnak: itt csakugyan
iiturgikua imádság nyomai maradtak ránk, mégpedig abból az
időből, mikor Szont .Iúnos evangéliumát írta. Különősen érde
kes maga a cím: "A húlaadásért pedig így adjatok hálát" - ez
a betű szer-inti fordítás: rni nthu itt már az "eucharisztia" magát
a szent ételt jelentené. IGzcnkivül erre utal, úgy látszik, a ren
delkezés, ho,~y csak mog kereszteltek vehetnek részt e lakomán. A
tüstént kövotkező hálaadási imádság móg inkább ezt mutatja
(Didaché 10. fej.), ebben ugyanis a cím: "A jóllakás után ekként
adjatok hálát"; és az imádságban többek kozötf hálát ad. hogy
.,megajándékoztál bennünket szellemi étellel és i tall al és az örök
élettel a te fiad, Jézus által."

A hálaadó imáuaág' mellett azonban más imádságok is szo
kásban voltak már ebben az időben: azok, amelyeket a II. század
közepón .lustinos közö:; imáknak, vagy közösségi imáknak nevez.
lb-en közös imádság RZHyai visszhangzanak Római Szent Kele
rnen levelében, melyet Kl". U. 9G-97 körül írt ca kor-iuthosi hívoknek ;

.,Kérünk téged, Urunk, :égy segítőnk, oltalmazónk! Akik közti
tünk szorongattatást szenvcdmek, azokat tedd szabaddá, az aláza·
tosoknak il-ga:müZ'Z, az elesetteket karold fel, segítsd az inségese
ket, gyógyítsd él betegeket, népednek tévelygő.t térítsd meg! Táp
lá:d az éhezőket, vá.tsd ki a fog.yokat, támogasd a támasz nélkül
va.ókat, vigasztald a kislelkűeket, Hadd ismerje meg minden nem
zet, hogy csak Te vagy az Isten és a te fiad, Jézus Krísztus, rní
pedig néped és :egelődmek juhai vagyunk i , , Adj egyetértést ~
békét nekünk és minden fő.d.akónak, mint ahogy megadtad atyá
inknak, kik hitben és igazságban könyörögtek hozzád. Adj békét
nekünk, kik mcghajo.unk erővel te.ies 'és mindenható neved e.őtt.

és engedelmesek vagyunk ura.kodóinknak, és e.ő.Iáróínsnak a föl
dön. " Csak magad adhatod' meg ezeket és a többi jókat, téged
magasztalunk a mi le.künk pártfogója és főpapja, Jézus Krísztús
által, kiben Neked l,~gyen dicsőség. fe:ség, most és nemzedékeken
s oa századoknak századain által, Amen." (Ad. Cor. I. 59-61)

Ebben a száz esztendőbon azáltal is fejlődött a szeutmíse,
hogy lassanként elvesztette étkezéssel kapcsolt voltát. A kor-int
hosi viszun yok már rámutattak azokra a visszaélésekre, melyek
ezt az eredeti állapotot megszüntetendőnek javallták. Csakugyan
az I.-II. század fordulóján mind . több lett a keresztények száma;
nagy tömegnek pedig, külőnősen miután sürgették miní
láttuk ~ a lehetőleg- kőzös részvételt, nem Iehetett megoldani a
közös étkezést. Lassan tehát megszünt a több asztal a gyüleke
zetben, ehelyett csak egyetlen "mensa" maradt, melyet majd ké
sőbb oltárnak neveznek. Mint kivétel az agapes (lakomával kap
esolatos) mise még sokáig megmaradt a régi, tiszteletre méltó
RWkás emléke gyanánt. Igy például Afrikában még Szent Agos-



ton korában (t 431) is megvolt Nagycsütörtökön' az utolsó vacsora
emlékére, s a házakban megünnepelt misék sokáig még étkeeéssel
kapcsolódtak.

Valami azonban már ebben II században kifejlődött, amit .a,
155 körül írt Justinos-féle Apologia már feltételez és mások rész
IAte'wbben ismertetnek: II mai előmise terebélyes őse, II vigilia,
Belőle lesz majd az aranykorban. a TV. század folyamán a zso
lozsmás vigilia, azaz az éjszakai officium, a mise előtt pedig
csökevényként az eredeti terjedelmességéről röviditett előmise.

A m,isét 'f/l.cgelőző "vigilia"

Szent .Iustinos. az első keresztény filozófus, ez a kedves és
bátor ember, aki Kr. u. ]20 körül Názáretben járva mée látta
azokat a fa-ekéket és isrákat, amelyeket ma/ta a Názáreti késaí
tett, Jrta le először részletesen a korabeli vigiliát, majd az utána
következő misét, 155 körül Antoninus Pius császárhoz intézett
egy Anoloziát, melynek vég-én ír e koreszténv intézménvekről.

hogy megértesse: nines semmi elvetendő ezekben la dolgokban.
A vigiliáról ezt írja:

"A Napról elnevezett napon (vasárnapon) összegyülekeznek rnínd
azok, akik a városban vagy a fa.vakban é:nek, a közös ünneplésre,
Olvasnak az Apostolok' em.éktrata'bó., vagy a próféták írásaiból
annyit, amennyi az időbő; futja Ha a felolvasó befejezte szolgá
latát, az elü.járó beszédet mond, arnelvben arra buzdit, hogy amit
éppen hallottunk, a SZ€p tanításokat az életben is kövessük,"
(Apol. I, 67, 5),

, A dies solis, a Napról nevezett nap akkor munkanap volt:
csütörtökön volt a dies J ovis, Jupiter napja, szűnetnap. Ezért,
meg az üldözések miatt is, csak éjnek idején jöhettek össze. A
vasárnapra virradó éjszaka volt tehát a gyülekezet, melvet ép
ezért vigiliának hivtak, .Iustínos erről nem szól, mert ez nem
érdekelte a császárt; épp úgy nem szólt arról sem, hogy ra keresz
tények énekeket is mondanak e gyülekezeten. Pedig ez mind
megvolt .Justinos ideje előtt, az apostolok ideje óta; egy pogány
Író, Plinius tudósít róla jelentve császári barátjának, hogy II val
latásnak alávetett keresztényektől ezt tudta meg:

.,Azt állították, hogy vétkük vagy tévedésük mindőssze abból ál
lott, hogy bizonyos mapon pirkadás e.őtt össze szoktak jönni. és
egymással váltakozva (secum invicem) Krisztusnak m.nt Istennek.
éneket (carmen) mondottak, esküvel pedig magukat nem valamí
gonosztettre kötelezték, hanem arra. hogy lopást, rablást, házas
ségtörést nem követnek el, hogya hűséget meg nem szegik. s fi

törvény elé idézett óvadékját nem tagadják meg. Ezek után széjje]
szoktak menni, majd ujbó; összejöttek étkezésre, ez azonban kö
ros és ártatlan dolog volt; de rendeletem után jazzel felhagytak."

Mindebböl teljesen világos, hogy II mise elötti istentisztelö vir-
rasztás, a vigilia. már az apostolok idejében is mogvolt, - mint
Pál apostol idézett példára 'I'roasban tanúsítjn -, s hogy rendes:
állandó szokássá vált. Közelebbit azonban csak a IL-III. századi
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J,útfök mondanak róla. Elsősorban a IL-III. század fordulóján
i'lő Tertullianus,

Háromféle vigilia volt már ekkor szokásban, Az első a vi.Qi
Ha dominicalis, a vasárnapi virrasztás, mely minden szombat
ról vasárnapra virradó éjjelen volt szokásos. Éjszaka folyamán
'ísszeb"Yűltek a keresztények és hosszas vi~dliájuk után hajnal
lelé a szontmise következett. - A második vigilia a 1,inilia sta
tionalis: sfatiónak, állomáshelynek hivták laz előre kihirdetett
,,,"yűlekezőhelyet. Ezek a virrasztások Tertullianus szerinf szer
dán és pénteken voltak szokásban. Ösi mivoltukat mututja a Di
daché buzdítása az L század végéről, hogy szerdán és pénteken
hüjtöljenek a keresztények. Ez magánájtatosság-ra való buzdítás,
'1'; sok századon át megmaradt; még a szerdai félbőjt is divott az
pgész közéokoron út, 't\minek nyoma mai napig Európa sok or
:-.zÚgú.baIl a szcrdai "tésztás nap". - A harmadik virrasztás fl·
ci.'}ilia coemeterialis, fi temetői virrasztás. A keresztény felfogás
-zerint a halál csak ideiglenes állapot és nemcsak fi lélek marad
!!Jeg, hanem ti világ vége után a test is feltámad, ezért keresz
iény őseink a halált álomnak, szüuetelésnek mondották, (dormi
tio, pausaiio, görögül koménis), a coemeterium, görögiil koimé
!(rion tehát alvóhelyet jelent. Mivel a római törvény szer-int a
,~\metkezési helyek sérthetetlenek voltak: a keresztények is épí
,dek szeretteik sír.iu fill,> síl'ho1tnt R í,!y temefbetlék el a v';rla
iúkat. Sírjaiknál a halál évfordulóján összejöttek és vigíliával
úeg misével ünnepelték meg azt.

Szent .Iustinos csak (~gészen röviden szól e vigilia menetéről,

T'ert.ulliunus ellenben lemondin lefolyásút: "A gyiilekezetben
ecelesia) az Ür titkainak ünneplése közben zsoltárokat énekelnek.

Irásokat olvasnak, kérésokot küldenek az égbe." Az őskeresztény
kor fi) énekeskönyve a Zsoltárok könyve volt. Jóhangú előénell-es

énekelte eg~{ES sorait. II hívek pedig minden egyes sor után
usryauuzt az egy refrént énekelték. Meg-lehetősen hosszadalmas
:',jtatosság volt ez, dc a név aktiv részvételét tökéletesen biztosí
iotta. A zsoltáréneklést megszakitották az olvasmányok II Szent
irásból. Az ószövetségbdl, az apostolok leveleiből, végfil pedig
innepélyesen az evangéliumból olvastak. Az olvasmányok után
Ll: elüljáró beszélt - városokban ez mindig az episkopos, a püs
;Jök. Akárháuvszor elűf'ordult, hogy mir-den szentír{lRi olvas
'Hány után volt magyarázó beszéd, ezt görögiil hamiluinak; latin
szolgai fordításban enarratiónak, elbeszélésnek hivták. Szent
A.goston gyönyörü könyve: "Fjnarrationes in Psalmos" semmi
,'gyéb, mint az istentisztelet alkalmával a zsoltárokról mondott
-zentbeszédek.

A vizi lia után következett az első három században:

.... luyesztény ősök .~zentmiséj~'

.1 ustinos így írja le ezt la császárnak írt Apologiájában:

"Utá!lla (a vigilia után) va:amennyienfe~ke:ünk és imádságokat
mondunk, Az imádságok végén csókkal köszöntjük egymást. Az
után a testvérek elü.iáróiának kenyeret hoznak és vízzel kevert
bort. ezeket ő e;,fogadja s \a míndenek Atyjának dicséretet és dl-



csőséget küld az égbe a Fiú és a Szentlé.ek nevében és hOSS'LélS ba
Iaadást (eucharistiat) mond, hogy erre méitatott minket. Ha befe
jezte ezeket az imádságokat s a há.aadást, az egész [e.en.évő nén
helyeslően kiá.tja: Amen. Amen héber szó és ezt jelenti: Igy le
gyenl Miután az e.ü.iáró há.át adott, s az egész nép erre ráfelélt
azok, akiket ná.unk diakonusoknak h.vnak, minden je:en:évőnek

adnak a kenyérbő: és a vizes borból, me.vre a hálaadást e.mondot
ták (szórór-szóra: "az eucharisztizált kenyérbő:" stb.}, s a távol
maradottalenak is visznek be.ő.e, Bs ezt az ételt nálunk eucharisz
tiának nevezik." (Apol. I. 65-66.)

A közös imádságok következtek tehát ti vigilia után. Már Ro
mai Szent Kelemennél találtunk ilyen szővegeket; a következő

két században pedig garmadával vanmak nyomai ilyen szépR0'
ges imádságoknak. Ilyen imádság-foszlány Kr. ll. 240 körül:

"Imádkozzunk, hogy Jézus uralkodjék' fő.öttünk, hogy országunk
ban szünjenek meg a háborúk l üljenek el bennük a testi vágya
kozások kísértései s ha mindez megszünt, találjon p'henést kik
szőlője, fügefája és o.airáia a.att, Az Atvának, a Fiúnak és "
Szerit.éleknek árnyékán pihenjen meg a .e.künk, me.y helvreá.li
totta magában a békességet a testtel és a lélekkel." [Origenés
Hom. 22, 4 im .Iesu Nave.)

A békecsák. a szent áldozat előtt a közösség érzésének kih~·

jezése, és Jézus ama intelmének követése: "Ha ajándékodat ar..
oltárra viszed és ott eszedbe jut, hogy atvádfiának van cl1em\li
valamije ... eredj előbh mevbéküln i atyúdfiával" (Mt, 5, 28). A?
ősezes keleti rttusú liture-iákban a béke-ritus helye a hívek mi
séje előtt van, a római rítusban a szentáldozás elé került.

Ezután következett a szentséges áldozat. A felajánlás, az at
ferlO1"ium égeszen egyszerű volt, amint J ustinos leírásábóJ Iát
ható. Mihelyt az agaves Iakomaíc rnegszűutek s megkezdődtek a,7
énálló szentmisék, nungvárt megtaláljuk az offertoriumot. A
gyülekezet egyetlen szellt asztala - az oltár --- mellett áll, kis
sé távolabb tole a prothesis . asztala, erre tették Je a hivek ado
mányaikat. Elsősorban kenyereket hoztak, kis ampullákban, kan
csókban bort; ezenkívül sok miudent, Az adományok fela.ián
lásának kettős célja volt. Az egyik az ókereszténység karitász
gyüjtése a szegények s a papság részére, a másik mái szakrálís
az ószövetség] zsenge-áldozat folytatása. Minden termésnek ele
jét, ~az. zsengéjét (primitiae) felajánlották Istennek. Egy-e~")
kévét az aratás után, a legszebb szőlőfürtöket, gyümölcsöt, nw
darakat, viaszt, mézet, tejet, gyapotot, olajat, A III. század fo
lyamán o felajánlás annyira túlfejlődött. hogy a IV. században
rendezni kellett, Az aquileiai dóm mozaik-padozata egy 317-ből
való offertorium-jelenetet ábrázol. A kép közepén u7. euchar-isz
tia jelképe látható: kosárkában kenyerek, melletto bor. Kisebb
emblémák veszik körül; ezek embereket ábrázolnak. amint a ke
zükben ajándékokat visznek: bort, kenyeret, gyümölcsöt, mada
rakat. Itt állott valamikor a dómban a prothesis asztala; most
is látható még az asztal lába.inak mélyedése.

Az offertórium után az anaphoro, oblaiio -- vagyis fi fehil



dosás imádsága következett, regr nevén az euchar-isatikus imád
"ág. Ebbe a numadasua agyaz~aK bere az utorsó vacsora szavait,
meryex az ajanucuokbol krvutaszfott kenyeret és bort Jézus ~es"
téve és véreve vánoztattak at. Bnnek az euchar-isztikus esucs
imádságnak ~t szuvege az elso harom században teljesen szabad
vort; a püspök maga komponálta. Neha Je is írta és ha nagyon
szépnck tanuták. másutt 18 h aszilál ták. . Az eddig ismert legré
~il)j) eucharisatikus imádság Kr, u. ~15 körül Hómai 87Rnt Hip"
I}olytosé.

"Há:át adunk neked Istenünk, szeretett fiad, Jézus Krsíztus által,
akit az idok te.jeben, miru lVlegvd.wt, Udvozrtőt és akaratod köve
tét kü.dté, e., O a te e.vá.aszthatat.an Igéd, aki á.ta, m.ndent al
kottál és kiben neked kedved te•.ett A"L. egbő, a Szűz méhébe küí
dörted őt. Testet ö.tött és anyai méhében Mária hordozta őt. ki a
Szentlé.ektől s fi Szuztő. szü.etvén mmt Iiad mutatkozott meg .;;J
viiágban Te.jesiterii óhajtotta akaratodat, tenéked szent népet
akart szcrezrrl, ezért szenvedésében kitárta karjait, hogy a beIllll.eÖ
hívőket a jcinoktó, megszabadl tsa. Önként engedte magát gyötörni.
hogy Ie.ü.eme.kedjék a haá.on, széttörje a sátán b.iincseit, e.ta
possa az a,vi.ágot, az igazaknak világosságot gyujtson, és feltárna
dását nyí.vánvalóvá tegye, Míndezeken Ie.ü, kezébe vette a ke
nyeret, há.át adott neked és Igy SZÓlt: Vegyétek és egyétek, ez az
én testem, me.y megtöretik értetek. Hasonlóképen kezébe vette a
ke.yhet és mondotta: Ez az én vérem, me.y kíontatík értetek. Va-
lahámyszor ezt teszitek, az én emlékezetemet ünnepedtek. Megern
lékeztünk az ő haláláról és teltámadásáró., s most kenyeret és bort
ajánlunk fel neked és há.át adunk neked. hogy mé.tónak tartottál
minket arra, hogy e.őtted ál.iunk és tenéked szelgáljunk Egy..
szersmínd kérüink, küidd .e Szent.e.kcdet a szent egyház áldoza...
tára! Vá:jék az kegve.medbő. m.ndenknek megszente.ésére, és fl

Szeritlélekkel való elte.ésre, az igazságba vetett hit megerősödésé

re, hogy dicsérjünk és magasztaljunk fiad, Jézus Krisztus által, aki
á:.tal tisztelet és dicsőség legyen neked, az Atyának és a Fiúnak ~

SzenCé:ekkel egyetemben most és mindenkoron Amen:' Apostl))i!{'(,
Paradosis 68--71>'

Nem ez az egyetlen eucharisztikus csúcsimádság a három el
ső keresztény századból. Jungmann már ebben az ősidőben há
rom tipus kialakulását fedezte fel. Hippolytosé a chrlstologiai
tipus. Van emellett 18. zsinagógás imádságokon iskolázott thmf'
is, ebben a hálaadás a teremtés tényével kezdődik, az ószövetsé
g-i nép kegyes vezetésével folytatódik, mely áttér azután raz uJ
:-l3övetség'l'e és ebben mondja el az utolsó vacsora szent szavait.
Az Izajás próféta látomásánál ,(6. fej.) hallott háromszoros
"Szent, szent, szerit ...u éneke az utolsó vacsora szavai előtt
csendül fel a népnek ajkán. A harmadik tipus a hellentisatikus
bölcselet szókincsével látja el ezt a hálaadó imát. Istent .Jcelet
kezésnélkülinck. kifürkészhetetlennek, kimondhatatlannak, fAl
foghatatlannaku maeasztalva.

Az eucharisztikus csúcsinládSIÍ'! után következik n szent ál,
dO?:ás, ennek g-erince már Híppolvtosnál m e!!'l elhető. A püspök
öUSkészítő szavakat szól, nyilván imádsávot: későbbi források em
!1tik. h<mY a nép közben fejét meghajtva áll. Azután IL piiBp~Ur
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~egtöri 18. szent kenyeret, -- tehát ekkor már egészben konszek
rálta - s az egyes részeket szétosztja, mondván: "Mennyei ke
uyér Krisztua Jézusban", mire az áldozó ámennel felel. A pa
pok - (ha nincs elég pap, a diákonusok) - kelyhekből nyujtják
a szent vért; a hívek ezúttal is ámennel válaszolnak. A IV. szá
sad első felében Jeruzsálemi Szent Cyrill mondja el bővebben
ezt az ősi áldoztatást. Bizonyos, hogy már a III. században így
történt, és nem Cirill hozta be a szokást:

"Tedd bal kezedet tr6nussá a jobb kéz számára, melv a Királyt
fogadja majd be, homorítsd tenyeredet, fogadd Krisztus testét, é~

mondd rá az áment. Azután szente.d meg szemeidet a szent test
te: és azután vedd magadhoz, de ügyelj. hogy semmi le ne hulljon
belő.e, mert ha valamí leesnek, az o.van, mintha saját tested egy
tagja menne veszendőbe!" (Catech, rnystag. 5, 21).

Ugyancsak Cyrill említi az áldozás utáni hálaadó imát, mely
szintén egészen bizonyosan megvolt már a három első században.

Egységes voIt-e ekkor ez az ősi egyszerű r-itus l Igen is, meg
nem is. Egységes volt annyiban, hogy a vázolt keret mindenűtt
-a világon egységes volt. Szent Polykarpua szmirnai püspök
(t 159) Rómában járván, Anicetus pápa jelenlétében végezte H
szerrt áldozatot; semmi nehézség, mai nyelven szólva, rituskü
lőnhség nem volt. Ha a keretek tartaimát nézzük,' azaz az imád
ságok szavait, ezek rö'gtönzöttek voltak, olyanok, mint manap fl

szentheszéd : készültek rá, de szabadon adták elő, mint .Iustlnos
.mond.ia, "amennyire kiki képes erre."

Egészen biztos viszont: hogy 'vannak elemek, melyek az apos
tolok ideje óta - bár nem tartoznak a rnise dogmatikai lénye
j{éhez - mindig megvoltak s ll. mai napig megvannak Kelet él'
Nyug"at minden liturgiájában. Ezek a következők: a püspök, vagy
ti pap a népet "Dominus vobiscum"-mal, az "Ur legyen veletek"

".-ó"7.övetségi áldásformulával köszöntötte, mire . a nép "Et cum
spir-itu tuo" - "És a te lelkeddell", Szent Pálleveleiből vett kí
vánsággal felelt. Minden imádság végén volt már záró-doxolo
gia, azaz dicsőítés, mínt 'az idézett szővegakböl láthattuk. Ezek
ben szinte mindisr benne van az örőkkévalóság'ra való utalás:
"in saecula saeculorum" - "a századoknak századjain" keresztül,
tehát az örökkévalósácon át tart Isten uralma és az örök élet. Az
euchar-isztikus imádsáeot mindenütt dialogussal vezették be:
"Sursnm corda" - ,.Fel a ssivekkel" és II "Gratias agamus Do
mino -Deo nostro" felszólítással, melyre a maival azonosan fe
leltek. Kezdettől fOg'Va megvolt a "8.,,ent, szent, szent ..." éneke,

. fl szentmise keretei pediz, mint láttuk, ~Ríráját képezték annak
:1 p'yönyörű ezertartásnak amely a hívő nép épülésére ll. IV, S11/,
'.mdtól kezdve szinponpásabbú és tartalmasabbá gazdagodott.
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Ba.lauyi György

PIANCARPINÚI JÁNOS
KŰVETjÁRÁSA NAGYTATÁRORSZÁGBAN

A XIII. század negvvenes éveiben nagyon megnehezedett ~i,

idők ,járása a nyugati kereszténység fölött. A II. Frigyes esá-'
szárruí kitört harc, a pápaság es császárság harmaana narca..
jóvátehetlenül elmérgesedett; Magyarországot és Lengyelorszá
got az imént dúlták fel .a tatárok; Jeruzsálem végleg a moha
medánok kezére került (1244. augusztus 24.) és a gázai csatában
(1244. október 17.) tökéletesen megsemmisült az utolsó ütőképes

keleti keresztéuy hadsereg. Európa tehát teljesen nyitva állott a
bármely pillanatban bekövetkezhető tatár, illetve mohamedán til'
madás előtt. Ezwl szemben Európa népei a kisujjukat sem moz
ditották a fenyegető veszedelem elhárítására. Mintha semmi sen I

történt volna, tovább folytatták kicsinyes torzsalkodásaikat.
A zavaros helyzetet csak IV. Ince pápa tudta valamennyir;'

áttekinteni. Az őt jellemző eréllyel hamarosan hozzá is látott ki
tisztázásához, A nagy függő kérdések elintézésére egyetemes zai
natot hivott össze Lyonba, a tatárok és mohamedánok ellen pe
dig keresztes hadjáratot hirdetett. Mielőtt azonban kimondta vol.
na a döntő szót, iónak látta diplomáciai úton kísérelni meg a te
rep felderítését s ezért merész elhatározással követeket, - do
monkos és ferences ezerzeteseket küldött Kairóba, Damaszkuszba
és Karakórumba, Nagytatárország fővárosába. Mi volt e követ
küldésekkel célja' - nehéz megmondani. Az igazságot minden
valószínűség szer-int a Karakórum-járó Pianoarninói .Iános fe
jezi ki. A derék atya ugyanis beszámoló jelentése bevezető ré-
szében azt írja, hogy ,a pápa azért küldőtte őt a tatárokhoz és
más keleti népekhez, hog-y náluk mindent szemügyre vegyen és
mindennek gondOfmn utána nézzen. A követjárások tplsődleg-es
célja tehát meg-bízható hírek szerzése, mindenekeHítt pedig a két
félelmetes hatalom jövő terveinek felderítése volt.

Ebből a szempontból azonban csak akarakórumi követjárá
érte el célját. Bízvást rnondhatjuk, hogy Európa 'népei csak Pian
earpínói János adatai alapján tudtak először valamennyire meg
bízható képet alkotni maguknak Dzsingiszkán bírodalmának rop
pant ter.iedelméről, szervezetéről, kormánvzatáról, népeiről é-loi
történeti kialakulásáról. Érthető tehát, hogy vállalkozása Euró
paszorte nagy feltiínést keltett és a merész barátdiplomatát egy
kettőre világhírre emelte. De a hirprt meg- is kellett szanvednie
Hiszen mindon szükséges előkészület és felszerelés nélékül. isme.
retlen tartományokon át és ismeretlen népek közt, hideggel é",
meleggel, éhsézael és szomiúsáee-al küzdve, és mindiz csak 1)

maca lélekjelenlétére utalva kellett meetennie azt rt sokezer ki
lométernyi utat, mely Lyonból Karakórumba éH onnét ismét
Lvonba vezetett. Ehhez valóban nem közönséees fj'l:ikai és szelle
mi adottsázok kellettek. Jánm; atya, mint az eredmény mevmu
tatta, teljes mértékben rendelke7Ptt ezekkel az adotfaágokkal.

A merész utazó előéletérül jMormán semmit sem tudunk



\ ,,,aj,; ;:tu uy i. lIiZOllYOB, hOg} a perugiai tartomány ban bozületett e,...
t~gé8z t iatalon bzent B'erenc kUVCLOI koze szegodott. A rendben
jl~(llllar08an teamreryre vergouoct. !.LiliKOl' ~::a-uen felvetedort a
küuoid; mísszaoa terve, o a nemet rmsszioua nyert· beosztást,
l:i!.W-ban a szasz provincia üre, l~ö-ban a nemet rendtartomany
l'eje. lZilU utan spauyor, két evvel ra ismét nemet, majd lengyel
!)!ovinciális lett. AZ o nevéhez tűzedik a rend Iorharing'iai, ma
g'yarorszll.gi, dániai, norvógraí es csehorszagi megteieprtese is.
l%yik rendtársa Joggal nevezte tehát ot rendje legbuzgóbb ter
,\esztőjének. (Ordims sui duatator maxímus.)

'I'ermészetes, hogy ezek la fenyes sikerek kifelé is nagy tekin
télyt szeréztek János atyának. A legmagasabb egyházi korok ér
deklődni kezdtek szemeíye iránt. IV. ince pápa is figyelmes lett
rá és lyoni udvarába hivta, Mikor a nagykán udvarána kül
dendő követ személyének kiválasztására került a sor, mindenki
természetesnek találta, hogy a választás őrá esett. Mellette szó
lott nagy tapasztalata, világlátottsága, kitünő emberismerete és
nem utolsó sorban kőzépkori emberben ritka nyelvismerete:
.anyanyelvén és a latinon kívül beszélt franciául, spanyolul, né
metül, talán oroszul és értett valamit arahul. Ehhez járuit párat
lanul nyájas és megnyerő modora. Salimbene, a XIII. század leg
'looretetreméltóbb barátkrónikása így jellemzi őt: "Ez a János
testvér nagyon barátságos, jámbor, tanult és beszédre míndíg kés?
ember volt". Nem hiába forgolódott két évtizeden át a legkülőn

hözöbb nyelvű és műveltségű emberek közt, minden helyzetben fel
találta magát és minden emberrel a maga nyelvén tudott szólni.
Wadding, II nagy ferences történetíró jellemzése szerint: utolér
hetetlen űgyessésrre vitte az ügyek vitelében. (Fuit in agendis
rebus perquam idoneus.) .

Csak egy körülmény látszott a merész vállalkozás ellen szól
ni: János atya kora és testi állapota. 1245-ben már közelebb járt
hatvanadik, mint ötvenedik évéhez; emellett korán elhízott. ne
hézmozzású ember volt. Mint elüljáró nag-y útjait rendszerint
szamárháton tette meg'. Egyébként azonban még jól birta magát.
Sokezer kilométeres útján egy g-yorsmozgású fiatalembernek is
hecsületére váló szfvóssáczal viselte a fáradalmakat. A hónapok
ig tartó és sokszor az éjsza1,ákba is mélveu benyúló lovagl ások
meg sem kottvantak neki. Könnyedén viRclte az időjáráa szélső

Régeit, úgYRzintén az eurónai nomorral és iz'léssel nehezen meg
szokható ételeket és italokat is. Mí(!" jóval f'iatalubb ntitáraa,
Csehország-i István már az orosz határon kidőlt, ő egy.~tlen ko
molyabb mezbetegedésétől eltekintve makkegészaégesen járta. mesr

tengernyi utat.
1245 április 16-áu indult el Lyonből. Természetesen nem men I

nres kézzel. A pápa az ajánló levelek egész légiójával látta el,
Az illetékes cgyházi és világi hatóságokon kívül külön levelek
ben ajánlotta őt a pogányok, görögök, bulgárok, kunok, etiópiai
ak, szkiták, georgiaiak, alánok, kazárok, zichiok, örmények, hin
duk, mosszuli ak ős általában mindazon népek védelmébe, me
Iyekről a pápai kancellári ában egyáltalában tudtak. A legünne
pélyesebb levél Oe-odai utódának, az akkor még meg sem válasz
fo1.t főkánnak szólott.

.Iános :ííyát első útja Prágába vezette. Itt IV. Vencel ki-



tal~. ali akkor már klarissza apáca Boldog Agnes fivére, a }6
hetö Iegszavesebben regadta őt es minuen toie telhető módon
igyekezett a kezére járni. Boroszlóban új tag csatlakozott a ki
'lfllIlY társasághoz Lengyelországi Benedek testvér személyében.
akire főleg mint tolmácsra volt égető szükség, Krakóban Konrád
herceg .sziuten nagyon saívesen fogadta és saintén bőven ellátta
tanácsokkal és ajánlásokkal őket. Itt tartózkodásukban volt al
kannuk találkozni Vazul volhiniai fejedelemmel, kinek követei
-sak az imént tértek vissza a tatárok földjéről és így a legfzis
,,.,,,bh hírekkel tudtak szolgálni. Vazul annyira meut előzékeny

>;úgében, hogy még azt is megengedte a nyugati követeknek. hogy
VLadimirhan zsinatra hivják össze a vidék püspökeit és eléjük
terjesszék a pápa egyesülésre szóló felhívását. A püspökök azon
han az érdemleges válasz megadását akkorra igérték. mikor Dá
niel fejedelem, Vazul öccse Kipcsakból megérkezik.

Az út további folytatását rendkívüli mértékben megnehesi
íette a.. útak bizonytalansága és II lakosok ellenséges magatar
j,ása. Az időjárás szokatlansága is sok bajt okozott. János atya
-úlvosan megbetegedett és Kievbe szinte félholtan érkezett. De
,j. vállalt feladat életbevágó fontossága megacélozta ellenálló ere
jét. Már 1246 február 4-én tovább indult. Az első tatár állomást.
a Dnyeper mellett fekvő Kanievet február 23-án érte el. Ettől
l'ogva minden állomás vezetőjétől ajándékokkal kellett kikönyö
1i:i!,Tnie, hog-y a következő állomásig vezetőket és lovakat bocsás
-unak rendelkezésére.

Igy jutott el negyvennapi lovaglás után nagyszerdán (ápri
us 4) Batu kán volgamelléki szállására, valószínűleg Szaraiba.
A magyarországi hadjárat félelmetes hírű vezére hideg udvari
assággul fogadta a messze földről érkezett követet. Annyit azon
han megtett a kedvéért, hogy anagy kárinak szóló pápai leve
let Ieford íttatta orosz, perzsa és mongol nyelvre, és megadta ne
ki 3,'6 engedélyt útja továbbfolytatására. A kis társaság április
H-án éppen husvét napján hagyta el Batu szállását. Sietésére jel
Jemző , hogya Volgátol az Ural hegységig nyúló hétszáz kilomé
11'>1" hosszú utat mindössze nyolc megállással tette meg. Pedig az
atyák és kisérőik nagyon gyenge állapotban voltak. Hiszen fi

'J:~gybö.itiit sós vízben főtt kölesen húzták ki. János atya pana
-zosan említi is. hogy sokszor azt sem tudták, az életnek vagy
","dig a halálnak mennek-e eléje.

Pedig HZ út nehezebbik része még hátra volt. Az Ural átlé
l'L:se után. It Kara-Kuni sivatagon át a bőszörmények országá
nak, vagyrs Nyugatturkeszkánnak vették útjukat. Innét a Szir
dar.ia völgyébe tértek, majd 'I'ien-San északi nvulvánvainak
,Ti ntésóvel a Csu, utána pedig- az Ili folyó völgyébe kanyar-od
iak, Vézre Noming-Minzhin-Gobi szorosán út 'Mong'oliába ér
;.,1{ és ott egészen a fővároaia, Karakórumisr, illetve Sira Ordáig

Arunvhorda) nyomultak előre, ahol akkoriban a császári csa
{·d nyári s7,ál1ásút tartotta. Az út május 17-Wl július 22-ig, va
"yi" hatvanhét napig tartott s többnvire útradan sivatagokon
" n!."Y mej('dí~lyes kupaszkodókon vezetett át. J ános atya nana
~".nsan említi. hozv útközben sokka'l többet szenvedtek az éhség-
nl I~S sznmjús{wtól, a hidee-től éR meleztől és a sokféle meg
"ií1t(,t.~sWI. mint nmen ny inek olvisoléeére képesnek hitték ma-
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gukat. De mindezt szívesen vállalták, csakhogy a pápa. parau
csal szeriut eleget tegyenek lsten akaratának cs hasznára Ik
gyenek a keresztény ügynek.

Karakórumba, illetve Hira Ordába éppen a legjobb időbeo.

az új főkán megválasztására érkeztek utasaink. Mert igaz, hob"}'
Ogotad fökán már 1241-ben meghalt, de özvegyének és az állam
ügyek vitelében utódjának sikerült úgy intéznie a dolgot, hogr
kánválasztó gyűlés (kur'ilta) összehívására csak 1246 nyarán kl}
rült a sor. Akkorra sikerült mindan akadály t elhárítania fiának,
Kujuknak megválasztása elöl. A választásra a roppant biroda
lom összes előkelői felsereglettek Batu kán kivételével, aki pe
dig annakidején éppen a főkánság elnyerésének reményében sza
kitotta félbe magyarországa hadjáratát. Mivel azonban közben
meggyőződött róla, hogy a korona elnyerésére semmi reményt
nincsen, duzzogva félreállott. Az új f'őkáu beiktatása, Illetve
megkoronázása augusztus 24-én ment végbe. világraszóló fénnyel
éR mélyen az éJszakába nyúló ivással.

A pápai követek fogadásúra a koronázást követő harmadis
napon került sor. J ános atya, aki már korábban eljuttatta a pá
pa levelét az uralkodóhoz, most élőazóval is előadta küldetésének
célját, természetesen tolmácsok segítségéve!. Mivel a Iőkán azt
kívánta, hogy beszédét írásban is nyujtsa he, ennek megfogalma
zása, valamint a pápáunk adandó válasz latin, perzsa és mon
goal S7,(jy'~g8nek megúllanítása hosszabb időt vett igénybe. A tol
mácsok igen nagy körültekintéssel dolgoztak és szóról-szóra ha
ladtak a fordításban. Közben a követeknek több ízben volt al
kalmuk ujból a főkán elé járulni. A végleges szöveg megállapí
tása csak november ll-én zárult le. Közben Kujulmak az az öt.
lete támadt, hogy a követséget követséggel viszonozza. .János
atya azonban kézzeI-IábbvJ tiltakozott ez ellen, mert nem akarta r

hogy a tatárok belepillantást nyerjenek Európa zilált viszonyaiba
és tudomást szerezzenek a keresztény fejedelmek kicsinyes tor
zsalkodásairól. Szerencsére a f'őkán 110m nagyon erőltette a dol
got. Igy azután magától elaludt az iigy.

A búcsúkihallgatás november 13-án' ment végbe. A Iőkán "
következő levélben adta meg a pápának szánt válaszát:

"Isten erőssége és mdnden emberek császára, Kujuk kán a nagy
pápának biztos és hiteles levelét küldi Érett megfontolás után e:kül
dötted hozzánk követedet azzal , hogy békét és barátságot akarsz ve
lünk. Legalább így értettük követedtől. Leveled azt tartalmazza, hogy
nekünk meg kell keresztelkednünk és keresztényekké kell lennünk
Ezen utóbbira azt feleljük', hogy egyáltalában nem értjük, hogyan te
hetnők ezt meg.

Azután az is benne fog:a:tatik :eve:edben, hogy csodálkozol olyan
tömérdek embernek, fö:eg keresztény magyaroknak, lengyeleknek és
morváknak legyi.ko.ásán Erre megint azt válaszoljuk. hogy nem ért
jük. Nehogy azonban úgy .ássék a dolog, mintha ki akarnánk térní az
érdem.eges vá.asz e.ő', ezt Iele.jük: nem engedelmeskedtek Istén törvé
nyének és Dzsingiszkan levelének. Ezenfe.ül nagy tanácsot tartottak
és követeinket meggyilko.ták, Ezért parancsolta meg az Úr a fö:d szi
néről va.ó e.tör.ésüket Ha nem Isten tette vo.na ezt, ugyan mít tehe
tett volna ember? Mi Isten segitségével Napkelettől Napnyugatig mín-
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den országot elpusztítottunk. Ti keresztények Istent imádjátok és
egyedül magatokat tartjátok keresztényeknek. minden más népet m~g
vettek. De honnét tudjátok. kinek: kegyeskedik Isten kegyelmét adni?

Ha tehát te, pápa, csakugyan békét és barátságot akarsz velünk.
akkor összes kírályaíddal és hata.massága.ddaí járulj színünk elé; ak
Kor majd meghallod válaszunkat és akaratunkat. Egyébként add át
váraidat és fizess adót. Ha nem fogadod meg tanácsunkat és nem já
ru:.st.színünk elé. annak je~éül vesszük, hogy háborút akarsz velünk.
Hogy utána mi következik. nem tudjuk. Azt egyedül Isten tudja."

Ezzel az ugyancsak nem diplomatikus hangú levéllel lezá
rultak a nevezetes követjárás aktái. János atya és társai a fő
kán engedélyével mingyárt a búcsúkihallgatás után hazaindul
tak. A közben beköszöntött ázsiai éH orosz tél nem rettentette
vissza öket, de lényegesen lassította haladásuk ütemát. A Ka
rakórumtól 8zaraig vezető út megtételére félesztendőre volt
szükségük. Batu kán szállásat csak 124i május 9-én érték el.
Utana Kievbe tértek és ott sikerült a szkizmatíkusokkal nyélbe
ütniök az unió ügyét. Kiev elhagyása után Lengyelországon.
Csehországon, Németországon, -F'landr.ián, Champagneon át
folytatták útjukat, míg november havában Lyonba érkeztek.
Ince pápa nagy örömmel fogadta. három hónapig udvarábau
tartotta, majd néhány hónapra rá bari püspökké nevezte ki
bátor követét.

J ános atya idehaza .nern elégedett meg a szóbeli beszámoló
"al, hanem mingyárt hazaérkezése után írásban is megörökí
tette tapasztalatait. Munkája, az Y'storui Mongalorum éppúgy út
törő a középkori földrajzi irodalomban, mint útja a középkori
földrajzi felfedezések történetében. Legnagyobb értéke tartalmi
gazdagsága és elfogulatlansága. János atya általában jószemű
ember; amit tulajdon szemével látott vagy amiről a vele érint
kezésbe jutott magyar és rutén papok révén megbízható értesü
léseket szerzett, azt a valóságnak megfelelően írja le. A biro
dalom földrajzi, néprajzi és műveltségi viszonyairól, úgyszin
tén Dssing-iszkán családjának szétásrazásáról közölt adatai álta
lában megbízhatók és jól használhatók.

Legnagyobb hibája túlzott hiszékenysége, Ebben a tekintet
ben ő is korának gyermeke volt. Amit hallott, mind színigaz
ságnak vette és válogatás nélkül adta tovább. Komoly képpel
beszél például olyan emberekről. akiknek csak egy lábuk és egy,
mell ükből kinőtt kezük van s akik egyetlen lábukkal olyan
gyorsan ug-rálnak, hogy még ,a vágtató lovasok sem tudják
utolérni őket. Ha megunják az eg-y lábon való járást, kezüket
is i:réllybe veszik és kézzel-Iábbal cigánykerekeznek tovább.
Másutt meg olyan népről tesz említést. melynek csak asszo
nyai sziilctnek emberf'ormával, férfiai ellenben mind kutvafor
mát mntat-cik. Mikor pP'v<:?:pr II tatnr()~ télvíz idején támadást
intéztek ellenük, III kutyaformájú férfiak a folyó partján 80
rakoztak fel, egymás után a je!?'HR vízbe ugrottak, majd utána
meehentereették mazuknt a homokhan. E",t tnhbRzör il'; meais
métflltÁk úvv, hog-y ntol iára ldlkempny iÁ!!J)áncél kÁp'7,~dött egpsz
teRtii~ön. Mikor azután támadásra kerűlt a sor. a tatárok nyilai
n!j~.a vísssanattantak, ök ellenben éles fogaikkal halálra mar
tak eHenfeleiket.
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Ilyen és hasonló csodabogarak meglehetős számmal fordul
nak elő az Ystoria Mongalorumban. De igazságtalanok volnánk,
ha ezek ezerint ítélnők meg János atya vállalkozását. Hiszen egé
szen bizonyos, hogy követjárása világtörténeti tett volt. Talán
nem járunk measze az iKazságtól, ha azt állítjuk: az ő vállal
kozásának is része volt abban, hogy a tatár veszedelem európai
vonatkozásban egyre többet vesztett fenyegető Jellegéből és a
nyugati keresztény világ, helyesebben a Szeritszék és a tatár bi
rodalom közt napról-napra barátságosabbra hangolódott a vi
szony. Mert János atya nyomába· más barátdinlomaták, feren
cesek és domonkosok léptek, akik a következő száz esztendő alah
egészen Indiáig, Tíbetie és Khanbalikig (Peking) kiterjesztették
a pápai diplomácia hatóköret. Érthető tehát", hogy halála hétszá
zadik évfordulóján az egész kultúrvilág kegyelettel emlékezet!
meg a rettenhetetlen bátorságú és élesszemű barátdiplomatéről.

RÓMAI EMLÉK

Az éjs:;,akáink 'voltak szépek, (/
sok holdoilános,
fehéren égő olase éjszaka.
Az örök v..!Íros

ilyenkor látszott annak, ami volt:
a néma kőbe
faragott élet; szobrok, villa, bolt,
kol kártya, lőre

a mindenkori siioredékrc Dár/.
A tömzsi dombok
fölé madarak felhőraja. száll!
s a szél a lombot

ú,ay simonatia, mint kezet a. kéz,
ajak az ajkat
és fölrémlett a nemzedékek (',~

a birodalmak

hatalmas árnya és a légiók
is egyre ,jöttek
és me,qföltötték oérre! a folyót,
majd semmi többet

nem láttam, Csend 'l'(}li, mint amikO'I' a
vak föld is alszik
s ldnyuj/ózik a tenger a puha
fövenyes partin.

Toldalagi Pál
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DUNÁNTÚLI KARÁCSONYI JÁT~K
A XVIII. SZAZAD KOZEPÉRŰL

Népünk gazdag képzelőerővel párosult színjátszó kéBzségét ar;
év legtöbb "jeles napr-ja, elsősorban karácsony, az inkarnáció
fenséges titkának ünnepe ihlette tiszta örömtől áradó, vidám né
pi játékok alkotására.

A kőzépkor őszintén és odaadóan vallásos lelkéből táplálkozó
néphagyomány legrégibb ismert barokk-kori emlékét, az ecsegi
,,8wnt Kereszt Céh" jegyzőkönyvében megtalált s a XVII. szá
zad végéről származó karácsonyi játék szövegét ("Rithmi pro
Epiphani,a Domini in processione") egy évvel ezelőtt tette közzé
Holl Béla e lap hasábjain. 1)

Par hónappal a közlés után, 1953 márciusában Sárospatakon,
a Tiszáninneni Ref. Egyházkerület nagykönyvtárának kézirattá
rában találta meg e sorok írója második legrégibb karácsonyi
játékunk szövegét, Az 1664. sz. kézirat (Herschmann István cisz
tercita áldozópap énekszövegkönyve) 55-69. lapjain rejtőzködött

ez a XVIII. század közepéről való, hihetőleg dunántúli eredetű
karácsonyi játék a következő címmel:

"Három Szent Királyok utazása.. az az Némely rendes Mar
gyar versek, meliuekben Le irattatik az három sz. Királyoknak
Csillag ve:zérlése által Bethlehembe ez ujonnan Született Király
nak Jesusnak köszöntésére és imádására való utazások, mellyet
Lea el!!őben Székes 'fejér vári Magyar népnek kivánságára, az
tdd,. Nagy Györ Városának nagyobb Vinasságára illendö pom
pával sZ(Jl.qai köfelessé.qekbül repraeseniálttik némely érdemes if
jak Deákok Ao 1767 és 1768 dik eseten/uiben,

A kézirat következő (56) lapja közli a szereplők nevét és is-
kolai osztályát is: .

Három sz. Királyok utazását repraesentáló ifjaknak Nevek:
Angyal: Joseph.us Broskouits primi
Boldisár: Mikec,zka Theol.
Gaspar: Czilling Theol.
Herodes: Herschmam Steph, Logicus
Menyhárd: Wlaszaty Andr. Loqicus
Katona: Huszár Iváni phys.
Pásztor Choridon: Heouesi Jos. Theol.
Pásztor Tubalka: Füleki Joan. Loaicu»
Hujtár Menáclás 2): Wued« Joan. Physic.

NB. Pastores erant ,'timul etiam musici.

A 8~emélyek felsorolása után közölt e latirinyelvű megjegyzé6
ből tudjuk meg, hog-y a pásztorok látták el a játék zenekíséretét is.

A kézirat ajándékozás révén került aDunántúlról Sárospa-
takra. '

l) EI!Y régi magyar betlehemes Játék. Vigilia 1952 december.
2) Chor ídon, Menác1ás (Cory don, Menalcas i a kl assz ikus ókor püsz torénekelhen

I v"f,glllus) szereplő nevek. .
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Ez a zavartalan ünnepi derűt sugárzó játék"zöveg' karácsony ..
játékaink fejlődéstörténeténekmásodik láncszeme. A iátékcselek
mény ebben a fázisban már kezd elválni a liturgiai misztériumok
ünnepélyesen komoly világától, és a népi eredetű játékos jelene
tek vidám jellegét ölti mindiobban magára. Nemcsak a pászto
rok, Heródes és ,a katona, de az angyal s a három királyok mOD 
dókáia is hamisítatlan népi humorral átitatott stílusban ké
szült, A szöveg filológiai vizsgálatának eredménye szerint a szé
kesfehérvári és győri előadás ideje (1767 és 1768) előtt kb. 20-HIi
évvel keletkezett. Majdnem egy emberöltővel "fiatalabb" teh:.
az ecsegi játéknál.

A cselekmény a katona engedélykérésével és előkészítő moz
dulutaival indul. Nyomában lép a színre ,az angyal, hogy el
mondja beköszöntőjét. Ezután jönnek be Heródes és a királyok
Kölcsönös üdvözlés után Heródes kétszínű viselkedése indítja el
a bonyodalmat. Szörnyű haraggal támad katonáira a királyok
távozása után. A megfélemlített katonák hűségükről biztosítják
azsarnokot és elindulnak a vérontás végrehajtására. Most újabb,
igazi áhitatot keltő kép következik: II három királyok a házban
lévő oltárhoz vagy szentképhez fordulnak, és egyenként hódol
nak a kisded .Jézus előtt. A hódolat után megjelenik előttük az
angyal, hogy a helyes útra irányítsa őket.

Ezután kezdődik a "pásztorjáték." Ez a rész hangulati ele
meiben és stílusában ma is élő népi karácsonyi játékainkraem
lékeztet. Az angyal a betlehemi pusztán pihenő pásztoroknak il'
megjelenik, s a "Glóría" szavaival jelenti Krlsztus' születését, Ai
öreg Choridon ébred föl elsőnek, felkelti Tnbalka nevű társát,
aki nagynehezen megérti, hogy Betlehembe kell menniök II ki!'
.Jézus imádására. Jóízű, tréfás jelenetek tarkítják ezt II részt. Ha
marosan Menáclás bojtárt is felébresztik, s "öszve borulván'.'
énekszóval elindulnak a betlehemi istálló felé. A játék az angya1
szavaival (aiándékkérés, ünnepi jókívánságok) ér véget.

Két énekre van utalás ebben a kéziratban is. Az e:SŐ az angyal
("Kellyetek föl, pásztorok",Ja másik eo pásztorok éneke
("M e illJ n y' b ő l a z a n g y a 'l"). Ez utóbbi legismertebb karácsonyi
énekünk. Ez a játék őrizte meg" legősibb. eddig ismert szővegét, Nyolc
versszaka van. Fő.fedezéséig legrégibbnek egy félszázaddal később;

szövegét (Szentm'há.ví Mihály énekeskönyve 17gB-ból) tartottuk.
Az angyal énekének szövegével azonban nem tudunk mit kezdeni,

E:őtte ez az utasítás található az angyal számára: ..... az feküvó pász
torokhoz fordulván és azokat az uj onnan született Jesus köszöntésére
sörengetvén i mt i g y e n ISz o II mo n d v fl n :. Ez az utasítás nem
kifejezetten énekre vonatkozik. A Choridon első pásztor szárrára adott
következő utasítás azonban mégis éneklésre utal: "Az Angyal é n e k 
J é sé r e mély á.mábul föl sörkenvén ..." Hogy azután miféle dallarn
ra énekelhették ezt a szöveget, nem tudjuk elképze.ni, Az elso sor
hétszótagos, a második már tizenegyes, a harmadik meg'nt hétszóta
gos, a negyedik már hatos, az ötödik szintén, Aszöveget háromazóta
gos fé:sor zárja. Ilyen vagy ehhez hasonló versmértékű karácsonyt dal-

3) Eredeti hdyeslf~ssal közzétcttcm a M.1gy.1f Népz cue T{"" lJ. klltetéh:1I
(1124. l.)
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~",munk nincsen.') Vajjon hibás lejegyzéssel állunk szemben. vagy
mégsem énekelte az angyal a szöveget? Erre a kérdésre egyelőre nem
;udunk feleletet adni. Sokkal énekelhetöbb szöveg az előtte lévő. "Dit
sösseg menyekben az nagy Úr Istennek, békesség az földön az Io em
»erelmek", Végeredményben az sem lehetetlen, hogy ezt énekelte az
.ngyal, s az utána következő sorokat ("Ke:lyetek föl. pásztorok") csak
: ecítálta,

A karácsonyi játék teljes szövegét U;I, alábbiakban - nagyob
I,úra Kerecsényi Dezsőnek A Magyar Próza Könyve I. kötete be
vezetésében közölt elvei szerint átírva - közöljük. Akiket II szö
veg pontos filolégfaí képe érdekel, a fentiekben közölt adatok
alapján most már könnyen hozzájuthatnak II sárospataki könyvtár
kézirattárában .
.'\ KATONA lege'1sőben magányossan bemenvén és audentztát kérvén székeket készit a
'drál,OIcnak.

Aczután az ANGYAL is magányossan bémenvén imigyen verselt kezdi:

Sába, Arábia, Persia királyok,
Kiknek adattattam én mcstan postájuk,
Majd hozzátok jönnek, íme, meglátjátok,
Született Mesaiást vélek imádgyátok.

Azért házatokat lritisstogassátok,
Szakács, kulesár, kukta, júl Iorgolódgyatok.
Az elfáradtaknak híven szolgúlctok,
Úgy lészen a kisded Jézus jutalmatok.

!Uután llZ KATONA ajtót nyít, és minyájon renddel bémennek a'KIRALYOK.
-\ pASZTOROK kinnmaradnak. és minekutánna a HERÓDES rendelt székí re " kél
(ATOHA között leül, az GÁSPÁR fl(Y szél HERÓDEShez):

Szerenesés napokat ini Te Fölségednek
Kívánunk Istentől a Te személyednek,
Ki vagy nagy király'll zsidó nemzetségnek,
Hallvad meg kérését mi jövevényeknek.

Új király született mostan miértettünk, (sic\)
Kinek csillagátul idevezettettünk.
Azért fáradsággal tehozzád bétértünk.
Hogy hol születtetett, runtatnád meg nékünk.

Mert mi buzgó szívvel kívánjuk azt látni,
Mint mennyei Királyt bőcsülni s imádni,
Arannyal, tömjénuyel, Myrháv,al tisztelni,
És úgy ismét viszont hazánkba megtértri.

'Erotet halhán HERÓDES tetteti magát, mintha i6 Bzlv,cl látná az kisded JeroSl'ól
~ ~rduksked6 királyokat mondván) ;

1.

Kedvos jó királyim, szép köszöntésteket
Tőletek jó szívvel veszem. mindezeket,
Szolgálni is kívánok hallván kéréstek:et,
'I'essék nyugoszta1ni fáradt testeteket.

4J Megfe/elő· szótagszám-áta/akltás után énekethetö II Magyar Népzene Tára ll.
~ö1eténelr 3:)3-1., 355-I., 368-V., 369-IV., 38$-1.,477. 478. 676. és 686. S7.,
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2.

Énnékem még eddig semmi ollvas hírül
Nem adatott ugyan az új király felől,
Hogy született volna mostari véletlenül,
Ki engem kidúlna királyi székemből.

3.

De mindazonáltal kérlek, jó királyok,
Oly jóakaratot hozzám mutassatok,
Keressétek ti föl, s ha főltalá.llyátok,

Legottan énnékem híremmé adgvátok.

4.

Hogy én is elmenvén veletek meglássam,
Leborulván őtet szívből imádhassam,
Kincses tárházombul ajándékozhassam,
Hív szolgálatomat néki mutathassam,

MENYHÁRD

Igenis elmegyünk, és majd fölkeressük.
FöltaláIván néked rnindjárt hírül tesszük,
Mostan bocsánatot fölségedtül kérünk,
Szép jóakaratodat minyájon köszönjük.

HERÖDES

Békességgel, jószerencsóvel járjatok, jó királyok!

(Az három királyok elbúcsúzása után szörny!i haraggal fölgyulladván -az tijonnnii<l szu,
letelt királyt elveszteni magában elrendeli, mely dolognak v~gbevitelére 1<atonAt~ hiul'
ván lJ!yenkéllpenszóll):

1.

Én vagyok kegyetlen Heródes királytok,
Mégis hogy új király született, .mondgyátok,
Talán alattomban fölkoronáztátok,
De fölkerestetem valóban, tudgyátok.

2.

Föllobbant az vérem immár tagjaimban,
Reszkednek inaim szörnyű haragomban.
Vérontást kívánok bosszúállásomban,
De megvívom véle, hidgye meg valóban.

3.

Hogyha nem tudhatora ssületése helyét.
Mind összejáratom Böthlehemnek földét,
Ahogy találhatom kisdedek seregét,
Mind konera vágótom ártatlanok testét.



4.

Azért sietséggel, szolgáli (sic!) gyorsasággal
Betlern tartományát Irgalmatlansággal,
Fussátok helyeit nagy boszonkodással,
Fössétek a földet szőrnyű vérontással.

5.

Aholv kisdedeket midőn talállyátok,
Sírását annyoknak meg" ne hallgiassátek,
Bölcsőjökből őket mind kirángossátok,
És ott koncrul-koncra Iöldarabollvátok!

KATONÁK
Ezeke\ hallván Herédestül hú szolaálattyokrut míndcnekben ajánlak mondvám .

Tudgyad azt, jó király, hogy hívségünkben áll
vérünk kiontásáig

Melletted fölkelni és bosszúdet állani
életünknek fottáig,

Más királyt heletted. bizonnyal elhidgved,
nem kívánunk éltedig.

Nagyobb elhitelre, -akar bagolyhitre
maid előtted esküszünk.

GÁSPÁR
l Minekutána az katonák elvégzik beszédgyeket. a1: három királyok az házban !é\ö 01
tnrhoz vagy képhez fordlttyak magokat, és GASPAR mlnyájok helyett igy kezdi kij
'zftr>te'O<'t) :

üdvözlégy, oh régtül kívánt fölkelt napunk.
üdvözlégy újonnan született királyunk,
Ime, teéretted hazánkbul fárodtunk,
Azért moat miriyájon elejbéd borulunk.

Én, Gáspár, mind hatalmasnak
Aranyot adok Uramnak,
Ajándékul királyomnak
Engedgy meg, kérlek, szolgádnak.

MENYHÁRD
Én, Menyhárd, tömjénnyel áldom.
Kis Jézust Uramnak mondom,
Noha szegénységét, látom,
Mégia Istell8Óg'ót vallom.

BOLDISÁR
Én, Boldisár, Myrhát hoztam,
Melyben hittem és vallottam,
Hogy Isten emberré IcH, tudtam,
&" kenettel bizonyítottam,



GÁSPÁR

Alázotossággal, oh kisded Jé-.tIusunk,
Már elkövetkezünk, mert hosszas az útunk,
Kérünk buzgó szívvel, emlékezzél rólunk,
T..égyen ez világbúl boldog kimúlásunk.

ANGYAL

(MIdőn az három királyok elbúcsúznnk és a kisded Jézushoz hal.:iJl}kb.,' meater u
akarnak, iAY szólíttya az ANGYAL öket mondván) :

Sába, Arábia, Persia királyok,
Egy kevéssé, kérlek, megállapodgyatok,
Hogy szerenesés 'légyen visszautazásunk,
Általam az Isten mit kivány, hal látok:

Gonosz Heródeshez vissza ne térjetek,
Hanem hazátokban más úton monnvetek,
Mert ölni kívánnya, ki lett üdvösségtek
Azért erre gyorsan énvélem jöjjetek!

(Ezekután az feküvő pásztorokhoz fordulván és azokat az újouna» slutelct! kw, ""
szöntésére sörenzetvén Imigyen szóll mondván) :

Gloria in Excelsis Deo et in terra pa;l.'
hominibus btmae voluntatis.

Dicsősség mennyekben az na.ay Úristennek,
Békesség az földön az jó embereknek.

Kellnetek föl, pásztaro'k,
bne, az Istentől jöttem hozzátok.
Bethlehemben mennuetek,
Ott seidetett néktek
Örök tld1lösségtek, -- mennuetek,

CHORTDON
első pásztor

(Az ANGYAL éneklésére mély álrnábul fölsör-kenvén igy beszélget rnaaával "sudálkon,!
mondván):

Oh, oh, oh, én Istenem, én Istenem,
Ih, ih, ih, ih, ih, ihon bizony megértem,
Jé, Jé, Jézusomat, kiről még gyermek létemben ,.;"ólluL
tak az én régi öreg atyáim, hogy Bethelem-
be (sic!) fog születni, ki lészen ,uz én üdvösségem.
de lám, iholy bizony megértem.

<Nb. Elleket fekve rnondván Iőlkelni illyekezik, és illY szól) :

De hallátok-é, majd mit mondok:
Csakhogy bizony már öreg fl, legény



Miulta ez az ón megőszült szakállom illyen nagypn meg
nyőlt, és miuta az én gircses-görcsös görbe tompa elmém
az hátomba szállott, és miulta az szegény vén Lia anyám
c' világra szült volt, ugyancsak sok vígságos gajdolást,
dudálast hallottam ám má, de soha ily gyönyörűséges

úImut nem láttam, mert talán Angyal szót is ballottam.

CHORIDON

HIU, fölkelti llZ második pásztort , az hálát jól megkondítván bottyánI):

Haj, haj, kel föl tehát, hajnalhasítő, caillagszalajtó
'I'ubalka barátom, mert amint értem az Angyal szavábul,
Beth lehembe köll mennűnk parancsolattyából.

TUBALKA

Hiszell mind jól vannak a nyájok!

CHORIDON

Nem azt mondom, ostoba, ércsed jól szavamat:
Bethlehembe mennyünk!

'l'UBALKA

Szf ned olőtt mondom, hozv még- az estve megolvastum
őket.

CHORIDON

E bizony mindeddig is nem hally, de majd a fülébe rik
kantok néki: Kel föl, ércsd meg szavamat: Bethlehembe
mennvünk, siessünk, mennyünk!

TUBALKA

Nem meg (siet) oda a'fnrkas, mert megőrzi őket ,a' tal
pas Kormos!

CHORIDON

Kel föl, Inikor mondom, mert ollyant sujtok a hátadou,
ho/n' még a tegnapi evett pempő is keserűvé válik ben
ned!

TUBALKA

Hej, hej, szegény öregapó, haj, most értem álmes beszé
dedet; azt gondoltam, hog-y a régi öreg natragula szállot
ta meg' az vén ugvadat; Ha úgy van, hogy Isten minket
szegényeket keg-yelmébe vészen szegény bűnösöket,meny
nyünk el tehát mind Isten fiához, vig-yünk egy bárán
kát az kis .Tézuskának, hiszen talán ö is megajándékoz
minket. Csakhozv ki lesz igllz addig- a' mi Dyá,iunkhoz1



OHORIDON
Had.gyuk itt a Gyurkót, akinél vagyon a negyvenesetea
dős göcsörtös furkó, megőrzi nyájunkat az AzinuB Lurkó.
jó nemzetségből való, mint az apja Kurkó, de bezq,og nag'Y
cigány vaja, mint az báttra Luló.

TUBALKA
Kell föl tehát, Gyurkó, serkenny föl álmadbóI, mers mi.
amint érténk az Angyal szavábul, Bethlehembe megfiink
parancsolattyából, azért tehát jól megőrizd a" nyájunkot!

BUJTAR MENÁCLAS

J ól vagyon, jó édes gazdáim, ha jó árosim jönnek, ugyan
jól eladok bennek. Bezzeg lesz énnékem új kődmenyem,
új szűröm,. pípes bocskorom, zsíros bundám, ugyanosak
szép széllel bellett köntösöm. De ha elmentek tehát: kö
szöntsétek énáltalam a Kisded Királyt, aki énnékem az
Atyámnál gratiát talált, mikor ebbül a gyarló testbö!
>ll lélek penderedik. adgyon boldog halált.

{BnBe)( utánna az három pásztorok az éleklésre (sicl) öszveborulván mn9Íkas'-Óv~1 1I1i1

>t\'~n kezdik verseit mondvAn):

Mennybül ~ Angyal lejött hozzátok,
Pásztorok,
Hogy Bethlehembe sietve menvén.
Lássátok

Aki született az Isten fia
Jászolban,
Az lészen néktek (Jdvözétőtök
Valóban.

Mellyette vagyCYn az &leswnnya
Mária, .
Barmok közt fekszik, jászolba n1Jukszik
Szent fia.

Azt rrwndgya Pásztor. az, ki legelső
Siet'fJe,
Mennyünk minyájon, J6 napot mondtn/tlnk
Nékie.

Elindulának és béjutá'lfltJ:k
BotQkkal,
Szép ajándékot vévéB kezekben
Magokkal,

Egyik egy báránt, vévén a tnárik
Egy Juhot,
Harmadik tejet, negyedik adott
Egy sajtot.



M a t h i II K ("ro f ;Y'

Az l sten fiát, a kisded Jézuskál
lmád.qyák.
Az 'fbwgy Úristent ő szent ooliáért
19y áldgyák.

Elindulának ők hazájokban
Nagy bá/ron,
Egy a nagy titkot mindeniitt mmld.Qyák
Na.gy vígan.

ANGYAL

,R1I6kut6n elbücsúzván Imigyen kezdi verseit mondván) :

Kedves jó Uraim, Isten már hozzátok,
Mert útunk van tovább, magatok -tudgvátok,
Köleségteket tőlünk ti ne sajnállyátok,
Kipusztult erszényünk ihol jól láttyátok.

Kiért az rJristen ez új esztendőben
Tartson meg bennetek hitben, reménségben.
Csendes békességben, égő szeretetben,
Halál után vigyen örök dicsőseégben. Amon!

Az ecsegihez hasonlóan ez a karácsonyi játék ls Ú. ll. V C g lj .<:"
t í P u s, azaz vegyesen tartalmaz vizkeresztr cselekményt (három kirá
lyok) és karácsonyi elemeket (pásztorok). Tipológiai helye tehát a C Ht
csoport. (Magyar Népzene Tára 1/. 1118. L) A két játékelem később válik
szét,") Napjainkban rnindössze egy karácsonyi játékról tudunk. arnelyve.
gyesen tar.aírnaz karácsonyi és vízkereszti részleteket. (Hajdúdocog.
Hajdu m.)")

Az ecsegtveí együtt most már két olyan karácsonyi jálékunll:vall,
amely a liturgiai elemoektöltörttént eltávolodás u t á n, dc még ~ .k:L4
cselekményrészre különülés e l ö t t keletkezett. .

Amint a fentiekből kitűnik, ez a második. legrégibb ismert ma
gyar karácsofiyi játék újabb és most már szélesebb bepillantást
enged alkalomhoz kötött népszokásaink fejlődésének titkaiba. E?JOu;"
felül talán némi gyakorlati jelentősége is lesz, hiszen föl\~
tása révén ismét olyan ősi szöveghez jutottunk hozzá. amellyói'
az l!v Iezszebb ünnepét, a "jeles napok" legjelesebbjét még ben
sőllégellehM, hangulatosif/bbá és a karácsonyi lélek ünnepi dp"
riijébe olvadóbbá tehetjük.

:I) L, .. Ntpl eredetü kardcsonyi jAtékalnk" c. tanulmányomat " li í1.\ ill<-. ,'.~~
tetlnlAr. ttdmában .

• ) Magyar Népzene Tára II. kötet 388. sz. (Kalocsá» le\el(y~ve).
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OTHELLO MESÉL
S,

1 r t ti l.i j 11 M A II t a l

I]?olytalá.~)

Velence nyelvén szólt, csak érdesebb kiejtéssel. keményen lő

;«Jdő torokhangokkal s nyersebb. érdesebb szavakkal: keresztény
sógének anyanyelve a katonák között, kikötőkben, hajókon, az
Arsenálban, gyakorlótereken s táborban és kaszárnyákban került
ajkaira. Ugyanakkor azonban maradt benne valami az aráb Irás
szépségéből és bonyolultságúból.

... Serenissime, Madonna Dosdernona. Szenátorok, El ti jóba
rátaim, elmondom hát, csak nem tudom pontosan. hol kezdjem.
mert gyermekkorom minden eseményétől kellene indulnom: ám
hogyha onnét tenném, beszélhetnék holnap ilyenkorig fl még
mindig nem volnék célnál; de talán beletalálok így is, ha a ko
rábbiakból csak éppen azt mondom el. amit ehhez a tőrténetem
hez szükséges érteni, Végre is tudjátok. hogy amikor megszület
tem, nem érte fejemet a megváltás és az örök élet vize s Mo
hamméd hamis hitében vesztem volna el. ha nem a -karjaimban
hal meg akeresztány lány. akit szerettem, s tulajdonképpen ez 11'
i."Yen, amiről a mese szóljon l

Elmondom azt is, hogy amikor Velence címerével elöször ta
lálkoztam, nem voltam akkora sem, mint ma a tőröm s nem volt
más öltözetem. mint a kis kölyökfiúk viselte ágyékkötőI És ráül
tem a szárnyas oroszlán bronzba öntött formáira és elnézezettem
az ismeretlen betűket. Amin ültem. velencei galyáról zsákmányolt
rettentőnagy ágyú volt. Tunisz kikötője fölött állt a Felső Bazár
801' szélén s mi, a bazár csavargói azoktunk-volt rajta játszani.
De közületek valaki, Sorenissime, vagy Don Ambrogio, talán em
lékszik, hogy Velencének volt valaha egy olyan ágyúja, amelyen
ki volt öntve egy sárkánnyal viaskodó keresztény lovag képe is a
8Z8.rnyR.'l oroszlán melléI A tuniszi nép azonban csak a ZemZem
ág-yúnak hívta.

- A .Szent György flotta vezérágyúja volt I - kiáltott föl II
Doge..-'- Emlékszel-e Don Ambrog'io, a parancsomra öntötted. De
hisz már évtizedek elmultak, hogy az egész flottával együtt ejtet
ték fogságba a tunísziakI

-'- Sereníssime, az én éveim több mint kétszer férnének be II

t'i:-edbel - jegyezte meg a berber.
- Emlékszem - mondta mogorván az Arzenált vezető kese

lyíí,arcTI vén pap - a legnagyobb ágyú volt, amit valaha is öntet
tem. " -- s felemelt az ércet maró savaktól egészen fekete újjai
közül hármat, majd még eg-yet: - háromszor. " nemI négyszer
törle Bzét az ag-yagkolosszust az izzó érc, míg sikerült kiöntenünk!

-- No, és hajnalig' tart a meseszó, ha ennyiszer megszakítduk
vélte bosszúsan a Doge. - Folytasd Othello. mostmár háborí

tatlanul. De azért nem hittem volna, hog-y egykor a mi lplrnu
gyobb ütoeünkön üldögéltél csupaszon, pusztán eg-y ágyékkötőben!

- Pedig ott! És nem azért, mintha koldús lettem vvolna, noha
a esavarsrógyerekekkel játszottam az ázvú körül. Messzi délről ke
rültom oda, op'és7~n a leebelsöbb sivatagből. ahol apám. bid volt
'I'arnanrasset fölött,-- tudjátok meg, hogy fi magunk mödfán fe-
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jooelmi családból szárrnazom, Ottani osegsemökorom azonban ak
Imr mar csaa narvauyau reinieee eioitem 8 ieguucann daJJilUIlllak,
~\.firjlilllna.k elbeszéíeseíből ismertem. ~ az voit a különös, hogy
eh a MUJlJ.Dl, noha már maga is egészen berber vonásokat viselt,
keresztény nő volt, akit meg' gyerrnearanyke; korában raoolt",'l.J{ cJ
Korzikábol, annak nyelvét beszélte is még s engem is tanítgatott
szavaira s tudott valamit meg a keresztény hitből is. Egyik test
őrzőnk felesége lett, fi amikor én születtem, szűletett neki Ís ugyan
csuk f iacekuja, 'I'uuiszua valo unyarn viszont megnalt lot ib"
Miriám nekem kellett hogy adja tejének felét, amit én becsüle
tesen el is vettem, s úgy szerottem öt, mint anyámat s ő ugyan
l'lgy szeretett, miut sajat gyermeket, sot meg natu is jobban. Mer~
amikor apám öccse, Khalib, a kutya, övéivel együtt titokban ösz
szeesküdott majd föllázadt apám ellen és váratlanul levágta őt
Illeg miudenkit az enyéim közül, Mi.rjám a saját í'iacskájút adta át
neki helyettem, hogy megmentsen. Majd amikor úgy fordult, őma
ga is elmenekült velem meg apám tőrével onnét a sivatagon át-
s meg kell tudnotok, hogy ekkor kezdődnek emlékeim. Emlékszem
még az éjsz.akára: Iölébredtem, szorosan keridőbe kötve a földön
s mintha csak attól a pillanattól kezdődnek életem, éreztem az éj
szakai sivatag jéghidegót s láttam fönn a csillagtalan eget féke
tén a holdfénytől 8 attól a széles kristűlygyűrűtöl,amelyet ellen az
éjszakán öltött övül a Hold. Kiáltani akartam, de a megszokott
melegŰ árnyék fölém hajtotta hajának és fejkendőjének illatát:
- Csönd, csönd, kiesikém ! - és puha ajkai ismerős csókokkal
nyugtatták arcomat és kemény kis újjai ujra és ujra lezárták 6J
kamat keresztjének vonásával, - így óvott először a Keresztnek
akkor kiilönben számomra már ismerős jele! A sivatag szélén te
vesor vonult el puha dobbanásokkal, később megtudtam, hogy ll;
urinket menekülőket kereső üldözőink, mi azonban megrneneked
tünk, mert még az éjszaka továbbhatolva, hajnalra a napot mínt
véres pajzsot láttam fölkelni a Chufra-oázís pálmái és mecsetje
fölött. Itt dajkám azonnal Mahadhoz vitt, .a Remetéhez, aki így
szólt: - A fegyver Khalibé: ám Allahé a serdületlen gyermekek
fölött az irgalom! Tuniszba kell meanetek s ott biztonságban less
tek. Ismerem a gyermek nagybátyját! - S ő maga vitt oda ben
nünket oly hosszú utazással, hogy azt hittem már, sohasem érke
zik meg a karaván. Ti el sem tudnátok képzelni, milyen messse
van Tamanrasset Tunisztól: hatszor olyan messze, mint ide Ná
poly .s hm::71Í a sivatag végtelen teng-erén át. Mikor biztonságba
tett és elváltunk, engem a gyermeket megesketett, mondván:

- Allah irgalmának köszönöd életedet, esküdj meg, hogy Al
lahra és az örök irgalomra tett esküdet sohasem fogod megtörni l

Én pedig megesküdtem s ime, mint gyermek éltem anyám
egyik rokonának, egy öreg és nem is valami tehetős és etn'ooül
maradt rokonának házában. Mirjám is velünk maradhatott. 
Egykor meg fogod ölni Khalibot, a kutyát! - mondotta na.!ITbá.
tvám és mestert fogadott, aki vívni tanított, hogy egvknr ölni tud
jak karddal, s másik mestert, aki a betűkre és a Koránra okta
tott. A Próféta könyve azonban összekeveredett bennem mindaz
zal, amire ugyanakkor Mir.lám is tanított Isza ben Marjámról, 
Ín hívtam akkor Krisztus Urunkat, azzal a névvel, amellyel népem
Illeti l Ám néhány év múlva már mintha csak dzsinneket költöz-



tellett volna lábaimba az ifjúság. Igy kerültem ki korán a siva
tagba s amire nagybátyám megtaníttatott első oktatással: hamar
tett kenyerem a kard. Halljátok, el sem hiszitek utjaimat; el kel
lene mondanom, mint jártam be Afrikát. Ah, hányszor aludtam
kék és hideg csillagfátyol alatt ösztövér útszéli füzeknél, puszta
földön, fejemmel csupasz jatagánomon s köröttern gazdáim bőr

iszákjaiban olyan drágaságok, amelyekből meg lehetett volna ven
ni a föld felét s mellettem hörögnek. poros tagjaikat a földhöz
vakarják az álmukban sóhajtozó tevék és nyakukban tompán csö
rögnek kolompjaik - India, Bokhara, Sirász, a tömjén és arany
Arábia II az elefántcsont Afrikapartok csengőí, mígnem a zöld
virradatban elhalványodtak a csillagok... De mindez: sok más
történet lenne s mind messze-messze vezetnének, más és más tá
jak felé!

Szó, ami szó, egyszer visszatérve Tuniszba már-már azon
gondolkodott a nagybátyám, hogy az emír ssolgálatába ad, ami
kor megdördült a ZemZem ágyú, diadallövésekre, mert egyszer
re három velencei gályát is vontattak be a kikötőbe a mi hajóink.
Rögtön rohantunk a kikötőbe s akkor ime ujra láttam Velence
oroszlánját, vörösen a vitorlákon s ott vonultak el előttünk a fog
lyok 8 köztük Aglabnak, a rabszolgakereskedőnek csapatában
egy féligmeddig még gyermeklányka. Ime az élet: csak annyi tör
tént, hogy megpillantok én, karavánok olcsó zsoldosa, körülme
télt moszlim, de szívemben félig keresztény, egy Ieatetlenkörmű,
aranybarna kezecskét, amint kinyúl fátyola alól és megigazítja re
,jóit s akkor a tömegben, az égetö porban, csapatjuk mellett űge

lek kíváncsian, s akkor egyszerre a mecsetek piacán, a nagy mos
dómedenoe tavának zöldpenészű vize mellett ő nem birja a hő
séget 8 széttárja arcfátyolát és én meglátom végre arcát is. 
ah az angyalseregek arca volt, valóban gyermekleányka még fé
lig-meddig, de oly szép, hogy azonnal mag-ához vonta az én már
rég nem gyermek szivemnek minden g-ondolatát és felnötté tett
onetIen napon, ott amecsetek medencé.iénél. De hisz köztetek i8
lehet nem ep:y, ,aki látta még éR emlékszik arcára: a kicsínv
~do Chiara volt. . . .

4.

Ig-en, majdnem mindenki emlékezett az eseményre a hallga
tók közül. - Kréta felé indult, ahol atyja kormányzó volt! 
kiáltott föl Brabantio. - Szép volt - szólt valaki más. - A
legszebb! - szélott fojtott hangon a mór, a legszebb egész Ve
lencében és az egész világon, eg-yetlen más valakit kivéve I - és
udvariasságból nem Desdemonára, hanem Brabantio szenátorra
nésett,

- ... Ám folytatom! A parancsomra Mirjám még azon az
eBtén beszökött Aglab udvarára, mert ismert ott egy öreg ke
resztény rabszolganőt s megtudta tőle, hogy ura így szólt: 
Nem adom el a rabjaimat itt, hanem lemegyek velük tamenra
szeten is túl dél felé, ha kell egészen a niggermenti GMig, meri
arra. már régen volt vásár és jó áruk lesz! - Másnap tehát el
mentem hozzá és leborulva előtte így szóltam: - Rabszolgaka
ravánok fejedelme, ha kardot jól forgató s a sivatagban máris
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forgott fiatal fegyveresre van szükséged a többi közé, ime legyek
egy közűlük! 'I'amanrasset volt a hazám! - Szólott ő: - Nem
szeretem ezt a dolgot. Arcod vonásai Abdallah ibn J aniara emlé
keztetnek, akit ismertem ét! szerehem s helyette ott most öccse
uralkodik, Khalib, a kutya! - Nagybátyám ő - vallottam neki
- de neked, uram, semmi bajod sem lesz miattam. Békét aka
rok neki vinni s szolgálatába állni. Hisz amint mondod, úgyis
fölismerne arcomról! - "Aki békét visz, béke kíséri őt és tár
sait!" - mondta Aglab a prófétával és felfogadott. Nagybátyám
viszont nekemadta apám. tőrét és megesketett rá, hogy bosszút
állok. Én pedig gondoskodtam arról is, hogy a karavánhos áll
hasson Mirjám, mégpedig Chiara szelgálatára.

Elkezdődött ime tehát az út, kivonultunk a városból a Chuf
rai kapun, hogy több mint százhúsz napon át csengjen és füstö
lögjön lábunk alatt a sivatag. Miben bíztam' Mirjámon át több
ször megkíséreltem az út alatt Chiarával érintkezést találni és
megbeszélni vele, hogyan menthetném meg. De Aglab iobban
vi~ázott rá, semhogy egyetlen szót is tudtam volna vele vál
tam. S most ujra és ujra azt kívántam, amitől gyermekkorom
ban annyira rettegtem: bárcsak tartana örökké az út s végtelen
vörös és fehér izzáson át. Nem sokáig kellett reszketnem, hogy
Chiarát hamarosan eladják valahol. Az öreg nagy árat kért ér
te, s végül erősítette, hogy magának Khalibnak togják eladni.
Minél közelebb értünk, annál inkább emlékeztem gyermeki éve
imre, azok fölbukkantak valahonnét, ahol eddig időztek s min
den eszembe jutott, amit eddig nem tudtam, - a jeges éjsza
kákban ugyanolyan krlstálvövet öltött a Hold s ugyanúgy, aho
gyan egyszer fölkelni láttam a napot Chufra fölött, ugyanúgy
lemenni láttam most Tamanrasset fölött: csüngeni vörös ködé
ben, mint valami véres pajzsot. Megérkeztünk gyermekkorom
és őseim hazá.iába, amely látva a közelgő nagy karavánt, II té
ren rakott tüzekkel és üdvözlő lovasokkal fogadott s Aglabnak
már akkor ki kellett raknia vásárja kincseit, 8 ezeket megtekin
teni jött ki a nagybátyám.

Ö ekkorra már egészen megőszült szakállú, tekintélyes ter
metű férfiú volt. Végighaladt a rabszolgák között a tűzfényben

" a pillantása megállapodott Chiaránál. S ekkor megesküdött,
hogy a gyönyörűségnek, a velencei lánynak: a fia, Izmael fele
ségévé kell lennie - az ekkor ugyan karavánúton volt éppen
másfelé, de megjön s akkor lf1V'yen az övé a sma-avd szemű

tündér és származzanak kettőjüktől Tamanrasset kaidjai!
Hosszú és nagy alkudozás kezdődött meg ezután kettőjük kö

zött s én egészen közel merészkedve hallcattam. Merően figyel
tem öt, amint arca vörösen izzó fémmé vált a tűz dereneésében,
balválla fölött pedig, mint valami turbánját díszítő óriás opál
ékszer, ott fii~!."ött a fekete ép"en ft hold. S hozv bátorságomban
egészen az őket övező körön belül álltam és pillanatra rámesett
a fény: azonnal fölismert. Kardot vont és mögötte övM, nekem
pediz eszem kardját kelleti kivonnom. hozv mezrnenekedfem. Elé
be dobtam töriimet. atyám t01'ét és az eR1<ü tör.>t és leté1"d~1tem:

- Uram eljöttem hogy megölj, ha nem akarod, hogy azolgálatod
ba lépjek! - "Valóban ezt mondta, amikor karavánomba kéredz
kNJettl" - erősítette meg többek tanúságtételével is Aglab. Khalib
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pedig', a kutya: - Hallottam valamit Chuf'ra remetéjétől.! Mog
esküszöl-e ismét Allahra és az irgalomra, hogy nincsenek gonosz
szándékaid felém' - Én ezt megtettem. mert valóban csak az
volt a szándékom, hogy Chiara közelében maradjak. S még ak
kor este. ott ültem duárjában vele, és háza népével együtt Chiara
közelében, mert tudjátok meg, hogy nálunk az asszonynép nem
visel fátyolt és nincs külön zárva, mint az Iszlám más népeinél.
Én pedig megjegyeztem és szivembe zártam azt a napot, ame
lyen először láttam meg valójában arcát. Meglátva nyakán ezüs!
láncon csüngő keresztjét is, amelyet senki nem vett el tőle, mínt
hogy Aglab is tiszteletben tartotta Jézust, Mária fiát: keresztbe
tettem mellemen karomat a Kereszt s a Rajta Függő előtt, eb
ből megértette, hogy én vagyok az, akiről szolgálója, Mirjam,
beszélt neki. S akkor óvatosan és figyelmesen megnézett. Szemei
megüzenték, hogy bízik bennem. Ugyanekkor este még azt is meg
tudtam. hogy még hetek, sőt hosszú hónapok telnek el, míg meg
jön Izmael ibn Khalib, az unokabátvám.

Hogyan tudnám elmondani e hónapok hosszú, rettegő édessé
gét? Mert Mirfámon át mostmár nemcsak üzentem, hanem talál
kozhattam is vele s megigértem neki, hogy megmentem, keresztény
leszek s elviszem ha nem Velencének tCl'ületéig-, legalábbis valami
keresztény földre.

Nem tudtam, mit igértem.KeresztéIlY föld messzebb volt ou
uét a sivatag poklától, mint tán innét a paradicsom! De én min
dent meg kívántam tenni érte, Isten és életem angyaláért. Am köz
ben titokban felkerestek Khalib ellenségei és kinyilvánították:
Khalib, a kutya mint valóságos eb uralkodik 'I'amanrasset fö
lött, a nép emlékszik apámra és engem akar! Ezt elmondottam
neki s megkérdeztem, mit tegyek, legjobb lett volna szövetkezni
Khalib ellenségeivel. Azokkal az itáliai szavakkal beszéltünk.
amelyekre Mirjám tanított-volt még gyermekkoromban. Szélott
ő ezen a nyelven: - Noha a hamis próféta hirdette Istenre is.
de mégis az egy igaz Istenre és irgalmára esküdtél. Nem szabad
megtörnöd esküdet. Tilos, hogy megöld vagy megölésében részt
végy. Nekem ugyan jobb volna, mert könnyebben menekednék
meg, ha te volnál Tamanrasset ura, ám ez az igazság, hogy tilo
ellene tenned bármit is. S nekem is kedves a te lelki üdvösséged!
Vágjunk neki inkább a sivatagnak! gu ime ezt tettem Mirjám
segitségével, aki azonban minthogy itt találta férjét, itt és vele
kívánt maradni öreg napjaira. 'I'ervem azt volt, hogy nem is
mervén a sivatagot, nem észak vagy nyugat felé menekülünk, ha
nem dél fejé, Aglabot érem utol fil majd Gáótól megyünk külön
úton tovább. De hiába volt teli minden törnlőnk, Aglab roppant
karaváuja úgy kimerítette az e vidéken amúgy is csekély vizű

sivatagi kutakat, hogya szomjúsáz halálába mentűnk bele. S
hozzá egy napon észrevettem, hogy Tamanrassetből való tevések
üldöznek bennünket. Akkor már éppen alig volt vizünk. mégsem
tehettünk mást, minthogv a Fekete Dombok közé menekültünk,
ama hatalmas fekete gránitsziklák közé, amelyekből feketén pat
tog és porlik szét 'a homok is. Ö ekkor már szeretett engem és
eligérkezett nekem, mert látta, hogy mennyire az övé teljes éle
tem. Utolsó vizünket nem engedte kiinni, mondván:- Ezt meg-
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tartjuk arra, ha elvesznénk 8 akkor előbb én megkeresztellek te
zed, hogy velem lehess az üdvösségben! - és tanítgatott mind ~

arra amikről előbb azért Mirjámtól is hallottam valamicskét.
S akkor megpillentottarn a nyomunkban ügető tevék sorút,

amint egyre sebesebben végtattak It Fekete Dombok felé. Ott,
iIlZ011 a földön,az én földemen, a sivatagban, férfi ("8 nő egyaránt
vastag sötétsárga palástba burkolózik s ez egyazerre véd meg
mind a nap hősége, mind az éjszaka hidege ellen. Ez It súlyos
í?:yapjúköpeny, amelyben karjaimban hurcoltam a sivatagi dom
bok utvesztői közé, mostmár talán nehezebb volt, mint ö maga. S
noha körülvett a halálveszély, Esten ang'yaiainak éjszakája volt
,'/'. Mert közben már éjszaka lett. A fiildön térdeltem, de magarn
dőtt tartottam karjaimban, Hem merrem letenni, mm't,-- a kek
dődő sivatagi láz jele ez - könnyedén borzongató fórrósága volt
-; attól tartottam, hogy megfázik a jóghidegg'é hiilö homokban.
Aludt és közben odafönn ragyogtak a m,illagok. Aggódva láttam,
ilGgy az Alj-Kalh csillag, ti Vörös Fulánk, amelvet ti Marsnak
hívtok, együttállásban van li zenithon az As-Suál bolynóval, H:'

"dosi'lel és a gyöngyszÍnűvel, amely a nő szerelmát jelenti. F;zö,'1
aggódtam érte. Fölhasznúlva, hogy félálomban van, mégis k
tettem a földre és elővettem oldalamról a bőr-tömlőt, hogy azt '.1

két tenyérnyi vizet, amely még benne van, ajkai közé töltsem.
Tudtam. hogy hu reggelig nem kap inni, elemészti II láz s tuo
tam, hogy délelőtt még kútra találok. Addig azonban élnie kel
lett!

De lj elhárította magától testének életét ti lelkem életéért.
Teljes erővel kelt fel a földről, amikor ajkait 117, eJRíi eseppek
,"rintették 8 majdnem hangosan kiáltotta:

._- Nem!
Most pedig én nyugtattam őt. Illint egykor lmg'emMirjaw

menekülésünk közben:
- Csitt, csitt, kicsikém! - mert nem is nagyon messziról

hullani lehetett a minket kereső tevesor puha lábdobbanását. -
Idd meg a vizet! '-- könyörögtem neki halkan. Ö azonban meg
rázta fejét 8 egy pillanatra részesültem abból, amit majd az üd
vösségben szerétnék látni: II eaillagfónynól láttam mosolyát. Igy
"zólt:

- Meg kell hogy mentselek. Arra kell II víz, Abdallah ilu
.Iamin fia, akarsz-e megkcreszkelkedni1

Éjfél volt fl az éj rnindeu pompája az égboltozatra függesztve.
köztük az It kép is, amelyet ti nem ismertek egeteken. amit csak
nagyon mcssze Délen lehet látni; ez a csillagzat azonbau a ke
reszthez hasonló. Én reszkettem és rászegeztem szemeimet és tud
tam, hogy most életével akarja megmenteni az üdvösségemet.

~- Akarok - szóltam én - holnap regge] azonban vizet tab
Junk és akkor majd ...

N agyon hangos lehettem, mert most elibém térdelt It hornokba
., másodszor láttam azt, amit üdvözülve majd ujra látni akarok:
mosolyát a csillag-lányben. Az Alj-Kalb 'és az As-Suak békésen
.sugároztak egymás mellett a zenithon. A halál angyal gyorsan
futott az éjszakában; egészen közelről szóltak a bennünket ül'
dödí tevék kolompjai. S ő nagvon halkan és nagyon gyorsan meg-
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kérdezte: - Hiszel-e az Atyában, Fiúban és Szontlélekben, és el
lene mondasz-e a sátánnak l

- Hiszek, - feleltem megrendülve én -- és ellene mondok
minden ellenségének! Ujjai közül a víz, az életet adó drága víz
ömlött alá hajam bozontjára, fejemre, a vízzel megvonta felettem
a kereszt jeIét: - Akkor én ... jegye,sem, már csak így tudlak
nevezni. " megkeresztellek téged az Atyának, Fiúnak és Szentlé
lek Istennek nevében... - s a víz ti szörnyű fekete homokba
hullt és én tudtam, hogy ő meghal, rnost jö a láz rohama és ö
nem birja ki reggelig, pedig közben elfutottak közelünkben a
tevék, ő pedig keresztségem ajándékául ujra megtanított elimád
kozni a Miatyánkot és az Udvőzlégyet, Hajnalodott, metsző lett
a hideg, talán szundikált is egyet, mikor ujra föl kellett ébred
nie. Ujra hallatszott a tevék zaja, - követőim visszakanyarod
tak felénk. Fölébredt s felém, aki '11 homokban térdelt-em, nyuj
totta kezét: - Meg kell védened tőlük! - szól panaszosan. - Ka
romba vettem, s ekkor, hogy ne jusson kezükre, mert többször
is mondta, hogy nem kíván s mert eszmélet nélkül is volt már:
szeretetből, vér nélkül megöltem őt, puszta két kezemmel, ezekkel
ni, s ugyanezekkel sírt is kapartam neki a fekete homokban. El
is temettem, amikor felkanyarodott hozzárn a tevéscsapat s óh
kárhozat, nem Khalib volt vagy Izmael ibn Khalib, hanem hí
veim feje, Sidi Mohammed, akik azért i ramodtuk utánam, mert
r'agaszkadni akartam ahhoz, hogy kaidjuknak tegyenek, - vejük
az élet jött volna, a rr enckvés, a víz, mind 11 kettőnknek. Ott
álltam a sír fölött a f'ekete hornokon és fekete volt köröttern a
világ. És akkor szóltak ők: - Elértünk, tehát úcv legyen, hOKY
jőjj vissza és tiéd a bosszú! - S szóltam én: .- N e az enyém le
gyen a bosszú, hanem az irgalom legyen az igaz Istené, Khalib
fölött is és fölöttem is, szegény bűnös fölött! Megesküdtem az
Örök Iranlomra, hovy nem bántom s közben keresztény is let
tem az Édesnek és Kedvesnek kezétől, aki a lábaimnál nyugszik
a Ieltámadásig. Éli mostrnár az (; népéhez. tartozom és az ő népé
hez akarok eljutni! Mentsetek meg! H ők mezmontettek, - s
hogy hogyan jutottam el, miesoda utakon és kalandokon át ke
resztény földekre és Velence vizeire, 'az más és sok történet:
még évek isr kellett holyonganom és verckcdnr-m, miz Szent Márk
szolaá.latába léptem, az ~W!!astyán avenban bCIII1('(l már fáradt
ebben az órában. Serenissime, nem szélhatok tovább, de amiért
Velence szolgúlatába léptem. az ime ezekért volt, ime hallotta
tok!

_ Azóta mef,'vezelmltél Chiaradórt! -- szólt kegyesen és bor
zadva a Doge. -- De fiam, az nggastyán benuem valóban már
fáradt!

- Fönséges és vad történet! - k iúl totf fiil Brubuntio szenátor.
- Kelet meséiben scm olvaatarn hasonlót. Fiam. el kell hozzam
jönnöd és elbeszélni a tiibbit i~, sorra n.1Ín~l. mé!!, Ipa est6t6l:
Velence Ienyüg özve fog CF.iingem Jekete ajk aidon ! AkI hullgatJ}I
akar' szfvesen látom veu deg'emiil, már a m11 i estén! - S való
ban 'sokan mentek utúnuk.

- Kord - szólott m íg meutek, a Doge --- ünhöz múg nem is
szólhattam ma este még l Nos, ha állnmti tkainkat egyelőre nem



is, de ezt megírhatja barátainak, Angliába! ÉH nézze őket, Des
UClIlOIIU pillantása már-is többet mond, mint kiváncsiságot, Szép
par, összeiflenének. Ám mintha... nem, én már öreg vagyok
ezekhez, bár igaz, hogy HZ öregember tuuasztalt!

És sokáig nézett kettőjük után, amint Desdernona aláhaladt a
lépcsőn világítúan ragyogva, 8 fehér alakja mőgött ott haladt
Othello - talpig sötétben maga a Halál!

.MILYEN J6 ...

Milyen jó, hogy még érzem az ütést, hog"
még nem tompultam el egészen!
Elér a· kő, amit az Ur felém dob,
mert mindenkép sziv,emen kell, hogy érjen,
hogy megsebezve és hogy megriasztva
maaamai az (j karjaiba. vessm
s mint ahogyan a gyermek és az apja
ölelkezik, ölelkezzünk mi ketten.

Én rosszul éltem. Lázasan loholicun
minden. után, mi mulandó, vagy olesá
és szereieilen. voltam, gyáva voltam
« üres, miként ivás után a korsó
és füstöl.gő, mikéni a fáklyo., hogyha
a föld felé fordítják és nem éghet,
Most szépen és hibátlanul raouotn»:
az Ur örök csillagszemébe nézek

s elmondom, ahogy szoktam én az álmok
méluén, mikor hang nél/ciii bugyborékol
al szó s a puszta gondolat vet lángot,
hogy méri nehéz a szivem és miért oly
szomorú az emlékezés, a testem,
minden. tudás és amit oénre értek,
hogy mért olyan keserű és kegyetlen
minden uillanatbun. a földi élet.

Tolda.lagi Pál

35



ESZMÉK ÉS TÉNYEK Irja:Mihelicfl VId

Á:ta:ánosan tudott dolog, hogya
nyugati egyház papjainak, tehát a
latin szertartású papoknak min
den nap breviáriumot kell mon
daníok, Műfaja szerínt a breviá
rium llturgíkus könyv, amely egy
hétre szétosztva tarta.mazza a 150
zso.tárt, emellett azonban a soron
levő ünnepnek vagy ünnepkörnek
megfelelő k.vá.ogatásban szentirásí
szövegrészek, az egyházatyák mun
káibó., az egyes szentek é.etrai .
zalból és írásaiból vett szemelvé
nyek. kű.önböző egyházi imák és
himnuszek is vannak benne. Olva
sását ~s imádkozásit zsolozsmázás
n3}~ is hívják. Kevésbbé ismert.
hogy a ke.etí egyházakban nincs
egységes felfogás a breviárium kö
te.ező voltáról. Vannak ott olyan
nézetek is, hogy a vi.ág! papok
csak azokon a napokon tartoznak
breviáriumot mondaní, amelyeken
miséznek, Nyugaton viszonyt any
nyira szigorú - lelkEsmeretben is
-- a kötelezettség. hogy az a ja
vadalmas pap. aki nem tesz neki
eleget. a mu.asztás arányában el
veszíti jövedelmét s tartozik azt
temploma vagy a szerninárium,
vagy a szegények javára fordítani.

Nyi.vánvaló, hogya breviárium
és mondási köte.ezettsége is tör
téneti fejlődés terméke. Kezdet
ben csak a szerzetesek voltak rá
kötelezve. de a VI. századtó: kezd
ve fokozatosan kiterjesztették a
kötelezettséget a világi papokra is.
Magán a szövegen és a szerkezeten
ismételten változtattak. Nem szól
va az egyes rendék külön bre
viáriuma'íról, a Római breviáriu
mot például, amelyet 1568-ban V.
Pius pápa állapitott meg, VIII. Ke
lemen, VIII. Orbán, majd XIII.
Leó javításai után legutóbb Bol
dog X. Pius módosította.

Nem csoda így, ha napjainkban,
amikor a papra háruló teendők a

közelmulthoz képest is tetemesen.
megszaporodtak s ezzel együtt a
~.k"pasztori tevékenység üteme is
gyorsu.t, egyre több helyről sür
getik a breviárium további re
formját. Kimagasló személviség.
Nasa.ií Rocca btboros, bo.ogna:
érsek tett rá elsőnek, még 1950
ben, javaslatot, amely - mint al

O r b i s C a t h o l i c u s adja hi
l-ül -- széleskörű viaszhangot kel·
tett. AJást foglalt mellette nem
négiben a nagytekírité.yű salz-
burzr liturgikus intézet is. Figye
lemre mé.tó megnyilatkozásnak te
kintik a núlunk is sokszor idézet!
Kar; Rahner tanulmányát, amely
ben a neves innsbrucki professzor
ft közvélemény szerepét vizsgálja
az egyházban s éppen ezzel kap
csolatban utal a breviárium re
formjára. Rahner, míután meg
vonta a határokat és területeket.
amelyek közőtt és ahol a közvé
lemény meghallgatást igényelhet az
egyház űgye.ben, ezeket irj~ :
"Azokban a kérdésekben, amelyek
nem, vagy nem közvétlenül érin
tik az egyház hitének és alkotmá
nyának vá.tozhatatlan állagát. ha
nem az emberi [ogra, a liturgia éf;
a Ié.ekgondozás változó gyakorla
tára vonatkoznak. a közvélemény
nek természetesen még fontosabb a
szerepe és igy még több joggal
kérhet szabadságot. Magától érte
tődik, hogy ezekben a dolgokban
is az egyház tanító htvata.áá a
végső szó, S amikor valamit kö
telezően elrendel vagy megtüt,
egyszerűen az egyház h'vatala iránt
va.ó szüksézes és szent enzedet
mességből következik, hogy pa
rancsait és tilalmait tiszteletben
tartsuk. . . Arra azonban szabad
rámutatnunk : ez okból még nem
k'ell elejterrünk annak mezvítatá
sát, hogy mermyiben eélszerűek és
időszerűek az egyházban fennú1~ó



'es érvényesülő e.őírások és gya
koriatok, sőt a filai he.yzetben még

,azt sem tarthatjuk szüksegesnek,
hogy ezek a megvítatások rnindig
csak él nyilvánosság kizárásával
folyjanak. Ma pé.dául bizvást be
szélhetünk a breviárium reform
jának: szükségességérő; és hasz
nosságáról, mí több, a szentmise
újj.áalakitásáról is ..."

Ezek az előzményei annak. hogy
az O r b i s C a t h o l i c u s is te
ret engedett egy terjedelmes köz
Jeménynek. amely a breviárium
kérdéseível fog:a:koz['k. A köz.e
ményt egy nagyvárosi p.ebánia ve
zetője kü.dte be hozzá. aki nyo
mátékkal emeli ki. hogy állásfog
íalását teljesen praktikus meg
rontolások ir-ányítják,

Azoknak él le:ik1igyakorlatoknak
során - úgymond -, ame.vek az
alszerpapí szente.ést előkészítik,

meles; szavakkal szoktak megem
lékezni a Római brev.árlum szép
ségeiről. Nagy tisztelettel nyúl is
az alszerpap az egyháznak ehhez a
hivatalos imakönyvéhez. Fe.emelő

számára az a tudat. hogy az egész
egyházzal egységben imádkozza
azt. és hogy az egyház egyetemes
ségének éppen ez az egységes
imádkozás az egyik hatásos meg
nyilatkezása. Szentek azok az
.maszövezek, amelyeket az egyház
papjai kezébe ad. szentek, amenv
nyíben a Szentírásból valók. de
szentek akkor is. ha Isten kezvel
mének örvendő imádkozóktól ered
nek. Ami él lelkipásztorkodó pa
'Pot illeti. az egyház azt kívánja
tőle, hogy a breviárium mondá
"ával egyházközségének és az egész
egyháznak hivatalos ímádkozója
legyen. Am azt is akarja. hogy a
breviárium megterrnékenyítse a
lelkek zondozásának nanl' munká
Ját. magának a lelkipásztornak pe.
dig mezszentelődésére szolgáljon, S
itt azután nem megvünk túl mesz
szíre, ha azt á:litjuk. hogy az ef!Y
ház kívánságai. amelyeket a bre
viárJumhoz és él breviáriumot

imádkozó paphoz fűz, javarészt tel
[esü.etlenek maradnak. A breviá
rium ugyanis abban a formájában,
ahogy e.őttünk fekszik, bár a XII,
Pfus-fé,e új zsoltárfordítás lénye
ges haladást jelent, még mindíg
túl kevéssé van tekintettel a .e.kí
pásztorra. Azok a napszakek. ame
lyekre még Szent Benedek idejé,
ben osztották be a breviáriumot.
megfele.hetnek talán egyes kolos
torok számára, amelyek pusztán
belső ügyeikkel törődhetnek. a vi
lági pap számára azonban merő

formaságok, amelyekből hiányzik
jóformán minden tartalom.

A brevi.áriumtól azt várjuk
hangzik tovább a köz.ernénv
hogy tápláló forrását találja benne
lelkipásztori munkáíához a káplán
és a plébános. Az kel.ene, hogy a
breviárium termékeny indításokat
nvuitson a hitoktatás. igehirdetés.
gyóntatás. általában a lélekgondo
zás terén. Hogy amikor a pap le
teszi kezéből a breviáriumot. érez
ze: új erőt merített és seaítséeet
kapott napi feladatai végzésére. Most
azonban nem inkább az-e a hely"
zet. hogy egySzeruen fellélegzünk.
ha már sikerült •.nerszo.válnunk"
az előírt imákat? Nagyon sok pap
felelhetne igennel erre a kérdésre,
anélkül, hogYa legcsekélyebb bűn

tudatot érezné miatta. Szabadjon
csak azokra a paptársakra utalni.
akik a nagvmísék alatt a szentélv
ben ülve kénytelenek breviáríu
mozní, mert ..nem engedhetik
meg" maguknak. hogv teljes nyu
ga.omban együtt imádkozzák él

szentrnísét, Azt mondiák, hogv a
szándék. amellyel jelel\ vannak a
szentmtséri.elegendő ahhoz. hozv ré
szesedjenek annak $!vümölcseiból.
ámde még sincsen rendjén, hogy mí,
papok. minden helyet és minden
szabad percet alkalmasnak tart
sunk a breviárium imádkozására.
Nincs rendjén az sem, haln' arnri!
kor túljutottunk: rajta. akként
könnyebbül meg a szívünk, mínt
az iskolás gyermeké. aki végzett
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a házi feladatával, Az elímádko
zandó nagy ..kvantum" - bocsá
nat a ta.an nyers szóért - béní
tóan hat az ímadkozóra, Mert hi
szen az ima, az igazán értékes
ima, rníndeneke.őtta szabad akarat
és a vidám szív cse.ekedete, .f\
brevaáríum imádkozásának mai
formája veszedelmére válhatik ál
talában a papi imádkozásnak.

Míndezze; semmiképen sem aka
rom azt mondaní - folytatja a
szerző -, hogya kívánatos re
formnak meg kellene szüntetnie
míndenféla imádkozási kötelezett
séget. Az egyház nagyon jól tudja,
hogy a lelkekről való ~ondoskodás

ban vannak dolgok, amelyeket ki
kell imádkoznunk. Ha tehát papjait
i'mára kötelezi, ezzel csak nevelői

bölcseségét tanúsítja. A papnak
igenis kell imádkoznia, sőt sokat
kell imádkoznia. Am nem egy pon
tosan meghatározott nagyanya·
gat kellene számára előírni, hanem
egy meghatározott Időtartamct.

amelyet naponként az ima számára
tartoznék fenntartani. Hogy eb
ben az imában a zsoltároknak 
latiri nyelven-e vagy az anyanyel
vünkön: maradjon a kérdés nyit
va - egészen nagy teret kellene
kapröok s ugyanígy az evangéliu
moknak és az újszövetségi levelek
nek, magától értetődik. A lelki
pásztorkodó pap részére csak jó
tétemény lenne, ha naponként mdnt
egy hárorrmegved órán át olyan
imakönyvből ímádkozhatik és el
mé;'Redhetik, amely a Szeritírás leg
értékesebb részeit, az egyházatyák
és újabb egyháztanítók műveinek

válogatott szövegeít tartalmazza.
Az ilyen imádkozás és elmélkedés
javára válnék a lelkipásztori
munkának és a papok mezszente
lődésének,

A pap Imádkozik és imád!kozni
akar - fejezi be a szerző -, mert
napenként tapasztalja, hogv mín
den áldás Istentől jön. Szent
Anyánk. az egyház, különbözőuta
kon és minden rendelkezésére -álló
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eszközzel Igyekszik elmélyíteni az
imádság szel.emét a papi szívek
ben. ~ppen ezért, de természetesen
az egyhaz pozitív -rende.kezéseí
iránt tartozó engedelmesség leg
kisebb sére.me né.kü., szeretnők

kifejezni mi is azt a kívánságot:
ne nyugodjanak a felelős he.yek.
mig az imádkozó papok kezébe, az
elmondás kötelezettségével. olyan
breviáriumot nem adnak, amely
va.óban a pasztorá.is feladatok és
a papi megszentelődés szo.gá.atá
ban áll. Tekintettel arra, holiY a
brevsárium mai formája az egyik
fő oka annak az aggályos médnak.
ahogyan ezt a kötelező imát á.ta
lában végezzük, a reformot nagyon
sürgősnek íté.jük. S egészen bi
zonyos, hogy a reformot .éppen
azok a papok fogadnák a Iegna
,gyobb örömmel, akik tömérdek e:
fog.altságuk közepette ma is a leg
nagyobb odaadással iparkodnak
elmondani a napi breviáriumot

•
Legelőször, még a mult év októ

berében, egy szárkofág dombor
műveinek képmására lettem figyel
mes, amelyet az O s s e r vat o r €
R o m a n o közölt. Ezt a szárko
fágot 19313-ban az Amo medrében
ta.á.ták s azóta a firenzei Etruszk
múzeumban őr-zték, legutóbb azon
ban az olasz kormány odaajándé .
kozta a San Lorenzo bazilikának
hogy abban helyezzék el Nicole
Stenone hamvait. A folyóiszapból
kiemelt szárkofágot a IV. század
e:ején faragbabták. Két újszövet
ségi és egy ószövetségi jelenet lát
ható rajta. A középső kiépen Krísz
tus búcsút vesz tanítványaitól.
Balra zsidó gyermekek megtagad
Iák a bálványszobor imádását.
Jobbra az üdvözítő feltámasztja
Jairus leányát. Szakértők szerint
egyike ez a legszebb római-keresz
tény szárkofágeknak,

De ki az a "Stenone", akit ek
kora megtiszteltetés ért ? Ettől kez
ve a~ múlt nap, hogy ne talá!



keztam vo.na vele foglalkozó ki
sebb-nagyobb köz.eménvekkel, míg
végül e.érn került ezv te.jesnek ér
zett portré is, ame.yet G u s t a v
S c h e r z nymwegení egyetemi ta
nár festett a T a b l e t olvasóinak.
Mint a tanulmányból k.tűnt az
után, i::etékesebb tol.bó; nem is
várhatnánk tájékoztatást. mert
éppen Scherz volt egyike azoknak
a szakembereknek. akiket a dán
tudornánvos a.an Stensen művei

nek és Irásainak új k.adásával
megbízott. (Az eredeti név ugyanis
Stensen ; ennek .atínos a.akia Ste
nonius, amibő! az olaszban Stenone
lett.)

Az 1673-as év egyik januári dél·
utánján - í rja Scherz - tömege
sen sereg.ettek a tanult emberek
a leopenhágat Theatrum Anatomi
cum nagytermébe. Középen a bonc
asztalon egy öreg nő kiszíkk-idt
teste feküdt; a.kalmasínt a hóhér
ajándéka az orvo~növendékek ré
szére. S hamarosan odalépett Niels
Sten.sen, egy kistermetű, szerénv
tekintetű ember, hogy mint újon
nan kinevezett "kirá:yi anatómus"
megtartsa e.ső ny:avinos előadását.

Stensent egész Európa ismerte ak
kor. Két : terület volt, ahol ered
ményes kutatásokat végzett: .azem
bernek a teste és a földnek a kér·
ge. A hazahívás már azokat a si
kereket pecsételte meg, amelyeket
francia, olasz, osztrák és német
tudományos körökben aratott.
Hű fe:jegyzés maradt ránk er

ről a ko penhága i székron.alóról.
amelyben már szembetűnően meg
nyilatkozott Stensen személviségé
nek kettőssége: a tudós és a mísz
tikus. Az anatómus - mondotta
Stensen ' - egy mutató az Isten
kezében, akinek az a rendeltetése.
hogy ne hagvia rnearekední a fi
gye:met a fakó holttest kevéssé
vonzó látványáoá', hanem irá
nyitsa azt rnélyebbre, a bőr és az
izmok különböző része 'Ire. a rostok
szővedékére, a csatornák bámula
tos menetére. A test egész szerke-

zete - je:entette ki Stensen - egy
~épcső, ame.ven az e.et e. vehez, a
Iéiekhez eme.kedünk. s onnan to
vaoo, rrug vegu, e.jutunk nunden
do.gok m.ndentudó E,ső Okahoz.
Ehhez tuzte akkor Stensen a kö
vetkezőket : ,,~zepek a dolgok,
amiket látunk, még szebbek. amí
ket megertunk, de messze a leg
szebbek azok a do.gok, amiket
nem értünk." Az anatómia igazi
cé.ja - Io.vtatta -, hogy "fel~

emelje a ha..gatóságot a test rnű

veszí szerkezetétő; a lélek méltó
ságához, s végü, a test és a lélek
csodáitó: a Teremtőhöz, és pedig
hogy megemenjük és szeressüle
Öt." Amikor Stensen ezeket a sza
vakat kl ejtette, már köze: vo.t ah
hoz, hogy befejezze vándor.ását a
"szép" és a "még szebb" világá
ban, közel ahhoz, hogy búcsút ve
gyen a tudományos munkától.

Niels Stensen 163:8 újév napján
- a Gergely-maptár szerint január
ll-én - született Koppenhágában,
Atyja aranyműves volt. Latin is
koláját és az egyetemet szü.öváro
sában végezte, utána elhagyta Dá
niát, hogy a ho.Iand tudományos
ság középpontjaíban, Amsterdam
ban 'és Leldenben folytassa tanul
mányait. AUg néhány héttel Hol
landiába érkezése után felfedezte
a fültőmkígy csatornáját. amelyet
azóta is róla neveznek ,.duclus
Stenonianus't-nak. Ettől kezdve
egyik felfedezése a másikat érte.
Leldeni négy évét jobbára az em
beri test mirigyeinek szente.te.
Vizsgálta a könnvrnirőgvek műkö

dését és megtalálta a könnyponto
kat és a könnycsatornákat. kimu
tatta 'az orr és száj mirtgveit, ame
lyek tejet választanak ki. Harvey
vel szemben, aki azt tanította.
hogy a szív sokkal magasabb
rendű valami, mint puszta izom
zat. nevezetesen ..a' velünk szüle
tett éltető me.eg forrása". Stensen
bebizonyította. hogya sziv is csas
izomköteg és semmi több, s ugyan
akkor megvílágította az izmok ter-
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mészetét. Párisban az agy bonc
taní szarkezetérőt adott ki vita
iratot. amelyben Descartes és kö
vetői többrendbeli tévedését cá
folta meg'. FlJrenzoében értekezést
irt, amelyben elsőnek állt elő az
zal, hogy az emeősöknél a pete
sejtek azokban a hólyagokban ke
Jetkeznek. amelyeket röviddel utá
na "Graaf-fé:e tüszőknek" nevez
tek el. A:lította és el is fogadtatta.
hogy a "testes mu.íebresv-t mind
az embernél, mmd az elevenszülő

állatoknát helyesen petefészkek
nek kell hí vní,

Itáliában kezdte meg Stensen
azokat a kutatásaít, amelvekkel a
modern tudományos földtan meg
a:apítója lett. Olyan 'neves ter
mészettudósok vették itt körül,
mínt Francesco Redi, Vincenzio
Viariant és Marcello Malpíghí. Ki
mutatta Stensen, hogy a "glosso
petrav-k, a "nyelv-kövek", kihalt
cápafajták ásatag fogai. Ez a fel
fedezése sarkalta azután alapvető

vizsgálódásokra a fö:d k'alakulá
sára vonatkozóan, lOO9-ben hozta
nvilvánossásra geológiai főrnunká

ját, amelyet szerényen e.őzetes

vázlatnak 'nevezett: ..Prodromus de
solido intra solídum concento."
Főleg a fö:dkéreg rétegeit tanul
mányozta ebben. Ugyenakkor meg
nyitotta az utat a krístálvtan szá
mára is, azzal a megállapításával,
hogy egy bizonyos kristá.v szözet
míndig ugyanazok. tekintet nélkül
a kristály nagvsázára és alakjára.
A krístálvosodás folvamatában
úgymond -. meghatározott és jel
legzetes alakzatok lépnek elő, amit
csak álla~tdó és változatlan erők

hatásával magyarázhatunk ; szinte
életjelenség ez a szervetlen vi:ág
ban.

Két évvel a .,Prodromus" előtt in
dult meg Síensen a .anessze leg
szebbek" felé. Lutheránusnak szü
letett s eszer-nt kanta nevelését is.
Apai ágró: több kitűnő lelkész-ro
kona élt Svédorszávban, arnelvak
kor a dán koronához tartozott.

Legelőször akkor ingott IDe2 örök
lött hitében. amikor Amsterdam
ban tapasztalta, hogy máris mily
sok és egymástól különböző fele
kezetre és széktára hullt szét a
protestantizmus. Döntő élménye
volt később egy szentséges kör
menet, amellyel Lívernóban talál
kozott. A Szentséget kisérők áhí
tata ilyen gondolatokat keltett
benne: "Vagy egyszerű kenyér
darab ez az ostya s akkor ostobák
azok. akik tisztelik, vagy valóban
Krisztus teste s akkor én magam
is miért nem tisztelem?" Firenzei
barátai. a-kik épp úgy magukévá
tették Assisi Szent Ferenc szelle
mét, mint Galííeí tudományos mód
szereit, példás életükkel csak fokoz
ták a katolicizmus hatását Sten
senre. A dán tudós sodródni kez
dett a katolicizmus felé. ez azon
ban nem ment keserves küzdelern
nélkül, mert úgy érezte. hozv él

kato.icizmus elfogadása teljes sza
kitást je;entene családjával és ha
zájával. Megnyugvást csak abban
talált. hozv erősen bízott az istem
gondviselésben. Ebből az időből

való jellegzetes imája: ..Oh. Isten.
akinek beleeavezése nélkül e'!!y haj
szál sem esik le fejünkről. sem
egy levél a fáról, sem egy madár
az égből. sem nem támad gondolata
a IéIelm ek. hangja a nyelvnek,
mozdu.ata a kéznek, Te vezettél
mindeddig az előttem ismeretlen
utakon; vezess most enzern a ke
gyelem ösvényén. ak':'\r látom. akár
vak vazvok. Mert könnyebb Ne
ked odavezetned engem, ahová Te
akarod, rnínt nekem hátrálnom a
céltól, amelyhez vágya'rn vonza
nak" Uzvanakkor, m'nt az áttéré
séről később Irt levélből tudjuk,
komolvan nekilátott a vallási klér
déseje tanulrnánvozásának, Sok in
gadozás és habozás után v1::ám·
csapásként született meg benne a
hirtelen elhatáro71Js. arnelvnek rivo
mán berontott későbbi gyóntatójá
hoz. Savianani atvához, 8 kÖ'1ölte.
hogy belép a katolikus egyházba.



1667 Mindenszentek délutánján
történt ez és november 7-én Sten

sen forma szerím is végrehaj
iotta szándékát.

Eleinte úgy Iátszott, hogy az át
térés semnni változást sem hoz
Stensen tudományos munkássázá
oan, A .,ProdromtJ",<;.. is két évvel
utána jelent meg. Érdeklődése

azonban mindinkább a vallási dol
;(ok felé fordult. Kitűnt azokból a
vitázó írásaiból is. amelyeket 1670
után hollandiai protestáns barátai.
nak küldött. Ezt tanúsította az a
'híres levele is, amelyet Spinozá
hoz intézett. akivel annakidején
meghitt viszonyban állott.

A kopenháaaí meahívás és ki
nevezés.amiből Seherz tanulmá
nyábars kiindult. csak rövid köz
iátékot jelentett Stensen életében.
Hamarosan lemondott állásáról és
visszatért Itáliába. azzal az eltö
k>é:tsé!!!!el. hovv mínden erejét és
képes~gét Istennek aj.ánlja fel.
1675'-ben pappá is sZ€'Iltelték Fi
renzében s itt is mondta első szent
rniséjét a Santlssima Annuziata hí.
res képe alatt. Kisvártatva, 1677
szeptember 19-én pűspőkké szen
telték a római Propaganda-palota
kápolnájában. Most már élete tel
jesen a hitvédelem és a hitter
iesztés nevében folyt. Volt apos

1011 vikárius Hannoverben. segéd
püspök Münsterben és Paderborn
ban. Utolsó éve.t elvonultságban
töltötte Hamburgban és Schwerín
ben. Az utóbbi helyen halt is meg
1686 november 2;;}-én. a Gergely
naptár szerInt december 5--én. Alig
48 éves volt.

Stensen a szentség hírében halt
meg. Azok a tisztelői. akik keresz
tü.vitték, hogy holttestét Firen
zébe szállítsák s otta San Lo
1'eI!ZÓ bazilika kríptáiában temes
sék el. valóban szeritnek is tekin
'tették és szó vo.t arról, hogy rö
videsen meginditják a boldoggá
avatási eljárást. Stensen hítvallása
és hősi é.ete, papi és püspöki tiszt
:lél!ében tanúsított apostoli buz·

p:ósál?:,a, amelynek kedvéért lemon
dott a tudományos pályafutásról
-és világi dicsőségről. szigorú as.
kéz'se, áldozatokra való készsége,
alázatossága, cselekvő emberszere
tete - mindez mély benyomást
tett századának nemcsak katolikus,
de protestáns kiválóságaira is.
Megindító az az életrajz. amelyet
Johann von Rosen írt róla. aki az
utolsó években hűséges tanítvá
nya volt.

Van valami különös és ezvedül
á:ló Stensen hírneve körül a ha
lálát követő években - állapítja
meg Scherz - mind a tudóst. mind
a szentet illetően. Ez a hírnév
ugyanis csak' növekedett az idő
mú.ásával, Nem kétséges, Stensen
anatómaí és geológiai felfedezé
seit már életében is sokra becsül
ték és dícsérték. Olyanok sorakoz
tak csodálói közé. mínt Leibniz és
Oidenburg. Stensen azonban anv
nyira megelőzte kortársait. hogy
kutatásalnak sokféleségét és vál
tozatosságát. leírásainak vílágossá
g:ít és matematik'aí k'mértséeét, a
pontosság és igazság fanatikus sze
retetét mind a legújabb időkig

nem is tudták eléggé értékelni, Ma
viszont e:ismerlk róla, hOM egy:k
legragyogóbb csillaga a tudomá:
nyos kutatás történetének, Ez volt
a vé.eménve már lOO4-ben annak
az ezer geológusnak, akik e:slí
nemzetközi kongresszusukról Bo
lógnából Firenzébe utaztak. hogy
tisztelegjenek Stensen sírja e:őtt és
fe.fratos emléktáblát állítsanak
neki,

A növekvő érdeklődés egyik leg
szebb bizonysága, hogy száza
dunkban a dán tudományos alap
költségén újból kiadták' Stensen
összes írásait. Első volt az a két
kötet. arnelvet Maar, a kooonM
gaí egyetemen az orvostudomány
történetének tanára. rendezett saító
alá 1910-ben. Közvet:enül a má
sodik világháború után ugyan
csak k-ét kötetben adták közre
Stensen hitvitázó írásait. vallás-



tudományi értekezéseit és fenn
maradt beszédeit, Egy protestans
teo.ogus, Knud Larsen és egy ka
tousus teo.ógus, Li us tav ;:,cherz
gondozásában. Végül 19a2.-ben je
lent meg további ket kotetben
Stensen levelezése, amelyet Gustav
Sherz á.atott össze es látott el
Iegvzetekke., Egyházi és v::áogi hi
rességek me.lett olyan tudósok sze
repe.nek ebben, mínt Redi és
Ma.phigi, filozófusok, mínt Leib
niz és Spinoza. Mínthogy Stensen
bejárta az akkori Európa vala
mennyi szellemi központiét. ezek a
leve.ek igen sok adatot szo.aá.tat
nak a kor tudományos és irodalmi
életéről, Ugyanúgy azonban, ahogy
Stensen tudományos teljesítményei
iránt, felfokozódott az érdeklődés

és a csodálat, felfokozódott Sten
sen szerit é.ete iránt is. Mutatja,
hogy e.őtérbe került boldoggá
avatásának ügye. "Imádkozzunk,
hogy bekövetkezzék - írja Scherz
-, mert éppen napjainkban van
szükség azoknak a tudósoknak pél
daadására, akik Istennek is hű
szolgáí voltak."

Kiegészít'ésülideiktatom, hr,'"{y
amikor most Stensen hamvait a
san Lorenzo bazilika kríptáiáböl
átszállították a "Ben Tornata" 01
dalkápolnába. a koporsót a hanno
veri Stensen-k'ol'égíum diákjai vit
ték a vállukon. Mögötto dán. hol
land és olasz kü.döttségek halad
tak míndazokból a városokból,
ahol .Stensen életében működött.

A firenzei egyetem ezüstmitrát és
babérkoszorút helyezett aszárko·
~ra, arnelven ott van a még
1938-ban készített ezüsttábla, latin
nyelven ezzel a felírással : ,'sten
sen emlékét a szent egyház fig'yel
mébe ajánlják a dán katolikusok,
akik boldoggá avatását kivánják."
Ehhez a kéréshez azóta a német és
az olasz püspökí kar is csatlako
zott.

•
Némiképpen úttörő jellegűnek is

mondhatnám a L i b e r t é neve':'
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léstudományi folyóiratban meg
je.ent tanu.mányt, ame.ynek szer
zoje, E. lVi a r m y, a vizsgaztatók
le.ektanaval Iog.alkoz.k, lVlarmy
ugyanis a nagvraban ismert moz
zanátokkal kapcsolatban fe.használ
o.yan kisér.etí eredményeket is,
amelyek éppen' a ktsér.etí e.íárás
újszerűsége miatt kelthetik fel fi-
gye.münket. .

Tapasztalati tény - írja Marmv
-, hogy ugyanannak a vizsgázta
tónak íté.eteí is gyorsan módo
su.nak; Nem is kellenek évek hoz
zá: o.vkor egy hónap. sőt egy hét
is elegendő. Mermy gépiratban és
a nevek e.hagyásával odaadta egy
kitűnő középískolaí tanárnak
ugyanazt a 3'7 iskolai dolgozatot.
amelyeket az Dető három évvel
e.őtte már megbírá.t. Csupán hét
kapta meg közü.ük a régebbi osz
tályzatot; a többí harmincnál egy
től tíz pontig terjedtek az eltéré
sek, egy olyan osztályozási skálá
ban, amely összesen húsz pontot
tartalmazott. Kiderült, hogy a má
sodík osztályzás alapján a fele
megbukott volna azoknak, akik az
első a.kalommal megfeleltek. s for
dítva : a fele átment volna most
azoknak, akiket akkor megbuk
tattak. S ha már ugyanaz a vizs
gáztató sem tud hű maradni ön
magához, még ritkábban egyeznek
meg ítéletükben a különbözö vízs-
gá.ztatók. A legértékesebb kisérleti
eredmény itt két olyan tanárra vo-:
natkozik, akik Marmy kérésére
három hónapon át közösen osztá
lyozták a hozzájuk tartozó dolgo
zatokat, tehát meg is ismerhették
egymás szempontiatt. Ennek el-o
lenére amikor a három hónap le
teltével kü.ön adtak elébük 166
dolgozatot, míndössze húsz kapta
ugyanazt a mínősítést. A többi
146 dolgozatnál egv ponttól ki
lencíg tért el a két osztályzat a.
húszpontos skála alkalmazásával.

A kísérletek során könnvű volt
megállapítani. hogy a vlzssáztatók
eltérései tárgykör szerint is vál-



toznak, Legkisebbek az eltérések,
mint gondo.hatjuk is. a számtan
ban, fizikában és a latin forciltás
ban. Legnagyobbak az anyanye.vű,

ie.en eseben a francia foga.mazás
ban és a fi:ozófiában. Ha az el
térések statiszt.kája alapján ki
akarnók küszöbölni az a.anyísá
aot és biztositani akarnók a tár
gyiillgos ítéletet - számította ki
Marmy -, akkor rninden mate
matikai dolgozatnál 13. minden fi
lozóf.aí do.gozatoál 127 bírá.ót
ke:lene alkalmazni,

A szóbe.i vizsgákon a személy;
tényezőknek természetesen még
nagyobb a szerepük, mint az írás
be.í dolgozatok e.birá.ásánál. Mint
hogy az összes je.őltek nem ugyan
azokat a kérdéseket kapják, tár
gyi:ag sem azonosak a minősítés

ismérvel Olyan ez állapítja meg
Marrny -, mintha a szöveteket
hol méterrel mérnők, amelyben
100 cent'rnéter van, ho: angol yard
dal, amelyben 91. Emellett a kö·
vetelménvek mélysége és bősége

is vizsgáztatök szerínt változik.
.E;gyesek a részletekbe is behatoló
kérdések gondosan előkészített

hosszú lajstromával dolgoznak,
mások beérik azzal, hogy kapás
ból felteszik megszekott kérdései
ket, amelyek korlátolt számúak és
az általánosságokra vonatkoznak.

Nem szabad alábecsülni annak
az általános benyomásnak je:entő

ségét sem. arnelvet a jelölt tesz a
vízszáztatóra, Ez a benyomás a
legtöbbször nem is tudatos. úgy,
hogy befolváso.hatósága miatt a
vizsgáztatót a legkisebb gáncs sem
érheti. Szellemes módszerek se
gítségével a lélektan már erre
a pontra is meglehetős világossá
got vetett. A vízszázó és a vizs
gáztató jelleme között rivomban
k'ö:csönhatás indul, amely lehet
vonzó és lehet taszító. Bonvolitja
a dolgot, hogy a tennészetes ro
konszenv és ellenszenv másutt is
megfigye:hetö [átéka mellett igen
könnyen érvényesülnek itt elvan

elfogultságí érzelmek is, amelyek
tu. a kettosségen már más szemé
lyeknek - pe.dau; : kinek az e...6·
adasalt hallgatta a jelöl!'. kinek
a konyvebo, keszü.t ? -, sőt táT
sada.mí osztá.yoknak, politikai
pártoknak, vagy az ismert. L.:etve
feltételezett vi.ágnézetnek szélnak.

MIg azonban mindezek a moz
zanatok többé-kevésbbé függetle
nek a vizsgázok magatartásától.
nem kétséges, hogy az a je:ö~t, aJö
fo.yékonyan beszél és jó: hang
sú.yoz, aki tehát biztonságot és
fesztelenséget tanúsít, könnyeb
ben ébreszt maga iránt rokonszen
vet. rnínt az a jelölt, aki félénken
és tétován vise.kedik, akkor is. ha
valójában kevésbbé érte.mes és
fe.készü.t, mínt az utóbbi. Akár
csak' az üz.etí életben, ahol a na·
gyobb siker többnyire azé, aki
"ért" .az áruja e.adásához, noha a
vásárló később rendszerint maga
is megállapítja, hogy az annyira
dicsért holmi közönséges tucatáru
vo.t, Hasonlóképpen és szinte 611.<1
tatlanU: befolyásolja a vizsgázta
tot a vizsgázó ..híre" is. amin ·azt.
kell értenünk, hogy ösztönösen
kedvezöbben ítéli meg ugyanazt.
az eredményt, ha úgy tudja, hogy
a vizsgázó jó tanuló, s kedvezőt

lenebbül. ha úgy tudja, hogv rossz
tanuló. Annak, aki már kezdetben
a le"e:sók közé emelkedett. sok
valószínűsége van arra, hogv ezt
a rangot azon túl is mezőrízhetí,

amikor a szigorú tárgyilagosság
szemporitjából ImáT nem érdemli
meg; annak viszont, akit eleinte
az utolsók között könyveltek el,
mértéken felül kell teliesíterííe.
míg rnegszerezhetí a megérde
melt osztályzatot. A nehézkedés
nek és a szokásnak ereje - írja
Marrrry - jóval nagyobb a szelle
miek, mínt az anyagiak körében,
mindenesetre sokkal nagyobb im
nál. ahozv gondolnók.

Nehézséget okoz vézü], hogy ftlll;
getlenül a vizsgáztató és a vízs
gázó személvétől. a v'zszát önma-



,gal.um is külőnbözőképenkell mér
lege:ni. A vizsgának nagyjában
lr€1; la}át különböztetiük meg.
Egyik az, amikor az oktató az is
kolai év alatt szabályos időközök

ben e::enőrzi, vajjon a tanuló dol
gozik-c s megértette és e.sajátí
totta-e a hallottakat. Idetartoznak
a fele: tetesek és az írásbeli fel
adatok A másik vizsga az, ame
lyet ünnepélyesnek hívhatnánk :
érettségi, záróvizsga, oklevélszerző

szígor.at. Az első fajta vizsgát
maza az oktató végzi, a saját osz
tJá·:yában, vagy a saját iskoláiá
ban, Ami a második fajtát DeU,
vitatkozhatunk arról, hogy mí a
iobb : ha maga az oktató vezeti,
vazr az Intézetén kivül álló szak
emberek ? Bizonyos azonban, hogy
;1' kétféle vizsza természeténél fog
'/;l nagyon kü.önböző,

Az ellenőrző vizsga szükségsze
rűen fl tudás kícsínv darabkáira
vonatkozik, olykor merőben rész
.étekre vagy szakszerű fogalJrnak
ra, arnelvek érthetetlenül hanaza
n:ak a be nem avatott fülekben. A
magasabb osztáívök tanu.öía köny
'lYeD tehet fel otthon kérdéseket,
amelyekre a szü'ei k1épte:enek vá"
Iaszölnl, s a szü.ők, ha értelmesek.
szívesen mezszerzík neki ama lát
szatgyönyörűségét, hogy ime: ők

a í'€:nöttek már kevesebbet tud
llllk nálánál. Ezzel szemben a nagy
'vrn.P;<l, az ünnepélyes vizsga már

a jelölt műveltsegi fokát, tudásá
nak összetételét kutatja, fö:eg pe
d:g a képességet arra, hogy ezt a
tudást hasznosan használja és to
vábbi ismereteket is szerezzen.
hála azoknak a munkarnódszerek
nek, amelyeket a készület éve:
a.att e.saiátított. Ez a vizsga már
lényegesen színtétíkus jel:egű. Az
a vizsgáztató tehát, aki figye:men
kívül hagyná ezeket a kü.önbsé-
gek'et, nemcsak vaskos tévedést kö
vetne el, de súlyos igazságtalan
ságot is a je:ölt irányában, Nerr,
arról van itt szó, hogy összefog
la.tassák a jelölttel mindazokat az
ismereteket, amelyeket az évek
során e.ébe tártak: aprócska dol
gokat és részleteket. számokat és
képleteket, neveket és dátumokat,
hanem arról, hogy Iássák. vajjon
a 'tudás míndezen techníkáiának
segítségével megszerezte-e magát a
tudást s valóban kialak'ult-e a fel
fogó képessége és értelme? Az
iskolás tanulást záró vizsgának
nem elsősorban az em1ékezetre.
hanem az ítélőképességre kell te
kintenie. Mert - fejezi be Marmy
-, van már elég szótár és mín
denféle szaklexikon a világon.
hogy rátalá.hassunk a nem -ismert
vagy elfelejtett adatokra. ám sem
miféle segédkönyv sem póto.hatje
az ltélőképességet. ha nem íutot
tunk annak birtokába.



A KIS ÚT
Vajjon a kisértések (J lelki szewoedések katefJóriájába tartoe

twlv-c és mint ilyenek, magasabbrendűekés cétraoezetőbbek lehet
nek-e, mint o. külső körülményekből faklulá szcn'l)edések? Szabad-e
a kísértéseket Isten küldötte prábtiknak tartani, és mintil]Jenel.~
'nek - pn,radoxon--- öriUni nekik, amikor eln/be'n /,'iiziNiI1.1'1 dle
Hűk?

Úgy gondolja, mint ahogyan
LI. lovag örült, ha szive hölgye
külöulegesen nehéz feladattal
bízta meg, hogy szerelmét be
bizonyithassa ~

Szent -Iakab vajami ilyesfé
lót mond levelében: " ... öröm
nek tartsátok, ha kisértéebe cH
tek, tudván, hogy hitetek meg
próbáltatása béketűrést szerez."
Később pedig: "Boldog a fér
fiú, nki a kísértést kiállja, mert
hűnek találtatván. elnyeri az
élet koronáját." Vagyis hang
súlyozza, hogy a kísértés alka
lom a hitnek, szeretetnek, hűség
nek bebizonyítására és ebben
az értelemben örömmel üdvö
zölhető.

Prohászka Ottokár egy meg
rázó beszédében idézte Ballerí
ni S. J. jól fogalmazott megál.
lapítását: "Akinek nincs prob.
Iémája, az - aut angelus, aut
eneurbita - vagy angyal, vagy
tökfej." A kísértés rokonság
ban van a problematizálással,
vagyis a cselekvésben való lel
kihabozással és így talán sza
bad Ballerininak ezt a megál
lapítását a kísértésre is alkal
mazni. Akinek nincs kisértése,
az vagy angyal, vagy tökfej. Ra
józan eszern visszatart attól,
hogy angyalnak tartsam ma
gam, akkor remélni szerető lel
kem a feIIépő kísértésekben jog
~al láthatja annak a jelét, ho~
mégsem vagyok éppen tökfej
sem. Minél finomabb húrozatú
ugyanis valakinek az idegzete,
minél élénkebb a fantáziája, ér
zékenvehh és mélyebb (lZ érzel-

mi élete, miuél sokoldalúbb tV

érdeklődése, fejlettebb a. rácÍ
ója, gyorsabb a reakciója, mi
nél gazdagabb a kedélyvilága.
elevenebb az asszociáló képessé
ge - annál több forrás van 101·
kében a kísértéseknek. ~}R

mégis - ezekben van óPP€>1l H,7

ember értéke IS.
"Öriilni a kísérféeekuek". '

igen bátor szó l De fog'almaesuk
alázatosabban. nem búsulni,
nem szégyelni a kísértéseket, he
nem - a fentiek alapján - em·
beri értékünk bizonyos jeIét
láthatjuk bennük és az Úr Is
ten belénk vetett bisalmát.
amelyre csak lelki erővel és hű

séggel felelhetünk. Akinek Is
ten több talentumot adott, attól
jogosan elvárja a fokozott Hoz
zátartozás cselekedeteit.

Van a lelki életnek olyan kor
szaka, amikor állandó és bűsé
ges gyakorlásunk következtében
eljutunk az "erényes életre",
vagyis egy szíves készségre .tI
jót akarni és cselekedni és meg
csendesülnek bennünk a kísér
tések. Egyáltalán nem gondol
hatunk azonban arra, hogy mosí
már "angelus"-ként állunk,
amint hogy a hirtelen, várat
lanul fellépő kísértések miatt
sem kell azt gondolnunk, hogy
elveaztettük Isten tetszését. Szi
énai Szent Katalin megkérdes
te az Úr Jézust, hogy hol volt
heves és sokáig tartó kisérté
sei idején: "A szivedben" volt
az Úr Jézus felelete. A kísér":
tés nem jelenti, hogy valaki
rosszabb, sem azt ho~ :iobb má-



1lOknál, hanem azt jelenti, hogy
ember és semmi emberi nem
idegen neki.

Ugyancsak Szent J akab mond
ja: "Senki se mondja, Isten ki
sért engem. Isten nem kísért
het u rosszra, de nem is kísért
.senkit, Mindenki úgy esik ki
sértésbe, ahogyan saját kíván
aága vonzza és csábítja."
Vagyis, <ahogyan testi, szellemi,

NAPLÓ

lelki berendezése és külső kö
rülményei befolyásolják, az em
ber része aztán az, hogy azono
sítja-e magát a fel1épő kísér
téssel, vagy szembeszáll-e vele.

Igy válik azután a kísértés a
bukásnak és megszégyenülésnek
okává, vagy a boldog győzelem

alkalmává. amelyet alázattal,
de nagy belső örömmel tehetünk
az Ül' Isten lábai elé. F.

A RóMAI GERGELY-EGYETEM JUBILEUMA. Október hó
közepán Rómában több napig tartó nagyszabású ünnepség- zaj
lott le: a Gergely-egyetem ünnepelte fennállásának négyszáza
dos évfordulóját. Ismeretes, hogy az egyetem a Collegium Ger
manico-Hungaricum révén a magyar papnevelés történetében is
nevezetes szerepet játszott és a századok folyásában többszáz ma
gyar papot vezetett be az ortodox katolikus teológia rendszerébe
Úli erősített meg egész életére a katol ikus érzületben. Hogy mást
Ile említsünk, az ujkori magvar katolicizmus két legkiemelkedőbb

fii.:rosza: Pázmány Péter és Prohászka Ottokár is itt nyerte tudo
wányos kiképzését.

Az egyetem alapításának gondolata Loyolai Szent Ignáctól
indult ki. A nagy rendalapító olyan mintakollégium alapitását
tervezte, mely az érintetlen tiszta kutolikus tanítás hiánytalan el
Ilajátítása mellett módot és lehetcséget nyujt a rend tanítói éH
nevelői módszereinek megismerésére is. ElsőRorl>an természetesen
saját szerzete fiatal tagjainak nevelésére gondolt, de kezdettől fog
ITa számításba vette a külföldről jelentkező külső tanulókat is. Ter
vezgetése akkor öltött komolyabb formát, mikor Borgiai Szent
Ferenc, akkor még gandiai herceg, 1550. évi római látogatása
alkalmával :í-(iOOOaranyut adott neki a tervezett iskola megkez
désére. A azent II kapott összeg' egy részén nzonnul húzat bérelt
a Kapitolium lábánál és 1551 február 22-én tizen négy rendtamral
meznvitotta az iskolát. Egyelőre c-ak a humaniszfikus osztályok
nyiltak meg négy tanteremben. De a tunu lók száma így is olyan
rohamosan nővekedett, hogy a második évre már tágasabb épü
letr-ől kellett gondoskodni. Szent Ignúe elsi) jótevi)j{:ről Collegio
Borja de .Iezu- = .Iéznsról nevezett Borgia-kollégiumnak akarta
elnevezni iskoláját; utóbb azonban meghajolt a szent szerénysége
előtt és a római kollégium (Collegium Romanum) elaevezésben
állapodott meg.

A magasabb, bölcseleti ~~H teológiai, tehát a tulajdonképpeni
egyetemi előadások csak két évvel később indultak meg' össze
sen hét tanszékkel. A pápák azonnal felismerték az új alapítá."
.ielentőség-ét és a maguk részérő! is igyekeztek fejlődését előmoz

dítani. IV. Pál 13:ifJ e\ej6n Illll!!Cngedtc neki, hogy vég-zet.t nővon,

dékeit más eg-yetemek m intájára egyetemi fokozatokra (boros



tyánkoszorússág, magiszterség, licenciátus, doktorátus) rnozditsa
elő. Később V. Pius, V. Pál, XII. Leó, IX. Pius, XIII. Leó ét>
XI. Pius ujból elismerték és megerősitették ebbeli jogát. Az első

ünnepéiyes doktoravatás 1556 februárjában volt.
l!:ttől az időtől kezdve g~C18f.n lejkdött az ifjú ogyetem.

1567-ben már ezren felül járt hallgatóinak száma. Ezeknek túl
nyomó többsége akkor már az Orökvárosban működő külföldi
papnevelő intézetek növendékeiből került ki. Csak anyagi tekin
tetneu nem tudott sokáig megerősödni a kollégium. Ill. Gyula
pápa (1550-1555) hajlandó lett volna gondoskodni fenntartásáról,
de még mielőtt tervét keresztülvihette volna, meghalt. Utóda, IV.
Pál (1555-1559) nem rokonszenvezett a jezsuita renddel s ezért
minden kiadósabb anyagi és erkölcsi támogatást megtagadott tő
le, IV. (1559-1565) és V. Pius (1566--1572) figyeimét pedig más
ügyek kötötték le. Igy a végleges megerősítés feladata a római és
külföldi szemináriumok nagylelkű mecénására. XIII. Gergely pá
pára l1572-15ö5) maradt. A kitűnő Boneompagni-pápa míutasze
rűen meg is felelt a feladatnak. Egyfelől gazdag birtokokkal lát
ta el a kollég'iumot, másfelől a kor egyik ismert építő művészé

vel, Ammanato Bertalannal művészi kivitelű, tágas és minden
igényt kielégitő hajlékot emeltetett számára. Az új hajlék ünnepé
lyes megnyitása 1584 október 28-án ment végbe. A Collegium
Romanum ettől az időtől kezdve joggal viselte az Universitas Gre
aoruuui = Poniiiicu» Universita Gregoriana nevet.

A kielégítő anyagi megalapozás az egyetem minden függő
kérdését megoldotta. Utána .a nyugodt és egyenletes fejlődés év
tizedei és emberöltői következtek. A7. első súlyosabb megrázkód
tatást a jezsuita rendnek 1773-ban bekövetkezett feloszlatása idéz
te elő. A tanárok nélkül maradt kollégium vezetését ideiglenesen
világi papok, közöttük volt jezsuiták is, vették át egy külön hí
borosí bizottság Iránvrtáea mellett. Igy a munka, ha lassított
ütemben is, tovább folyt a megazentelt falak közt. XII. Leó pá
pa 1824-ben a városi tanács kérésére ismét a jezsuitákra bízta a
vezetését. Ugyanő ujból megerősítette II kollégium régi kivált
"ágait és a régiek mellé új tanszékeket szer-vezett (Homiletika,
fizikai kémia.)

Ilyen gondos felkarelás mellett a Gregoriana ismét virágzás
nak indult. A régi világhíres tanárok: Toledo, Bellarmin, Corne
lius a Lapide, Suarez, de Lugo, Pallavicini, Tolomei, Zaccaria
nyomába újabb kitűnőségek léptek, mint Taparelli d'Azeg'Iio, II
megújított egyetem első rektora, Perroni, 'I'ongiorgi, Tarqumi,
Ballerini, F'ranzclin, Kleutgen, Palmieri és mások. Ennek arányá
han látogatottsága is növekedett.

A második súlyos megpróbáltatás 1870 szantember 20-án Ró
ma elfogJal:lliával érte a kollégiumot. Az új kormányrendszer
nem szüntette ugyan meg, de megfosztotta életlehetőségeitől.

Mindenek előtt elvette háromszázéves otthonát, .azután megfosz
totta legnagyobb tudománvos kincsétől. 63.000 nyomtatványt és
:WOO kéziratot tartalmazó könvvtárától. A nagymultú intézet má
ról-holnapra fedél és tudományos segédeszközök nélkül maradt.
Ha élni akart, nem maradt más választása, mint II Collegium
Germanico-Hungaricum vendégszeretetének elfogadása. Beköltö
;"ött tehát II Palazzo Borromcóba és ettől fogva több miut Iélszá-
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zadon át ott szerongott. Hallgatóinak száma. ismét emelkedni
kezdett. Sőt munkaköre is tágult: IX. Pius pápa 1876-ban a: fi
losófiai és teológiai karok mellé külöu egyhúzjogi fakultást SZ<)f

vesett.
Az igazi virágzás azonban csak a jelen század huszas éveiben,

XI. Pius pápasága idején következett el. A nagy pápa minde
nekelőtt lényegesen kibővítette az intézet munkakőrét, amennyi-o
ben külön karokat szarvezett az egyháztörténelem és a misszios
tudományok számára; azután elrendelte a laikusoknak szánt, ma
g asabb vallási kurtura megadását célzó Intézet, az Istituto di
culiuro. Ruperiore reiuiios« per i Laici felállítását ugyancsak az
ogyetemmel kapcsolatban. A már korábban mcgszervezett Biblikus
(Poniiiicio Lstituto Biblico) és a Keleti Intézetet (Pontitteto l sti
tuto Orientale) is kapcsolatba hozta vele. Végül nagy munkájára
azzal telte rá a koronát, hogy 1930~ban új {~S kényelmes otthont
emeltetett számára. Legú.iabb időben, már XIJ. Pius pápasága
idejében egy szociolog'iai intézetet (Lstiiuio di Scienze soeiati)
csatoltak az egyetemhez.

A Gregoriana ma is változatlanul első helyen áll a teológi.u
főiskolák közt. 'I'ekintélyének Iegszilúrdabb oalapju páratlan mult
.ia, Ebben a tekintetben valóban a vilúg· egyetlen egyeteme sem
fogható hozzá, Hiszen hallgatói kőzül tizenhárom pápa (XV.
Gergely, VIII. Orbán, X. Ince, IX. Kelemen, X. Kelemen, XIJ.
Ince, XI. Kelemen. XIII. IDe·e, XII. Kelemen. XTll. Leó, XV.
Benedek. XL Pius, XII. Pius), hét szont (Gonzagai Alajos, Ber
ohmana János, Bellarmin Róbert, Lellisi Kamil, Leonardi J H
nos. Rossi János, Portomauricioi Lénárt) , legalább harminc bol
dog s tömérdek bíboros, érsek, püspök, szerzetesfőnök fl főleg tu
dós teológus került ki. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy fennál
lása négyszáz esztendeje alatt valóságos melegágya volt a Krisz
tus szive .szerinti papi hivatás kűltögetésének ós nagyranevelé
sének.

A négvsaázados évforduló megünneplése a fényeH multhoz
méltó keretek közt fob-t le. Egy egész hétig, október 14-től 20-ig
tartott és java részét az egyes Iakultások tudománvos kongrosz
szusai töltötték ki. A hálaadó istentisztelet 17-én ment végbe a
Gesu-templomban. A befejező ülóst IS-án tartották a Palazzo Pio
auditoriumában tíz bíboros és huszonöt nemzet egyeterni kép
viselőinek jelenlétében. Az ülést Abellán Péter rektor rövid bevo
zető szavai nyitották meg. Utána a bolognai, párisi és salamancai
egyetemek képviselői köszöntötték a jubiláló egyetemet, mig il

volt hallgatók háláját Siri genovai híboros-érsek tolmácsolta. b».

A HARSHEGY REMETEJE, a bibliafordító s kom misuicn
tudotnányában jártas pálos szerzetes, Báthor.IJ László bizonyára
örömmel tekint le mennyei hazájából abba (tVöl.lfybe, mely ott
nyílilc egykori barlangja. alatt s »iulonbot az idők folynmán nyá
jas emberi településsé változott. Remete-kertváros szép moder»
templomában u.qyanis ugyanannak a szeninek a zsolozsmája hang
zik föl manap.ság gyermekek ajkán, akinek dicséretét annakuie
,jén a hires Budaszentlőrinc falai közt, e magának a szeninek
tetemei mellett zengték a remete Báthory szerzetes testvérei.
Hosszú történet volna. eWsoroln'í, hO{lYan ker/ilf e lenel.'?ő remete.
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thébai Szent Pál kuliuseo. haeánkba, hogyan egyesítette és ren
delte a Pilis és a Mecsek remetéit az. ő tiszteletére Boldog Özséb
esztergomi kanonok, a pálosok alapUója, hogyan kerültek csont
jai a si'l.'atagból Bizáncba, onnét Velencébe sVelencéből - egy
győztes háború egyik "jóvátéleleként" s alighanem cserébe né·
mely csanádi Szent Gellért-erekluékért - Nagy Lajos jóvoltá
ból !if.agyarorszá.qba, Budaszentlőrincre. Eln;tondják ezt a hieiá
riát a "szegények bibli.ája" képes nyelvén Molnár C. Pállcert.
városi Szent Pál-szárnyasoltárának seármJképei, a thébai keresz.
tényüldözéstől, Seent Pál történetének kezdetétől Szeni Antallal
oolo meahatá találkoeásán s oroszlánok-ásta siriának szép leoen
dáján át hazánkba hozataláig s a siridnál Szentlőrincen történt
első csodákitt. S ezzel nuloban szemléletessé teszik a hioek: szá
mára ennek a táooli, sil!atagi s máig oly igazán magyarrá 10·
aadott és szereteit szent újonnan kivirágzó kuliuszái.

Ezeknek a szárnyképeknek az a föladat uk, hogya festő nyel
vén elmondják a legendát, elbeszéljék a történetet; s olyan mű

oésznek, aki annuiru. szeret elbeseélni, mini Molnár C. Pál, el sem
képzelhetni hálásabb föladatot, A legendának oaloban legfestőibb

- és festőiségükben valóban "legmesélőbb" - jeleneteit ragadta
meg, s ezeket a seinek oly elm éllJloW, bensőséges költészetével áb
rázolta, ami szerencsés(?n jellemzi pál;l}ájának legújribb, a deko
ratiotol mindinkább a lelki mélység felé forduló szakaszát. Volt
korábban Molnar C. Pálban valami engedékenység önma,qa iránt,
hajlam arra, hogy túlságosan ráoizza rnagátihletének lirai ele
meire, - Urára, amely olykor az apnJlélwsság, s a kisded moz
zamatoknak. o. lényeg rouására történő kiemelése felé vitte. E
tulburjánzó, gyakran önmagában flyönyörködő liri,zmus korsza
ka, úgy látszik, lezárult. A műoése előadása keménirebb, tárgyila
gosabb, puritánabb lett s érzelmesséire is ob iekiiuebb, mondhat
nák keresetén.uibb: már nem .Q:IJönyörkÖdik a maao. gazdagsá,qá
ban, hajlékony.wígál)(ln, árnyalataiban, lumem fegy.elmezetten, a
való.wíg aszketiku» tiszteletével szol!!álni akar, -- szolgálni áh iia
itiban II nézőt s a néző elméluiteti álniatúbnn. Istent. Molnár C.
Pál, «u» érezzük, fl keresztén.u témák s a keresztény érzelmele
Iiriemusa. után most lépett be uraeán a kereszténu műoészci, minI
isienszoloálat [ériia« és alázatos világába.

illint minden műoész minden lemondással: csak. sokszorosan
uazdauodott uele. Mintha méluebbé lett volna «zineibcn; lényegrp
«zoritkozobb kom-paziciáibam, és seinben is, [ornuibnn. 'is a lé
nyer/ em/szerü lelemelése révén új elem jelcrdkezllék [estészeté
ben: egy elem, amelyre bíZl'ásf mondhrdiuk, lIog:IJ a kozmosz.
Niunna sincs itt tölJbé a Molnár Co Pál Téfle1J1Ji képein sokszot
naauon bájos, de nem mindiq elég iartalma« dekoráciának; a.~

elmélyiilt hátterek itt már szer-oe« részei "- "kórusa - annak ()
drámának, amel.uet IÍiabbun -- rt rélli idill heinett - egyre" szive·,
sebl!clI ábrázol, Ezt (f kozmiku« ielenlétet érzi a szemlélő n
me.qrendífően cszkiiztelen rúzsadom/Ji Szeni Ferenc-iresk/m, a bel
rdros! templom rW!J:ljböjli Golgota-képén s most leoú.iabbos: a
remete-kertixiresi Szeni Pál-oltár kö.zépső képén: a szeni a1akjá
ban, ebben a. mesierien meaiesiett ninuiodt exuizisbtm, meiube«
mél/} iiindiiklésscl "esz réezt koemilcu« l.ékiére! az euész háttér.
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(L seeni aszkézissal meghódított, legZ/őzött és - Szerd Pál római
levelének értelmében - megdicsőített, "mcgváltotl". kozmosz, Koz
mosz és lélek e saiáios, mondhaiiuk kegyelmi, a metnráltás drá
mai központjában Iéirejött kapcsolata. nyer kiieiezést az arcokon
is, sajátos benső megvilágításukban, mini a belvárosi Golaotu
Máriáján és Jánosán, vagy a míívé8.Z legújabb olkotásának, ke
resztről való levételt ábrázoló iestménuénet: Fájdalmas Anyj<in.

Ezek a műoek Molnár C. Pál pályájának új szakaszát jelen
tik; úgy érezzük, a oallás új, elmélyülteúú éi! _.- hogy úgy mond
juk - eaeisziencíúlisobb élménye nyer bennük kifejc;.ésí. Esz
kozielenebb, mint eddu), dc júbbun meunuuuiio. a lén./jege,. Réoeb
ben epücusubb ooii ; most ((I árnai. }iét/ebben inkább a báj ielie
mezie, mosi a Iértios erő. 8 úgy érezzük, rne.r)újhódúsllinuk Wto
zalán át most lépett zenitjének útjára. (r. ou-)

A "SZEMBEMISÉZÖ" OL'l'AR (A nép felé forduló misézés.)
A szent liturgia iránt tanúsított egyre élénkebb és örvendetes gyü.
mölcsöket is termő érdeklődés természetszerűen felvet bizonyos
problémákat. Igy több oldalról jclen tkez ik az az igény, hogy HZ
oltár nyerje vissza ujra régi alakját, legyen asatalalakú, amelycll
a pap a nép felé fordulva végzi II szentmiseáidozat bemutatását.
'I'őbb helyen láthatók is már ilyen oltárok. A misézésnek ez a
módja kétségtelenül jobban lehetővé teszi a híveknek a szcntáldo.,
zatba való belekapcsolódását, mert valóban a szemüle elótt folyik
le az egész szent cselekmény, figyelemmel kísérhetik a pap min
den mozdulatát, Azt is el kell ismernünk, hogya szentmiseáldo
zat bemutatásának ősi, eredeti g yakor iata ez volt. Az Ur .Jézus
példájára egyszerű faasztalon mutatták be a szentűldozatot, való
ban a hívek között, úgyhogy azok körülállhatták az oltárt, s még
a 4. századból is vannak adataink arról, hogy az oltárt, illetve
asztalt csak az áldozat idejére vitték az istentisztelet helyére.

Az oltárral kapcsolatban különlegesen tapasztalható, amit a
Mediator Dei az egész liturgiáról megállapít , a fejlődés, mert
a liturgia "emberi elemei változhatnak, aszer-int, amint a külöu
böző idők és ezükségletek kivánják, és amint azokat az egyházi
tanítóhívatal a Szeritlélek irányrtása mcllott jóváhagyja". Kele
ten már a 4. században, Nyugaton a 6. századtól kezdve fa helyett
kőből is készítenek oltárokat. A 9. századtól kezdve általánossá
válik ez a gyakorlat. A ma érvényes liturgikus jog szorint pedig'
csak terméskőből készülhetnek az oltárok. (Az oltár lényege, a
tulajdonképeni oltál' ugyanis a szentek ereklyéit magába záró kő,
amelyet azután fa, beton, majelika stb. alapépítménybe is ol le
het helyezni.) Még a kőoltár is lehetövé tette a misézés ősi mód
ját, a papnak a hívek felé fordulását, bár valószínű, hogy az
oltárnak az anyag változásúval kapcsolatos szilárd rögzítése is
hozzájárult ennek az ősi gyakorlatnak a megváltoztatásához. Le
hetetlen megállapítani, mikor lett az új gyakorlat - vagyis, hog)'
a miséző háttal álla népnek - általános. Annyi biztos, hogy Nyu
gaton a 8. században már szokásban volt.

Az új misézési mód elterjedésében nagy szcrouet játszott ,1

magánmisék elterjedesén kívül, amivel együtt járt az oltárok
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szaporodása (mellékoltárok), az oltár megváltozott alakja is. Az
üldözések megszüntével és a vértanúk tiszteletének fol]endiilé
sével az egyes templomok rniuél jelentő,,:rchh vértanú-ereklyék bir
tokába irryekoztek jutni. Ewküt [t'l, ereklyéket, sokszor egész holt
testeket vagy csontvázakat áltnl ában az oltárokban helvevték el.
E>; viszont 1"7ilksé~eH,é tette az oltár alakjának meg-változtatá
sát. Igy jöttek szok ásba II tömb-, szekrény- és koporsóalakú ol
tárak. Exek alakja és elhelyezése rt legtöbb cE;etbell már Ichetet
lenné tette, bovy a miséző a nép Iclé fordnlva vég-ezze a szent
cselekményt. Még-inkáhb mep'szil árdu lt ez az lljnbb g-yakorlat.
amikor szokúsba jött It? oltárnak hátépítrnénnvel (rctabulum) való
el látúsn, Ilyen oltát'-hátépílméllyeket mrr a román stilus is alkal
mazott. igazi "virágkorukat" azonbau a barok és rokokó stílus
han élték. A hatalmas mórctű és paznrul dílOí'.ítctt r etabulumok
előtt sokszor va.J(~ágfal cltörjiűl, elvész az oltár. Valóban. "a
szenf liturgia külsi; elemeinek kialnkulását.an és ruódosulásában
nem kis szerop jutott í dők folyamán a ruüvészi fejlődésnek, az
építészet. .. emelkedésének" (J'fecliaior Dci.)

Ig'y bár valóban eg észou mol lékesnek látszó tényezők közre
lJJiík(;c1ése következtében, dc uégis kiulakult es-v gyakorlat, amit
több mi nt ezeresztend 'is hagyomány szeuteait. K," It gyakorlat az
q!'ésí': E'r.yhúz:l'an által úllPHla k rnumlb ntó. s a Ii tnrrrikus köny
vek is olsősorbau ezt tart j il;: szem előtt, F~npen ezért nemcsak jo
rrosultsár-a van, bumm elsűl.Lséget is élvez iaz ősi gyakorlat
tal szemben.

11egvan azonhan a jobcsultsávn a másik, az ősi misézési mód
nak is. XII. Pius papa ugyan azt mond.ia a Mediator Deihen:
"Nem okos doloe és nem dicsérhető, ha valaki mindenben vissza
akar férni H mnlthoz, Igy helytelen úton járnnk azok, akik a?, ol
tárt ismét a régi min tárn, Hn.tala'akúnt akarják építeni." E7,zel
azonban nemcsak az asztalalakú oltárt new akarja eltiltani, ha
nem azokat az oltárokat é'cm, arnclyeken ténylegesen a nép felé
fordulva misézik a pap. Csak az egyoldalú túlzások ellen emeli
fcl szavát. Egyéb popzitiv ]'('nde]]'ed's nincs, arnelv eltiltaná a
misézésnek ezt a módját. Süt a Missale rubrikái is számolnak
('zLcl a Iehetöséggcl, mert me-rcmlf tik, hogyau kell a misézőnek

:; Domi1111S vobiscum-öt sth, moridauia, ha 11 nép felé fordulva
;ni.'·:ézik mit. serv. 5, 3). E~'yébl,ént is halolt dolog', hogy vannak
régi oltárok, főként Rómában (nálunk 11 pécsi székesegyházban),
amelyeken a misézésnck ez az ő;.;i lryuJzorlaia folyik kezdettől

fogva. Mivel azonhan az ősi gyakorinthoz való visszatérés 'az
B,cyház által jóváhag'Yott éVP7rpdps hacvornánnval való szaki
16.:;t jelentene, él' II hívek csodálkozását, 'süt megütkőzését válthat
llÚ Iri, ilyen oltárok fplálIításlÍhoz feltétleniil a helyi főpásztor
engedélye szüksézes. Ilyen értelernben nyilatkozott a Rítusok
Szent Konrrrecúciójn is eg-y konkrét kéniéss€l kapcsolatban, amit
a basel-luganói püspök terjesztett elő II közelmultban.

Arra vonatkozólag", ajánlatos-e ilven oltároknak felállítása és
n misézósnek '1 merrszokottól eHérő mórlja, idézzük a Mediator
Dei szavait: "Biwnyos, hogy az ősidők l iturgiá.in mezórdemli tisz
teletünket. Abból azonban, hogy régi és a korai idők emlékét idé,
zi, még nem biztos, hogy jobb is, és hogy jobban megfejel az új



idők szellemének. Az újabb idők liturgikus megnyilvánulásai
ugyanolyan tiszteletet érdemelnek, mint Hl régiek, mer t az Egy
házban ezek is a Szentlélek irányitása mellett keletkeztek, ki heli
ne munkálkodik a világ végezetéig," Merő u.idonsárrhu.ihúszásból
tehát semmi esetre sem kívánatos eltérni fl. hagyományos gya
korlattól. Ahol az oltár a hívek többségétől olyan mcssze VCIJ],

hogy a misézőt is csak nehezen láthatják, ott nem sok értelme
van annak, hogy az oltárt a nép felé fordítsák. Ahol azonhan II

miséző ilyen módon csakugyan II "hívek körében" lehet, tehát
főként kisebb közősségekben, ott joggal remélhető, hogy II "szem
bemiséző'' oltár gyűmölcsőzően közelnbb hozza a híveket II szen!
míso álhozathoz, a. i.

MUZULMAN-E JNDONEZIA? U41-ben eUJI férfi jelentkezelI
a Eireneén. átutazó IV. Jenő púpúnál. Azzal vádolta mruuii, hotni
a Vörös Tenper tájékán fogságba. esvén meuiaruult« hitét, hOlJ.1I
életét meomenise. A pápa metuulia neki a föloldozást, de nrra
kérie, számoljon be irásbon. utazásairól és élménueiről: l gy érte
sült a világ az Indiai Oceán. nagy szifJctdnek, JáNírwk, Seunuü
rának. Borneónak és o. kisebb Seunda-sziactelrnek a lé'('''(:sérőf

Félszázaddal később meg is indult e rendki niil .rlUzda(/ tájnak 
a mai Indonéziának - a- kikutatásu. és kifosztá sa. Kezdetben fl

spanyolok és a portugálok osetoetak kincsein.
Hollandi hajó 1596-ban jelent met) r>lőször a jávai Ba/arn ld

kötöjében. Az új tengeri hntalom, fiilll.asz-núlv(l. az akkor dúló SIHl
nyol-portugál hábor/l nyujtoUa. kedl'e~ő alkalmat. kcméuue«
metnietette itt a lábát, kikergette -mind a spartyolokat, mind (I

portuaálokat s az indonéziai seuteteket gyrlrlHatbi'ror!alrnárwk erő,

bástyáivá alakitotta.
Ezerkétszáz szir/etre kiterjedö kétmillió néuuzetküometcrnsn

földterület ez nyolc'1'an millió lakossal. Szirc, középpont,ia Jár«
a maga ötven mi-ll-ió lakójával. Itt uralkodtok: e.rmlwr n uortu
gálok; ift alakult mea a hollandusok Keletindia! Túrsaeáoo, '
ift seideiett. meg az új indonéz köztársnsd.(j.

Mint a legtöbb keletáeeiai orezáonak.; I ndonezuuuit: is mcu"
volt már a második '1)ilá.q!/(íhor/Í előtt a niaoa ncmseti párii«;
voltak titkos társaságai és I',znbadsó.ohö:;.ei, (~tiik(jn Sop1w rn/ l/JU I.
a fiatal diplomatával és kitűnő «zonokkal, aki - min! Gandhi b
Ne/u'u - a börtönt is megjárta. 1983 és 19.'J8 közt a Flora-szioetrc
i'fl~ernálták;itt ceteite meg w: indonéziaurk szal)(ldMífJának alap
ját.

liUO-ben a németek elözönlötték Hollondiái, Indonézia elvesz
tette kapcsolatát az anyaorszá.rI[/(ll 8 ;inpán measzállás alá kerűl],

1945-ben Japán elbukott, Soekorno rette kezébe a hatalmat I~.,

kikiáltotta a köztársaságot. Hollandia e,lJ.1lclöre nem mondot i le
igényeiről: meuiásnadio. Lndonéeuit s n(:(JY (:ven át hadat viseli
ellene. .Az ügy az Etniesiil! Nemzetek elé került s azok Indoné
zia mellett i oolnltuk állást: 195() nooember 2-án ratili1aílták az in
donéz szabadság okmányát. Az új köztársn.wí{l első állmnfő;ie.
ahogyan meaérdemelle. Soekarno left.

Az új szabad államnak sok nehézséget kellett megoldania. Ezel.



közt is különösen tüskésnek muiatkozois a vallási probléma. A
hollandus stotisztikák seerint a ln1cossá[J kilencven számléka. mu·
zulmán, a családi és társadalmi életet az Izlám szabályai irányít
ják, muzulmán az anyakönyv-vezetésük, nwzulmán a naptáruk.
mueulmánok vezető államférfiaik is.

Az Izlám mégsem él igazán itt. Jtnuibcu; a lakossá,q harmada
nem gyalwrolja1Jallását; sok az áttérés; az első bennszülött ka
tolikus püspök, Socgija Penatra. is konvertita.

Az új indonéz alkotmáns, 18. szalulszo elismeri "a vallás, lel
ldismeret és gondolat szahtulsáatit", A Jt!asjwni neoű mueulmán
szekta ugyan erélyesen követelte az Izlám államvallássá tételét,
az orszúgqyűlés azonban cluinsitotia ezt a javaslatot, úgy hogy
Lndonéziábrin nw (t för1lény srerint. minden vallásnak és feleke
zetnek egyforma jogai vannak.

A katolicizmus a tizenhetedik században jelent meg Indoné
ziában. ahol eay ideia Xrcnéri S'>P'1f Ferenc is tartozkodo ft. 1fi02
ben holland térítőle oitiék be a kálvi.ni.zmust; mint maguk a hol
land retormátnsolc mond.uik, "nem túlsáaosan énűle'esen. secrepel
lek" az idők folyamán. Csak lR06-lwn, miut(ín N apoleon. Limbura
ban proklamálta H ollandtára. néz1JC uvall.-íss.mbadsánot, indult
ismét két katotiku« pap Júrúb«. A mul.; szá.zad 1'éoétől fogv(/) fl

kutoliku« vallás eaure terjed; papjai/wT.: számn. - többnyire hol
landusok -192/í-ban 164 'volt, ma, 750. Az első :idvai papot 1925
ben. szenrették: föl: ma három bennszülött püspökük és kilencven
bennszülött papJuk s igen sok seeminaristá.iul: van. A hívek ssa
nw neauedseáeaddal ezelőtt kéiszáeerer volt, ma kö.zel ,jár az
erlYmilli6hoz. (-.-.)

AZ UJMALTHUZIANIZMUS ELLEN. Az olasz katolikusok
huszonb atodik Szor-i ál is Hetilket a népesedés nroblérná.iának S'7Pl1
telték. Eredménveiket tizenöt pontban foglalták össze. A jelentés
Siri kardinális szavaival kÜ7d0dik: "A demográfiai problémák
rendkívül bonvolultak : biológiai, gazdl1ság-i. teehnilnli. tftrsar1aL
m.i, művelödési. JPlektani és erkölcsi elemek ezvüttműküdéeéből

alakulnak ki. Minden kutatás és minden konkrét megoldás, mely
akár elvilee. akár zvakorl atiJ mr ezen elornek valamelyikét fi
gyelmen kfvül hagyja, hamis adatokra épülne és téves következ
tetésekre jutna",

A rdmpl'f'rl,'" n;;velrpdése akndálvozza-e egy-e!!'y terület gaz
dasági fö])endüléséU "Komoly és lrazdaságilag virágzó országok
ban végzett kutatások azt mutatják - vál.aszol.ia a ké... rlhsre a
S7(wiil1is HM je1p.ntésének ötödik pontja-o hovv a népesedés nö
vekedése nem fJ'áto1ta az életszfnvonal emalkedését. Tudomány és
technika lehetövé teszik a java1{ gyarapítását s természetes for
rásaik foko'7ott kiuknázását, főként 11'7. élelmezési javakat illető

lel", jYlPfJ'nediQ' II hnSZJ1nsitár;; éS'7,S7eríibbé tPt.'Jlévelés új módsze
rek alkalmazásával". Ha nehézségek mntatkoznak C7PT1. R. tp,ren,
korántsem orvosolhatatlanok. "A népesedés és a megélhetés közt
főként némely ga?:c1aság-ilag hátramaradott tpriileteken észlelhető
ezvensú lvozatlansáz elsősorban a meg-bízható technikai iskolá
zottság és a kockázatokkal szembenéző kezdeményezőkedvhiányá-



val magyarázható. Dema!!.varázhatóu<ryana1{]wr.1 Q'a'7.dasárd fej
lődés szemnont.iából ken VI'?:!) társa(htlmi. j "'az('"at:,"i {os szellemi
kürnvezet hiánváv-il és tfl1wRzcrrénvsé'("{el is" ~ állapítja m"l'{ a
hetedik szakasz. Ezért kell iywrosítnni PS f o j lí'''zt md a m~7"1rraz_

dasácot: ezért kell ezeknek a vidékeknak siir:rős p';n7ii'!'yi Utrn'l
gatáRt adni; - innét van a, népesség belső vándorlásának és ki
vándorlásának szükséze is.

A movoldásnak az országon holti! iR aluldnak lehetősévei- oly
kor azonban e mesroldást nemr;üt1{ (i :.< j ;;íI((lTI kell Ff>rcf;ni. Olyan
nemzetközi szolidaritásrn van Rziilu;él!. arnelv mc",lú;nny{tj '1 .h
vak és az ernberek forg'alp1át, de úsrvauakkor tisz·tf'lptben tartia Wl,

emberi személyt ésa család igényeit i:,-- olvasható a nyolcadik
pontban.

Az élet továhhadá,.,(Jllak {""'vetIPIl tiil'vf"l V('H wfln ia a mnno
srám és f'ölbonthatatlan hárasság; on n-vk ('éli'; gVH"TY)"lrek ll"'Yj·'P".'l
és nevelése - mond ia n tizenecvedik ,'7'1.1, fl '-''7., F>""rt elitAlp,ndö
minden törekvés, amely az Mct mf)O'Rza1dtftsúra i ránvul, varrv az
életnek mesterf'~é)g-es mer:tcl'mi'1cenv{fúsHel való 1{>t.roho'7.!í,~át ~!'lozza.

Az eucenetika jog-os mindaddivvnmur az erkölcsi törvPTlTIyel
nem ellenkezik, és amennvihen vitat1ia1atlan ul komoly tlldnmú
nvos alapokon nyu!~szik. 'I'ilos a tpTl!elt va~'Y RPl'iilt eO'véne~ Rto1'
lizálásával tiiriúnö "szlileté:-;-ellenörzés" H a müvi elvetéléssel V'a!!y
fosramzást akadályozó szcrck ha sznúln túvnl való születés-szabá
lvozás.

A demográfiai problémákban nfi!2'Y szerepük van a lélektani
és művelődési tényezőknek - folytatja fl jelf'11Íps. Nvilvánvalóan
következik ebből ll. nevelésnek, az iskola ÓS II család közötti eg-yütt
működésnek,a lelki művolőrlésnok, a szerelern. a t.isztasáv, az élet
R az erkölcsi értékrend t.iszteletének R U7. álrloznt és szolidaritás
szellemének fontossága,

Az olasz népesedés és g-a7dnsági fejlődés egyensúlytalan Rág-á
nak - mondja a Szociális Hét je]eJltéf;.é~ -- jórpo,zt a társadalmi,
adminisztratív. technikai, tudománvos és kulturúti s föltételek h lá
nyosság'a az oka, ami azután gnzdasávi téren is hátrányosan hat.
A mechanikus jellegfí. elvont. termósvetollenes ld sérletek és me
rev programmok a demog-ráfiai kérdések megoldására minded
dig alkalmatlanoknak bizorivultak. Szprves. az ember és család
igényeit tisztelethen tartó tevékenységre van ~:ziikség-, ez pedig
csak alapos és részletes körnvezot-tanulmánvok alapján lehetsé
ges. Az államnak, mint a közjó őrének. a család Re'!.itsér!'ére kell
lennie, míhelvt erre szükség' van; egyének családok és intézmé
nyek együttműködésévelbizonyos R7:erke7cti átalakulásokat is elő

kell mozditania a javak igu7:ság-osnhh olosztáva: a termelés nnve
lése és a társadalom biztasftásának kOTSW]'íí kiénítése érdekében,

E problémákat vituíva az olasz S;~oci(dif, Hét a ..f-~prhlm
laetitiae" enciklfka szavait tartotta szeme dMt: ~f]og'Y tudniillik föl·
tétlen követelmény..,hogy az Isten által mindeu ernber számára
teremtett javak valóban méltánvosan eliussanak mindenlcihez. az
i/IRZságosság és él RreretM. elvei szprini". Fl ez II szellem ihlette
Montininak . 11 Szociális Héthez és Siri kartl inál ishoz intézert Ie
velét is. "A Iöldaolvó természetes forrásai. melyek a kiakná
zás óriási lehetőségeit nyujtják, valamint azok a kilátások. me-



lveket az emberi értelem és munka nyit a jöv6re, égyáltalAn nem
iguzoijáx az ujmannuz.íanizmus próíetáiuak sötét josratait. S ha
egJlK vagy niasue VH1l'h. tuiucpesedett is, nagy tévedes volna a
jercu neLWL.begeK terhel, ft terrncszeti tőrvényre háritani, mikor e
llelJ<:zsegeK szcuuátoiuast az emberek ös nepek közörti szohdarítás
ÍUUUYUuOl fUKUduUlC. (y. ti.)

V ITÁK W eiu:EL «onoL. Franz 'Vcr/el meetérése és eau
húzi temelése kinui újra ou.ak fulynak. Egy fretuurgi lap, "Ver
Cnristucne Sonnuu)' tcezuen.énueete az eszmecserét, Cikkében
'1'/tVltWS iriunn ".d. Dokcor raus, us keletkezése" Cl'lilŰ könyvének
két he[yéJ'e hi'lHükuzik, ahol MeO/n "opetasziltpadi alaknak: ne
vezi ler ert eit s nWYJeyyzi, nogy noha. "l{ómára kaceuuoaiott", "a
meatérés Iasériését uueuuutosan etutasu.oc.a:', Utal a cikk a JVer
teu etcemetű ill oeniusnak a scrnál tartott beszédére: ez - mondia
-- két.liegk,vut "a katotikus lcuüura jegyeit hordta magán",. de
- biotuu citáiumok netsret: - Lranic-iaezeieivet mégsem az Egy-
luie képviselujének, hanem a Werfel-csatád baráljának megnyUat
kezása »ou, Jt,;zt a. két érvet a j'retuurgi lap cikk/rója elégségesnek
véti ahhoz, hogy kijetentse: meycáfotják a Werjel konvereiá iá
ról szállongó tureket s egyszer s mindenkorra véget 'vetnek min·
den ilyen tölte1,ésnek.

Ezzel a tölfogállsal lIzállt szembe a "Zürcher Nachrichien" ha
sábjain egy P. U. Sch. jegyű 'író, aki 1952 április 24-én szemé
tucsen belizélt a doioqrál Einsieaetnben lJ.1 ocniicsszal: Werfel 
mondta III oeniulI - étete végén szemlátomást igen közel !verült a
kaioliku« hitlicz, mégpedig nem esztétikai természetű okokbot,
tuinem belső meggyőződésből. Bieulmas kapcsolaici egy dominská
ilussal nemcsak wl'avulf N, hogy mcijszereeze a katolikus hitről

a regényei számára nélkülözhetetlen ismereteket, hane/n a kaio
likus hitiuazslÍfJok relldszerébeis betekintést ny.ert s egyre mé·
lyebiJ »oneodúst érzett irántuk. Végül f élreérthetetienül közölte
Moeniueszal, hogy szeretne megkeresztelkedni és az Egyház tau
jainak sorába lépni; s 111oenius éppen hozzá készült, hogy ki
vánságliuak eleget tcsiucn, amilsor hirtelen haláláról értesült.
X li01!l lJa lI e"fjeclélyt kért és kapott II megyéspüspöktől az író eUJI
hás! temetésére; kőzt/H/OIiIÚSÚ uuyanis, hogy a kaiolikue tanítás
ezerint a hit s u szcntsé{}ck fölvélelére irányuló akarat (vo t u m
s a c r a m e n t i) elégséges (I, mcnuiazulásra; amennyiben az il·
letőnek valamilyen akadállJ miati uulohan. a szentségekhez já
rulnia nem lehetséges.

Moeniusnak ez a világos tanúsáaa alaposan meorenditi Tha
mas iv/ann fanyar megjegyzéseinek hiietét. Thomas Mann, as
esztéta, Wertelt is az esztétikus szeméval nézte, holott itt az esz
tétikus szemléletet meghaladó dolgokról volt szó; s igaz ugyan,
hogy a "Bernadette" 'még erősen esztétikus beálliiású, "A met:
nem seiiletettek csillogá"-bfm azonban az 'író már "a tiszta kaio
likus szellem világába érkezett".

A temetés körül'i aggályok és nehézségek is csak lá.fszólago
sak és mondoacsináliak: ilf iért kellett »olna Moeniusnak okvet
lenül valamely szent'írási ulézetre építenie .~írlJeszérlél? Dan lét
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idézte, mert így vallásilag "megleheiősen exótikus" hallgatósága
jobban megértette mondandóját; Dante egyébként sem mást mOtt
dott, legföljebb más szavakkal mondta 1l.qyanazt az igazságot; azt
pedig senki sem tagadja, hogy Moenius megemlékezése f élreis
merhetetlenűl "a kaiolikus kuliura jegyeit viselte maaán:', A csa
láddal való baráti kapcsolatára e beszédben joggal - és ezeren
csésen - hivatkozott; hiszen éppen ez a kapcsolat tette er/yálta
lán lehetővé, hogy néhány fontos szót szóljon a sírnál. A kiiziin
ségnek a kaiolikus Wur,qiában alif/, vagy sehogyan scm járta.)
tagjai. természetesen könnyen eshettek teuedésbe magát - o kö
rülmények ezerint nagy tapintattal végzett - seert.artást illetőleg;

innét származhatott a hiedelem, ho{f./J Moenius csupán beszélt. a
sírnál, nem pedíg temetési ezertartási végzett. Erre egyébként (I

koronatanú maga Moenius, s az ő nyilaf;!w?ota után ritának se
helye, se értelme nem lehet.

"Werfel - fejezi be fejtegetéseit a "Zür'clier Nachrichien"
írója - a keresztséa szentséaének valóságos t'ölvétele nélkül halt
meg. De mint az Egyház tagja halt meg, mert meggyőződése.~hite
e aezal együtt a 1,ágykeresztség megnyitotto előttp oZlltat (/2

Egyházba". (r.):

Felelős kiadó: Si k S á n d o r

Budai-nyomda l - F. v.: VlÍrna~y [óz se! ii:. 4058 53 4~fiU uh



ÜZENETEK
Péter ;.;zéh/(J[jlaltisa, .1 u nuúr H-út! idl'",i fül a;" Eg.y hú", Péter

apostortejcdctem Jtómúha tnrtún t bevouulásának emléxét, "Annak
ernteket ..- Ir.ia Panwh Piu» ''', iliigy az üri;k \'Ú rosban elfoglalta
püspöki széket. Az Apostolok. Cselekedetei is ,ielzik e;"t a vilagtör
tenenni oscmóuy t: Heróde" AgripPll ki rúly !Jül'Íii II be vetette Pé
tert, az Lsten angyala vedig (·.sod,tlaIOi-\illl k iszabudltottn. lHég aZOI!
az éjjelen fölkereISte ll'/, összeg yiill·kezd t kerl'Hztény közosséget,
megiadta a. szükséges utasílúsokat és akkor "útra kelt. és más
hery re kölWzött-' (Ap. CsP!. 1~, ]'i.í Hogy lrovu, azt nem beszélik
el az Apostolok Csclokedldei, 'I'alilil 11zért , hog'y el Ile á rulják tar
tózkodási helvét. A lw.gyollJúu.y H'lmÚl'!1 uta i. Kl'. n. 42-ben tör
réut az eset. };;zé1't tar/ja a hagyomúuy, hOg'Jé 2;) évig' volt Szt. Pé
ter Róma püspüko. -- l V, Púl vúpu 1558-ball elrendelte, hogy Szl,.
Péter római székfoglalásúnak iiJlllepét jau, IH-án iarísúk, rnert
eddig {~V~ZáíWdok úta osak 'fúpapsúg-át üu uepel ték Jebr. ~;2-fll. Et
től kezdve 11 római szókfoglalúst jatt,Ui-ún, nz a nt.iór-h ini egyhá:t
alapítását peuig fehl'. 2~-én iiunepel tók. Alltiúl'iIiúlJan volt a", első

egyházközség, amelyet Szt, Péter' ko rmúuvzott. l<Jzúía kM szl-kfog
latása van t:;zt. Péternek.

Az V. században mfg Hz,t. P('lI~r hapti~tt'rilllllúhnll állutt, Pé-
ter tiszteletreméltó leatedrája. Most a Szt. Péter tomnlom apszi
sában őrzik, Púr fadarabból áll ez az, éríókes erekive. A dara
hokat képekkel d ísz.ített eJefúni.esOIlt-l('lHe~wk tartj/lk lissz\' már
régi idő óta, Sajnos, a púpa most múr- nem hasznú.lja ezt :I régi
katedrút, me-rt a reueszúnxz-korbun hatalnl<ls erek lyef.artóbu zárták.

A szentui ixe közóuk úllítja HÚlIla olsó pii"piikét, Szt Pétert.
A bevonuláskor út Iá.tjuk a misi-ú) pupbuu. A szentleckéhen (íj
halljuk beszélni hozzánk. "swrte a vi lúgon (.ló vú.lasztott ,jövevú
nyckhez ". Hirdeti nekünk It mennvben ránk váró múlhatatlan,
szeplőtelen, hervadbutatlun öriiksl~giink igllz,án örvendetes hírét,
aminek záloga az (Htáriszentség. l'nJ'sze, most még "l'gy kevéssé"
tniként azarunynak, a mesrpróbáltatúsok tii:tóbml kell tisztul nunk,
és ezzel készűlnűnk .Iózu» Krisztus mcgnv i latkozúsáru, amely a
mai áldozathan vulósul. Az evangéliumban Péterrel egyiitt éliük
át a Cezárea Filippi-i nagy napot, inikor Krisztus öt. az l'Jgyház
szikluulau.iá.vá tette. A mi Ielkú nk il' legyeu sziklaalap, amelyen
az Cr az () orsúlgút étlíti. A "Tu es Petrus" vezérmotívuma II
nli:<'i'l'k Iu lle l uj a, o j'j'l'rtor i 11111, ('OnllJlUUio), i'l' l"g-:,'urúlli szól Pé
ternek Illeg ru-k iiu k. A gradu aldl:l II p(·ter' t "úll1';1PlIwll,sóröl éne-
kel HZ I<~g.vhitz. Az Oltiil'iswntséghl'n azf1r hvu uü nk {'píti I'gyhú
zát (communio).

Liturgikus él<,túnk-;zúnlúnl je!clltúl' t'Z az [in It"ji , Es",ii.nkbe
.iutott..o má i-, hog,v egész li tu rr-iú nk tulajdouképen a római vá
rosi liturgia! 'j'iibhnyin' l'úlllai ltl'l;l'j szeIJtl'ket, római templomok
fölRzentel{'sót üuuopcliük: síít a slil/'iús napokon évente százszor
i::; végigvezet henuüuko] 11 liturgia Húnl1l vúrosán, hogy (lélek
ben) ott vegyünk részt a urisén, Hóma )lilspiikével együtt. Mindez
sürgeti, hog;\' m i is odnkapesolód.iuuk. hogy a római egyhúz S'U
ját. piispiiksóg[lllk legYl'n. E"'t k ívúniu a nyugati liturgia jelen
fejlődési fo!;u.Múskónt is fejlődlll'tett vol ua. lb a liturgia. uz első

három í:'zázud i rúuyúbun fejlődik tovúbh, akkor talán nekiink
is voilia sajút pah'iarkidusunk, "ajút l itu ruiúuk. Talán könnyebb
volna akko!' beleélni murruukut. Azo nbun szúmol nuuk kell a meg-o
levőveJ. Szükséges, hog-y eg-yek leg-yiink a római Egyházza.!, hi-
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..ren a római kiií'.ség· tagjai vllg~l1lk. Honi teuuilouiuuk g'y Ilkra u
egy római templornmá tágul, s ini II római püspökkel ünnepeljük
II szent titkokat. Mi külőnbség van január 18, meg Péter-Pál ün
nepe közöm ott az apostolt, Krisztus első földi helytartóját, II

világegyház pápáját ünnepeljük, .Rwttal II római egyház püspö
lét. Azét az egyházét, amelybe rui is be vagyunk kebelezve (ezért
van a breviáriumban a püspökök zsolozsmája) ."

K, E, A dogma és az istentisztelet nemcsak az, aminek On hi
szi: "az emberi lélekben rejlő helyes útnak felfedeztetése és ura
lomra segítése." A dogma elsődleges célja az örök igazságoknak
emberi nyelven való megfogalmazása, Istennek mint nz összes
igazságok foglalatának az emberi értelem számára való mcgrnu
1,atkoz{lsi, meznvilvúnulási lehetősége: kinyilatkoztatás, Erre
Illindaddig szükség lesz, m ig' olvau ember él a földön, aki véges
értelmével meg szeretné közeliteni a Végteleut, aki kiváncsi arra,
hoav Lsteuről, az Ö rnűveiről éR neki azokhoz va ló viszouvúról mit
szabad és mit UClll szabad /.!:ondolnulIk és mondununk. Az istentisz
telet külsőségeiben is Hibhet kelJ lútuuuk, Illint gyeuge;;égünk
megsegítését. Testből is á.lluuk, uenu-aak Iélckből, H helső gondo
lataink és érzéseink természetszerűeu törekszenek kiilsií kifejező

désre. A kultusz elsősorbau a 'I'eremtő vel s>'.Plnlwn való köteles
hódolatuuknak s teremtményi voltunkból következő önkénytelen
belsli magatartásunknak kűlső megnvilváuulúsa. Másodsorbau tes
tünknek, anyagi részünknek és k i Iejező készségünknek hódolata,
Amíg- testünk lesz, ez a fajta hódolat is kiiielességiillk, H míg kö
;t.össp~hetl élünk, a kö7.iisségi hódolat seru IIIPl1ií:ICheíő,

F. L, A vitában, amelyről levelében í r, feltétlenül Öli nek volt
ig'lt'lU, ITa mindenki úgy gondolko'lnék, mi nt az ön iS III erőse, tel
jesen felesleges volna az ötödik Szentség : az utolsó kenet, vagyis
a haldoklók szentsége. A hivő ernber száiná ea, hárm i történjék
is vele életében, II születéséu kívül a legfontosabb eseméuv mégi..
csak a halál. Az egyház. amelv egész fiildi életünkben vég-ig ki
Hér szentséaeivel és szeutelméuveivel, azér-t sir-t sej.!'Ítsógünkr('
IIló.g az utolsó pillanatokban iA a legmegfelelőbb útravalóval. Hitét
élii keresztény emberben öuműködőcn is fel kell lépnie a vágy
nak. hogy a haldoklók szeutsézével ellátva induljon el a végsli
nalO' útra. Ha azonban helegségúnek előrehaladott állapota már
nem teszi lehetövé, hogy maga ny uj tsa ki kezét a természetfeletti
segítségért, a hozzátartozóknak lelki.ismoreti kötelessége. hogy le
hetiívé te/!yék számáru a szentséa relvMelét. Micsoda ferde fel
l'ogás a kíméletrölvamelv néhány nap, vavv esetleg- címK néhánv
óra iJlúziójának megőrzése érdekében a hozzá lesrközelebb állót
is képes megfosztani attól. amire a lezuaavobb szükséze van. Nem
is beszélve arról, hog-;r a tapasvtalat szer-int. II heteg-re miuden
esethen csak meanvuetntóan hat a s7..nnt.I'égpk felvétele. Hog-y' 37
Eqoyház menu y ire fontosnak tart.ia a haldoklók szentsécénck 'fel
vételét. azf Hatuvas Flndre csanádi rnegyé~lOiisJliik evvik leeutób
bi esetben függetlenül attól, hosry a hely, ahová h ívják öket, iJle
a haldoklókhoz h ívásuak mlnden esetben, haladéktalanul tegye-o
nek elesret, akár otthon. <thir kórházhall fekl'zik II hetp't, R" llt"b
bi esetben függetlenül attól, hogy a hely; ahová hívják őket, ille
f-tSkes terii1etiik lilit til r-tozi k-I'.
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