
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.


