
Iami ,Jó viselkedő" hamaszfiút
meedieséri őket! A Iesrtöbb .fér
finál a vallásos lelkület a n1O
rá1lscselekvésben és az ember
társán való sezftésben f~eződik
kí legtermészetesebben. 1',;S nem
mondjaaz Úr Jézus: "Nem aki
mondia Atyám. Atyám, hanem
aki Atyám· akaratát cselekszi"
ÓS "amit e~ynek tesztek, nekem
teszitek", Persze, hogy a vial
lásos éléthez hozzátartozik az is,
ho~ a lélek a ke~elem álla
potában legyen, és ön nem
menthetei .fel magát a felelős
1;é~ alól, hosry e cél elérésére
minden lehetőt megtegyen. Am
eppen ez az, amit nem intézhet
/-1 még a legbuzgóbb nyelvű
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sem magában. A szónak csuk
akkor van megváltó ereje. ha
szeretet, alázatosság és okosság
itatja át. De még az ilyen szó
nál is inkább kell ima, meg ön
ként vállalt vezeklés és enzesz
telés. Minden ember kérhet ke
gyelmet az Istentől, minden em
bertestvér számára, de a házas
társak egyenesen kegyelmi kö;
zösségben élnek egymással: ami
érdemszerző cselekedetet végez
Ön, az férjének is javára szol
gál. Az Úr Isten bizonyára ezért
rendelte e mellé a különben jó.
de nem éppen imádkoz6s lelkű
ember mellé, hogy helyette és
érte imádkozzék. A többit aztán
bízza az Úr Istenre.

öTVEN ÉlVES A "MOTU PROPRIO". Amikor a pápai trónra
-tépett, Boldog X. Pius kijelentette: legfőbb célja, hogy újra Krisz
tnst' állítsa mindennek a kőzéppontjába a világon. Ennek pedig
.Qgyetlen módja volt fönntartani' és kifejleszteni a lelkekben az
igazi keresztény szellemet, vagyis Krisztus életét. Ebben az érte
lemben lett X. Pius "az Eucharistia pápája", aki ledöntötte Krisa
tus és hívei közt azokat a korlátokat, melyeket - Lercaro 0010
,gnai 'bíboros-érsek szavai szerint a - janzenizmus emelt, s "annál
kártékonyabban, minthogy sosem vált ki határozott vonalakkal
<l2 egyházból s mindig benne élt a katolíkus környezetben, mint
-vnlamí belészivárgott méreg".

Az Oltáriszentség ünneplése azonban a liturgia keretében tör
ic,Ttik, a liturgikus év ritmusában; így a janzenizmus, amikor a
bivöteltávolította az Eucharistiától, egyben az ünneplésében való
tevébny részvételtől is távoltartotta. "Az Oltáriszentség pápá
jil.nnk'· tehát azűkségszerűen a liturgikus naptárt is meg kellett
r.eforfnálnia, újra érvényre kellett juttatnia, s ezzel kapcsolatban
assent zenét, egyházi éneket, "az ünnepélyes liturgia szerves tar
~)l!Iékár' is gondjaiba kellett vennie. S mert az áldozatot elöször
föl kell ajánlanunk Istennek és csak ezután következik az áldo
~.~ 8f' áldozatban való részesedés: a dolgok természetes rendje
~rint először az áldozat. fölajánlásában való részvételt kellett
lw.aMlyoznia, s csak miután ez megtőrtént, lehetett a hívőket II

~t, A;szfalhoz iárulásra buzdítani. Valóban így történt: alig
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néhány héttel trónralépése után, 1903 november 22-én az új pápa
kiadta Motu Propriójátj a dekrétumok csak később jelentek meg,
Yiutha igen megfontolandó lelkipásztori útmutatás-rejtősnék-eb

ben II tényben.
Ezpk az okmányok, meg 1911-ben a breviárium és a Iitnrgikas

naptár reformjára vonatkozó dekrétum X. Pius elképzelésében
megadták az alapot ahhoz, hogy a keresztény nép visszatérjen
szellemének valódi forrásához, a szent misztáriumokban való ak
tív reszvételhez és az ístendicsérethez, "Primi aressú», első lépé
sek: ez a kifejezés, melyet a breviárium reformjával kapcsolat
bau használ, igen találóan jellemzi X. Pius művét .a hívek aktív
részvételének történetében - mondja Lercaro bíboros -.:., ameny
nvihen első lépéseken nem a gyerek tétova mozdulatait értjül~,
hauem inkább egy nekilendülő óriáséit."

ötven esztendő multáu, ma már világosan látjuk II Motu Pro
]n'io történelmi jelentőségét és hatalmas hatását. Ez utóbbi mint
ha két irányban érvényesült volna. Először is szakításra készte
tett egy meglehetősen újkeletű és nagyon is szegényes hagy0

mánnyal ; másodszor pedig helyreállította a kapcsolatot a nagy
értékű és az egészséges fejlődés csiráit rejtő távolabbi multtal.

A hagyományos liturgia fokozotos elhanyagolásával ugyanis
egyiitt járt az egyházi zene és ének elfajulása, profán elemekkel
való telítődése; a szent cselekmény lényegével, tartalmával, han
gulntával jóformán semmi közössége sem volt immár. A szer
tartások, főként Rómában és Itáliában, de másutt is szerte II vi
Iásron. valóságos koncertokká züllöttek, ahol szólisták csillogtat
ták tudásukat, nem annyira ájtatos hívők,hanem inkább a szent
miwdériumok iránt közőnyds műértők előtt. A templomi zene, ere
deti rendeltetése theiyett, hogy tudniillik az éneket s eg-yáltalá.u
a szent szertartásokat szolgálja, öncélúvá lett. Ami a stílust il
leti: a szeutseg é.~ n jcí!'lág helyett, amiből közvetlenül kövétke
zik az iguzság és az egyetemesség, hovatovább operasserűség,

kouvenr-iolanizmus és sajnálatos frivolság jellemezte.
A Motu Proprio azonnali és minden megalkuvástól mentes re

forl':'1Ot követelt, ami napjainkra általában meg is történt. S ha
itt-ott akadnak még hiányosságok vaf.!.'y hibák, azok többnyire
esak a szerenesésen fölszámolt mult törmelékei, melyeket az idő
és ao: eg-észség-es izlés mihamar el fog takarítani. És minthovv
valaminek a lerontása csak akkor célszerű, ha van rrrit a he
lyébe állítanunk: X. Pius pápa az elkorcsosult templomi zene és
ének eltittásával esrvidőben mint kfivetendő rnintaképre, a grC'n~

rlánr» b ívta fiil a fiO"velmpt, s ezzel "visszn adta a nyugati eg-yh;'i.z
nak f.'f.!.'yik legértékesebb művészi kincsét. Mert kétségtelen, hogya
gregorián ének a leggazdagabb és legmélyebben megragadó me..
dj~·;(·jó a szent szöve~ek fölött. m-Jvetcet a liturgia elénk ad. 'W}
k~lphl formája a szenj zenének. hibátlan minta, s minden modern
egyházi komponistavezércsillazának kell lennie. Ez természetesen.
ném azt jelenti, hovv a zeneszerző szol-eaia-t másolja és majmol
Ja a /;ITeg-orián dallamokat - ami eHtélendő archeologizmus, in
c!ol<-olat1an résrieskedós volna - hanem azt, hozv mínt agrezorián
1dt'p,. fl művésznek bele kell rnélvedníe a misztériumba, hogy al ..
kötása is részesedjék a misztérium erejében. . .
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.' A mult értékeinek föltámasztása él; lendületes elindulás II

jövőbe: ez a kettős irányulás jellemzi a liturgikus ének és sen«
újiászületé8ének történetét, az. egyetemes liturgiku l; megújhódás
nak ezt az első korszakát, melyet 1903 novemberében indított meg'
X, Pius pápa Motu Propriója. (-. -.)

A "SZEPLŐTELEN" A SZENTHEGY LEGENDA/BAN. A.<
euéslZ vildgnak "Mária-évet" hirdetett a Szentatya. Csonka lenne
a<: ünneplés, ha a Keresztény Kelet nem rakná le a Szepl6tekn
lábai elé a maga sajátos hódolatának virágait. Az a Kelet, amely
liturgiájában csodálatos dogmatikai mélységgel és költészettel
fonja össze az Eucharisztia és a Mária kultusz éveeredes élő va
lóságát. Kelet liturgiája ugyanis sohasem választotta el az o.
Jéeus imádásától a Boldogságos Szűz, a "Gyökér" tiszteletét, A.ki
ből, Szelllőtelen módon lsten sarjadt", s Akinek, "Mint harmal
a .Ilyapjúra, úgy szállott szive alá az Ige". Kelet már másféleze1
ee-cel ezelőtt is ünnepelte a szeplőtelen fogantatást s számtala"
jelképes és kifejező díszítő jelzővel halmozta el a Boldogságo,·
S.úlzet olyan időben, amikor az eretnekség az 6 istenanyaságái
is táMadta. Kelet történelmi hitvallása dogmatikai és költészet i
s:,pmponiból is kimeríthetetlen tanúságfétel és forrás a Manolá
nia ktúalóitWk. .LJ. Boldogságos Szűz köré fonódó keleti legendák
búl b csodálatos bdjjal árad fel~ie a hódolat éa bizalom. Miksu
.~zász herceg a keleti liturgiákról a freiburgi egyetemen tartott elő
adásaiban mint általános felfogást emliti, hogy Ha görögök kii
löttösen kedvelt barátai és gyermekei voltak a Botdoasáao« Seűz

nek. Egy legenda szerint (j maga vélasetotta lakhelyéül a Haaion
Orost, a Sunt Hegyet, oho; húsz kolostorban közel öteur szer
eete« él és szüntelenül könyörög a Panagiához, a Legszentebl)
S;,űzhö~J az egész világért. A Szenthegy templomaiban a hít, ti

műoésee: és a költészet a maga sajá/os nyelvén évezredes kin
cséMI rak/a össze a bámulatosan szép, örök MáriQ,4Mpet. Itt o
legeNdák is úgy szövődftek a Boldogságos Szűz magasztos sze
mélye köré, milnt a csodás képei köré fon.! ékes és drága ko
szorúk. Minden kornak megvan a maga sajátos Mária-kultu!'?a.
,ör't'endező himnuszok virágaival 'vagy nyomorúsága esdeklő si
'rásával zarándokol a Boldogságos Szűz elé. Ezt bizonyítják (/
SzeNthegy legendái is. Kifejezetlen a Szepwtelenről sz6l ae
"Axion esztin" (Valóban méltó) dmíl legenda..

A Szenthegy főtemplomában van egy csodás Mária-kép.
amely az egész Szenthegy büszkesége. Egy lelkes író mondotto. ('
templom festményeiről, hogy azok szinte egy, a testiséget kizá.,-ó
hatodik érzék mágikus kifejezői. A kép neve: .hion esztin. A
Seűzet ábrázolja, jobb karján a kisded Jézussal. Fölöttük angya
lok lcözött van az Atya és Szenilélek képe. Szűz Mária koronáját
két angyal tartja. A kis Jézus kezében írás-tekercs van, ezen
szavakkal: "Az Or lelke rajtam".• '. a Szűz balkarján pedig e.gyet
len 8ZÓ: ,,Az irgalmas". E képhez fűződik a legenda:

Régen, amikor mén "em épültek meg a hatalmas kolostorok,
sot« remetelak állott a hegyen. Ezek egyikében lakott egy öre!)
remete tanítványával. A.z öreg egy vasárnap éjjel a templomb,)
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mUlt az éjféli imaszolgálatra és tcútit'ványa őrizetére bizta a kis
házat, amelyben kápolna is volt, A fiatal tanítványnak égő vágya
»ott, hogy valami szép dicsérő éneket szerezzen a Leaszentebbnek.
Sokat gyötrődött, éjjel nappal könyörgött ezért a kegyelemért.
Ekkor éjjel egy szerzeiesnek látszó ifjú kért bebocsátast tőle. El
jótt az éjféli imaszolgálat ideje s ekkor mindketten. áhitattal éne
kelték a szokásos himnuszokat. Amikor az Istenanya dicsőítése
ttivnetkezeii, lelkesen énekelték a görög ritus szépséges venél:
"Ki a keruboknál tiszteltebb. s a SzeráJokndl haso'Jt.líthatatlanul
dicsőbb vagy, ki az Istent, az Igét sérülés nélkül szülted. Téged,
l'al6ságos. Istenszülő, ma.ga.sztalunk". Az ifjú vendég egy piUa
,wira megállt és a dicsőítő vers elé egy új sort énekelt: "Valóban
mólt6 dicsérni Téged, a Boldogságost és S z e p l ő t e l e n t, a mi
l steniml« Anyját". A tanítvány megrendülve hallgatta a lelké
!Jeti zengIJ, vágyva vágyott himnuszt, amelyet még senki nem éne
kr,lt a Szenthegyen. Az ének végeztével arra kérte ifjú oendéaét,
úja le neki az új verset, amelyre annyira vágyott. Ir6szer azon
/)an nem volt kéznél, s a szerzeies alakban megjelent angyal egli
kőtáblát kért és ujjával írta rá az ének szavait, amelyek mélyen
bevésődtek a kőtáblába. A tanítvány. megrémült a csodát6l. Ek
kor vendége így sz6lt hozzá: "A Szűzanya látta a te gyötródé
sedei és azért küldött ide, hogy erre a himnuszra megtanftsalak.
Ezentúl mindig így énekeljétek az {} dicsőítését!" Erre a jelenb
dlünt. (Ez a dicsőítés szószerint megvan a reggel~ imaszo.lg41al-
IlaK és Aranyszájú Seen: János liturgi'ájában iB.) .

Amikor az öreg remete a templomból visszatért s meghallgatta
ianítványának! elbeszélését és mealátta. a kőtáblát, eele együtt
'risszasietett' a' Protatonba, ahol szerzetes társainak is elbeszélte
" csodát. Az egész gyülekezet lelkes örömmel ujra és uira eléne
kelte az égi himnuszt. A Szenthegy minden lak6ja meg 'Volt győ
:ődve hogy Gábor főangyal volt az, aki' azt az égből hozta. A
kőtáblát azután, a csoda bizonyságául, Konstantinápolyba küld
ték a patriarkához. Azt a Mária képet, amelyik előtt a kis re
inetelakban az angyal először énekelte a himnuszt, a Protatcmba
oiiiék: és máig is ott őrzik.

Ennek a csodás jelenésnek a görög liturgiában is nyoma van
!/. Mhleában (a h6nmp minden napjára eső szeniek: officivmál
tartalmazó könyvbén). Június ll-én van ,;Éneklő Gábor Főan
fI.Val emlékezete". Már a XVI. században külön ima.szolgálatot 'is
«zerkesztettek a szerzetesek a csodás esemény emlékére, amelll
'1, Neón lIfm'tYj"olo.Qionban találhat6.

A Szenthegy atyái elrendelték, hogy a remeték és seereete:
sek minden. évben husvét másodnapján. körmenetet tartsanak e
f,·éppel. A Szent Dionizioszr6l nevezett kolostor mellett lak6 négy
«zerzetes azonban nem ment el a körmenetre, hanem cellájukban
mO#'fldtak. A ieoenda sZf'rint aznap este óriási vihar támadt a
hegyen és a iég csakis a tiszteletlen barátok kertjét pusztította el,

. Dr. Szánta]/-Szémán Ls t o á n

A KATOLICIZMUS JAPANBAN. A háború utáni japán élet
f!gyik szembetűnő ténye a katolikusok számának növekedése. Meg
bíshatö adatok szeriut 1951-ben 142 és félezer kJatolikus élt a 83
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milliós Japánban; 1953-ban 200.000 katolíkus a 85 milliós ország
ban, ami 25 százalékos emelkedésnek felel meg. Az utolsó nyolc
évben kétszáz katolikus templom épült a szdgetvilágban. Mi eu
nek a föllendülésnek az oka, mik a jellernzői 1 Ohabagnu missziós
atya, aki kilenc esztendeig élt Japánban és kitűnően ismeri a2I
ottani viszonyokat, először is a japán népesedés problémáival fog
lalkozik válaszában. "Nyolcvanöt millio japán élt egy Francia
országnál valamivel kisebb területen, amelynek mezőgazdaságilag
mindössze egy ötöde művelhető, A japán faj igen szapora, évente
átlagosan egy millióval nőa lélekszáma; érthető, ha legégetőbb

problémája a népesség elhelyezése és megélhetése. Sokan vannak,
akik a kérdés megoldását a ssületéskorlátosás erkölcstelen mód
szerében látják" ... Elsősorban külföldiek; mert maga a japán
nép határozottan elutasítja ezt az embertelen "orvoslást"; s ll,
katolicizmus iránti egyre fokozódó érdeklődésnek és rokonszenv
nek bizonyára az is (}gyik oka, hogya világ katolikusai, éppen a
japán problémával kapcsolatban, oly határozottan tí.ltakoztak II
"birth control' álhumanízmusa ellen.

Az ország egyházi szarvezetét így ismerteti Chabagno atya:
,.Az egész terület tizenöt egyházkerületre oszlik, mindegyiknek
egy-egy japán püspök áll az élén; alájuk tartoznak a külföldi
hithirdetők is. Ezek elég sokan vannak: számuk csak a tokiói egy
há~lllegYében jelenleg kétszáz körül jár; a világ legkülönbözőbb
országuiból származnak. Az egyházmegye egyébként huszonkilenc
plébániaból áll húsz és félezer katolikussal és négyezer hitújonc
cal. A jövőre vonatkozólag a legnagyobb igéret a bennszülött pap
ság számának gyarapodása: Tokióban huszonheten vannak, a
papnövendékek száma harminckettő."

. Miben látja a japáni katolikus föllendülés jellemző' vonását
Chabaguo atya~ ,,'révedés volna azt képzelni - mondja, - hogy
tömeges megtérésekről van szó. Ellenkezőleg - s ez a japán ka
tolicizmus egyik sajátos vonása - a megtéresek itt kivétel nélkül
egyéniek. Az elkerülhetetlen kivételektől eltekintve nem holmi
szalmalángról van szó, hanem nagyon is mély, az új kereszte;
nyek életének legmélyebb rétegeit átjáró áramlatról. Ez a japJ.1l
katolicizmus egyik jellemzője. A másik az, hogy bármennyire
nacionulisták is II japáuok megértik és elfogadják azt a tényt,
hogy egyelőre idegen nemzetiségű papokra is szükségíik van. Sú
veson fogadják az idegen hithirdetőket és uagylelkűségük csodá
latraméltó. Csak ennek jellemzésére emlitem, hogy hatszáz, ke
resztény hivő már biztosítja Japánban egy pap anyagi léttölté
teleit",

A katolikus tevékenység hagyományos intézményei közül Ja
pánban is szép munkát végez a Páli Szent Vince nevét viselő tár
saság; tevékenveégi területe sainte határtalan ebben az ország-ban,
ahol rengeteg smbert tesz próbára a nyomor. Országszerte isme
rik Sauveur Candau, a filozófus és hitszónok nevét, és F'Inujae
atyáét, aki több tüdőbeteg-kórházat vezet, több mint nvoleozer
beteggel. ,,8okazapostol és sokakat megérint a kegyelem, d'J a
munkrrrlandárja még előttünk áll" - ezekkel II szavakkal fejezi.
be ismertetését Chabagrio atya. (Ul.)



HIT ÉS TUDOMANY CSODAJA KAMERUNBAN. Nden ne
vét hinl)« keresné az olvasó Afrika térképein; Kamerunnak ez
a parányi pontja két évtizeddel ezelőtt még nem volt egyéb, mint
eloretol; missztós állomás ' a fülledt egyenlítői őserdőben. 1935
belt i oriésu, hogy az aucmás veze,öjét, uáier Meyert egy csoport
leprás kereste föl: szerencséilenek, akiket családjuk kiűzött; kii
nyorüllVe kérték a misszió segítségét. liogyan utasithaiták: volna
el őket? Meyer alya, majd utóda, Schneider páter habozás nélkül
vúilulcúk. az új terhet. A leprasok a misszió közvetlen közelében
teienedtel: le, szerény kis falut épiteitek maguknak, s a telep
atyái eitől f ogra rendszeresen látoaaiták és gondozlák őket, se
Yl~l!Ji,,'iyet secrcezick számukra és nagyon szerény lehetőségeik

hez képest - hiszen maguk is szükséget szelwedtek - élelmet és
ruhái juttattak ne/cik. l!;z azonbon vajmi kevés volt. A misszió
ekkor az "Ad Lucem'í-hez fordult, ehhez a nagyszerű keresztény
és francia intéeménsth.ez, meiuben 'világi hívek, európaiak és af
rikaiak. egész életüket fekete testvéreik javára szentelik. Auiouta!
doktor, az nAd Lucem" elnöke nyomban válaszolt: "Me.fJyünk".

Először képzett ápolót kiildtek a már működő segélyhelyre.
1948-ú(J1I egy bátor cíTJOlónő, Prost kisasszony költözik az efoki
kórházból Ntlenhe. A Leprások szereiettel fogadjá~, apró ajándé
koklcal : virággal, banánnal kedveskednek neki. Csakhamar új se
gítség érkezik: az "Ad Lucern" négy európai és nyolc afrikai Ing
ja; az új intézmény egyre bővül. Kapcsolatot keres a leorakutat»
intézetekkel, elsősorban a párisival, gyógyszereket kap, új lepra.
ellenes uliásoi,(Jt probú! k), löbb mint ezerkétszáz személuen; az
cTedrnknyeket a madridi nrmzelköd kongresszus elé terjeszti. A
beronsii:ütö!le/;, lcoet fut(diÍ"ként terjed el az állomás híre; tódulnak
Idéjp a leprásole. számuk meaduoláeádik, sőt hamarosan megöt
szöröződik, meghaladja az ezret. Múlhatatlanul seiikséoessé vá
lik; "OllY megfelelő épületet emeljenek számukra.

Csakhogy "a pénz ezeretet nél/cal semmi; de pénz nélkül a
ezeretet is tehetetlen" - mond.ia Aujoulat doktor. Hogy tenni, al
kotni tudjon, iuo«t a ~;:('TI'lel nekifog, hogy meumoeaassa a szi
velcet és előteremtse az anYflf}iakat. A "Fides" is, a területi kor
mány is támogatja az "Ad Lucern" ndllalkozásái: A.z őserdőben
megindul a munla" (IZ emheri. szorgalom és fJátorság lépésről

léI é'·/ p I,ódíl:ia pl 'I 'I.',,<!o,dríl ((Z t a tisztást, amelyen 1953 szep
temhereben ünnepé1yesen rneqnyifj íle a na.qyszer'ÍÍ oasbet ow kor
házat b bennlakó betegek részére az ágyakkal ellátott három pa
l , i l/ ,, '>' '. 1/1f"" i/i,íh/Ji"k!lfi" .,.;iridpsen rnért kettőt ép:tenek .S most
ott áll a felebaráti szereteinek ez a hatalmas műre az őserdő kö
zel/hl, tizenh ét kilométerre fl le okiieelebbi. emberlakta helu/ől,

modern épületeivel, a leqkénuesebb európai igénye/cet is kielétii
ili ln'Ídőlermeivel, leqú iabb gYártmányú míiszerwi1lq{ é~ tiszta, iz
lése« kortermeioet. Akik a menniritáson ré.~z(1)ette1c, kétszáz kilo
mér"d ~'f'l1ptt meutenniiií: az u;'f)lsrí 1YfSltfi állomást/ill

Feleithetetlew ünnepséq volt! A dualni apostoli 1,i/oírius joleY!_
létéhen három bennszülött prtfi néoezie a szenimisedldozatoi, mely
után a kasneruni kormáns] tooini, az "Ad Lucem' képviselői s (j

'tnind(,'YIfeWI otlat.odult IwnnsziWitt keresztények tömeqe előtt a te·
[{pen kezelt, gyógyuló kis leprás .qyerekek sznvalókórusa szereneli
s c,qyfehérhajú öreg belea mondoti egyszerií. szavakkal köszöne-
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let azoknak, akik segítettek raita és nl:m feledkeztek el róla {"
szerencséilen sorstársairól. Mert luila II leleúul'áli seerelei gon
doskoddsiinak. s a tudomanu új eredménueinek, a sebek lassan l)('
heoednek, a fekélyek flyógyulni kezdenek, s a telepnek úgyszól
ván 1Jdmflcnnyi ápoltja visseanueri emberi iormáiái,

Es 1JÍ.:~S;Jltér az életbe, Mcrt II telen-nem Ilörli5n - ezt G, betc aet.
nem 'is tűrnék - és csak a ralJályosokat külünitik el. Ll íö'biJieh
lutzatérhetnek, s otlhonvehetik 'i,gény/Je azoknak a mozgó asnbu
lancuiknok (l kezelését, ameinek euéezcn falujuk'iII kiivetik: a mút
nem fei'lő,ző betegeket, kiknek II leltC!fjsé!l secrini UYP1'me!a;ike'
i.~ me[lhaJ/l;ják, Az úllurulo or-co«i dicnűr;oés nagy credmenuc.
hnm! cz uiobbiuk: kiizül a" uloll;ó öt <3vIJC1t egyetlen em) sem kaptu
mcg u leprái,

H,,/lY m.e.qkönnyítsék a Leprásole lJC!.;upc:;olódását az életbe, li

telep 1'ezeiői ijJU!u,';m[í!1 e!:,;d:c-t tervezt/ek a 1IllÍr fönnálló elemi i."
kola mellé. Es templomot; meri a leprdsok templonioi kérnel.
B/mIC do/dor. fl lepra elleni kiieileleni e!J.Ilik vilárlszcrte ismert
Íi':íse é:: szaké1'lője mondia ezzel k.apesoloibon a nicuta kurt.:
srdikszavú, tudóshoz illő modorábam : "SZÜks{;fleS, nou» (f lepr«.
inlézet terüleién templom áll:iuí!, és nemcsole lellei szempontból
sziiksene«, hanem emberi szeretetből 'is",

A suieni Secni M.iltály lcorlui: leprásainak ezt fl kívánságát b
h.imurosan teljesiteni {o.qja az áldoeatos szerelef. C"")

SZEN'!' ÁGOSTON, A LlijLKfPASZ']'OR IG ne ismerné Agos
tont, II bűnőst.t Ki ue isrnerué Agoston megterésénok történetet'l
S ugyan háuvan vannak, akiket a megtéróso utáni Agoston ér
dekelne: a lelkipásztor, a püspök, aki - miut maga moudja 
"fol}ton prédikál, vitázik, épít, mindonkí számúru kőszen áll" s
viseli ezt a "nehéz terhet", vegz i ezt a "kemény mu nkút'<I A mai
eniber általában úgy gondolja, a konverzió va lami l'óle "vég", k
ami utána következik, az "nem érdekes", Az antik világnak ta
lán egyetlen alakjáról sem tudunk annyit, mint a fiatal, a bűnös

AY;('btonról, és SOKan úgy képzel ik, hogy a konverzió drámájának
végszava után bízvást lebocsáthatjuk II függönyt, mert ez az élet
többé nem nyujt semmi figyelrnünkro mertót, Pedig II megtert
Ágobtont sem ismerjük kevésbbé, m iut a bűuöst ; és azt is sokan
elfelejtik. hogy az E.~'yház - ha szabad ilyen megkülönböztetést
tennünk - nem a "Vallomások" hősét avatta szentté, hanem II
püspököt. a lelkipásztort.

Mi másból ismerhetnénk meg jobban e pásztor Ágostont, miut
műveibőí t A témáról szamos részlettunulmány .ielont meg, ősz

szefoglaló mű azonban a hollandi Van der Meer legújabban meg
jelent hatalmas "AugustiIlUS de Zielzorger" (Ág-OSIOJl, a lelki
pásztor) eímű, több mint nyolcszáz lapos könyvéig egy sem. Ez
azonban bőven kárpótol az eddigi hiúnvért. Brrálói szer-int "cso
dúlatosan gazdag" munka, malynek minden moudata megbízhato
egykorú forrásokon nyugszik, s amellett irodalmilag is kiváló.
"olvastatja magát, miut egy regény". Sőt "még a humor sem hi
únyzik belőle, ami igen illő, hiszen nem hiányzott Agostonból
sem". Ime izel ítőül néhány szemelvénv:

"Kem, ez az ember nem érzelmeinek halálos ágyán nyerte p~
ét keres7.tsóg-i1L 1'ill".tlml (,gyóniRúg maradt It szürke goyap.');
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"RuháLan i s, lneiyhi,ll ·IIPvywm esztendeig {,lt (os mely fl legke
vésbbé sem különhöztette meg társaitól. Lrúsuiban haláláig. mely
'rotvenhat éves korában következett be, a gondolat egyik hgna-.
~.volJh művósze h a k ől t-ii gondolkodók k(~zt a legmélyebben intu
it ivak egyike. S Irásnin k ív iil is, elrnondhatatlanul vonzó, való
';ú:rga~ elbűvölő eg-yénis(;.g, II gyalUl Z, akit ifjúsága történetében
ismertűnk meg.

Ez a nagyon Hagy ernber nagyon kicsiny környezetben élt.
_\ Iig volt több, mint egy piispőki méltósúzgu! föJruhá'wtt e'11eTes
,agy egy másodrendű kikötőváros plébánosa; püspök, akit, leg
alábbi» első éveiben, a figyelmetlen tisztviselők nyugodtan meg
várakoztattak az előszobúbau. Volt egy Agoston, a miudcnnu
poké, ezen az egészen kiizépszeríl plébánián, akihez bárki bejut
1)atott s akit bármiféle iigg"y(~1 háborguthattak. A történelem tá,:
lataban úgy Iátszhatik, mintha Agoston Karthágóban élt. volna
., imjét uralkodott. volna kora egyháztörténelmóu. Igaz. volta k
!(r,rszakok, amikor legalább fele idejét Karthágóban tölWtte, \h~

a f"''''pos mégiscsak kivétel volt, s a köznapok. a saubálvos
Álct: Hippo. ,

Az egyetemes egyházé volt, kétséztelenül, de ö míndenestül a
hippói egyházé akart lenni s első kötelességének azt tartotta.
hogy egyházmegyéje mindennapí szelgálatát ellássa. Minta-pűs

p:;k volt, aki piispiikségében tartózkodik ... Soha többé nem kelt
át a tengeren Itáliába. Helyette Alypius utazott, a rendel'! póstát
pedig egy egyszerű subdiákónus vagy akolitus vitte. Harminc
"~~71 ('ndei püsjJöksórre u tán Havennában senki nem. ismerte sze
mélyescn, és nem ismerték a római pápai udvarban sem.

",,\7. (:si hit második m(~!.~'nlapít.ója", ahogy Szent Jeromos ne
V"~;_ fl 1':1('11('1'. f,s II ]"lk"l, MFm hatott, nem a macaaegvházpo
litikai tevékenységével. Nem foglalt. el kulcspoziciót az egyház
h:!,!" do rroasa.uiutól és jelentéktelen székhelyének szószékéről

h ul lám hullám után áradt. S amit a mai olvasó általában szeme
elől téveszt: az ő szemében a szószék, fontosabb volt az. íróasz
~:1 i ll;, l, s ledöIH~ég'esebh műveinek témáit, sőf még a stílusát L"
a keresztény nép gondjai, bajai, igénYfJi szabták meg é!'l 8'r.olgál
t:itták; lángelméje miudenestül a lelkipásztori szolzálat alá ren
d'JHc magát. Nem tú I7,f)S azt mondanunk: azt, hogy A~o~lton szent
lett, annak a valóban meglepő ténynek köszönhetjük, hogy
Agoston, a lángelme, lelkipásztor lett.· .

M Ö~) pedie akarata ellenére. Úgy erőltették II ~~Takorlati lei;
kipász torkodúsba, H ezt «suk nem sokkal halála előtt adta át fi
atalahh utódjának, hogy ő maga e valóban szükkörűnél arra a jó
"Hl trwusabb föladatru vúllulkozzék, amit. az afrikai zsinat. bízott
rú, l'Jr.t megelőzőleg azonban harmincöt esztendőn át dolgozott
abban a kevéssé vonzó szőlőskertben, ami akkoriban Hippo vá
rosa volt. il91-töl 426-ig teljesen és csakis lelkipásztor volt, noha
papságával együtt monusztikus életet élt, noha metropolitája reá
bízta az afrikai egyházak gondját, és noha irodalmi hírneve nap-
ról-napra növekedett .

Ha utazott, az egyház életének konkrét szükségletei érdekéhen
tette: nehogy az igazságot bárhol elnyomják, az egyházat bár
hol meggyalázzák. ÉrdekeIni is ezek a kérdések érdekelték a leg"
.nkább: kegyelem és szabadság, az egyház egysége (>S í'71 ·nt:.lf' g ().



Nagyobb művei közül csak egyetlen egy született tiszta speku
Iációból, a "De 'I'rinitate' (A Szenthárornságról}: a többi mind
adott helyzetben 8 adott szükségletekből származott.

Monostora a lelkipásztorok iskolája lett. Életírója, Possidius
szerint legalább tíz püspök került ki belőle, s majdnem vala
mennyi jelentős alakja az afrikai egyháznak Agoston élete olyan
féle volt, mint egy rendalapítóé, aki ugyanakkor Ílrazgatója egy
pupnöveldének és plébánosa egy nagy városi parókiának is.

Papini úgy képzeli, lelkipásztori hivatásának banális gyakor
lása ld merítette Agoston zsenijét. R ő maga is nem egyszer gon
dolhatott arra a "néma ivavonó állatra az nr színe előtt". ame
lyikrlíl a Zsoltáros beszél; de uvvunakkor arról sem felf'd1r()zett
el soha, hog-y "et ego semper tecum", "én is mindenkor veled va
gyok". Aztán .rl()g' az j"·n'\'ollók is űdvössévef nyernek: "Homine!;
et jnmenta salvab!s, Domine", mírr a plébániá'c nag")' ..kormány
zói" nem mindig. 'I'ychonius. az eg-zegéta, a donatisták. II ,.par!'
Donatí' esillava mondta ha.idan, hogy egy egyházi férfiú iven
könnyen csinálhat karriert, ha beéri azzal , ho""y ü rvesen és szo r

.galmasan végzi adminisztratív m nnkúját és tisztesséITesen a >l'7"nt
cselekményeket, Akkor uztán, állapítja meg, az evvszerű embe
rek áltatosnak. a tekintMyesek me-r, akik nel. Pl,o"l.;ph"n k';''''''';~n

SPIl szemet tud hunyni, tehetségesnek és értelmesnek hrtj·ík.
Csakhogy, folytatja Tvchonius, éppen e7"k a'7ok az. egyh {'7.1uk,
akiket majd ,,[lZ úllatokkal J.:ö~iis zsákba duvnak": p.",p.k II Mózes
s7.pk"hen ülő fllrizPllsok: meg kell tenni, amit mondanak, de pél
dá;h,l"lt nem Foll lri'v"h'i.

Ezeket II Tyehonius-jeJ1emezte egyhá",i férfinkat A"'o"toll
könnyedén túlszárnyalhatta volna: ő a70nhan nem akart lr;p'l'iert
csinálni. Az Ige h irdctő.ie s a h{V()l{ éJn lell-iism~re'~ lllmrt l"'1ni.

nnrna"K mondta eg-YS7er: ~'7f'nt A"'oston P:R ~7:ent l'Inhr11!"
eszméltették rá a kereszfénvséget i"mM arra. hovv mind-» n 'if,)
l)i)kr.ek h{rnnal{, talJq~f'lld~na" R II t()lh~ ],i'-'Ílla rr őrpne1{ kol! 1"0
nie, s tették ezt olyan korban, mvlv h ajlrunos vn 1t rá. ho-rv p.~p.l,_

ról az igazságokról e '?'y87:er PS miT'd~111rorra TlleQ'fel"dlr~'77.élr TIar
nn(·knalr az a'l áIHt:1."Il. m p1y ,w"l"nt Pl:' ... ftTllrt TP"'; kor ~tlaO'ol'

Pü"JI;;kéhp.n mevjelentek volna P"'VO" lrp,,:;h],; lrf)r"'7"l'ol{ hid-v- ad
mhtis~trátorának vavy a kO'77,áfh'],p,tpt'en fnpapjfma1r VOn,"t"aL
kMsé"'ldvü1 vitat}!at,;: az a7,On1'fPl h,'7onv'ls, ],()"I'Y a7, V. !,'7-)'7."d_
ról r,llrotott képün1rből nem lf'h~t töhhé kit',,.ilh,j ann ak fl. ninn6i
pü"pij}meK az arcát, aki lel1u,lrh nn PS cSlllno() lrhan p.ovllr:\n t r~ll

det teremt s türelmr-sen P'yógyítVflt;ia a 1'1':1 hízott lpllrek t,t1{Q1'
sebeit. S II fény, melv ehMl ll'" flrf'hól :í"ad, ma iR élő világos
sággal ragyog be plébániánk ablakán". (R.)

7'/7,EN(jTU'ES A Cr..'ORNAl TEMPLOM. Tizenöt évvel ez
előtt szenieliék fel hazánk legnagyobb motlern. templomát, a
csorn.ai Jézus Szive plébániatemplomot. A Rábaköz fővárosának
Jr.ntolikusai majdnem másfél ésrseáeadín vártak, hogy srriá~ ÚJm
plomukban imádkoehassunule; A Szent Ilona császárnoről nevezett
jjsi plébániatemplom ugyanis, amelyet már egy 1285-ben kelt
okle1Jél i,~ emleget, 1790 júnivsábrrn a közsé" legnagyobb réezéce!
e.qyütt tűzvész martaléka lett: Ettől kezdve a pre1>1.onfrei pré
flostffág templomg, adott helyet a lelkipásztorkodás céljaira is, de
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«lZ a rohamosan növekedő község hí'veit" képtelen volt befogadni.
lIégil$ csuk 193(j-blln kezd-ek meg az új tCulplum éjJHését. '.

A tervpályázatot 1935 üszén hirdedék meu. A befwó ötven
flályázat koziü Körmendy Núndor teroéi fogadiák el megépi
lés/e. 193fi úUYUSZt usubun ulyun iyyekeze, tel lutcak az épiié« tliut},"

kájaltoz, hogy 1938 november 13-án sor keriilhetett ae új templom
[otszenceléee, e. AZ imuepséyek kuuin é, aetcesséae volt, IWyy
eauseerre három oltárt is konszekráltak: u /őoltárf a győri, egy
egy mellékoltárt pedig a szombathelyi püspök és a csornai PI é
post.

A tervező mérnök a lelkipásztori célokra kihasználható leg
magasabb határokat turiotta szem előtt. Az épület hossza halvan
-méier, legnagyubb szétesséue harminc. /yy befogadóképeliliége meg
ka.ladja ley,öbb lizékelieyyhrízunkét. 'Viszont azáltal, hogy az öt
kajóli hajótér csaknem n4yyzetalapú, senki sem kerül kellemet
lenül távol az oltártól éli a szószéktől. A hosszanti tenyely ural
mát azzal biztosította a tervező, ho.qy a szentély a tizenkét mé
fer széles {őhajónak eyyenc.~ folytatása. Nincs templomunk,
amelyben fönséyesebben bontukoznék ki a lituruia minden szépsé
ge, mint ebben a szeniélubcn, amely hat lépcsővel emelkedik ki
a hajó szintjéből. Nincs olyan pontja a templomnak, ahonnan kö
vetni ne lehetne a szeni cselekménnek meneiét. A templom sima
valo!á"ú kűlseje, oidalnézete és homlokza. a kisIié nehézkesen, de
méreteiben impozánsan hat a szemlélőre. A főbejárathoz árkádos
folyosó képez előteret. Ezeket az árkádokat haraszti kőből faragott
gazdag keretdisz veszi körül, amelyet virágmotivumokból és li
turgikus szimbólumokból terrezeit Ohmann Béla. (Ugyancsak az
ő keze alól került kí a főoltár és a Mária-oltár tabe1'nákulumaj
!laja, a főoltár keresztje és a sötétvörös műkőből mintázcti keresz
telőmedence.)

A fóbejáraton belépve a szemlélőt meyragadja az é'Pület nagy
11:reríí térhatása. A magasba szökő karcsú betonoszlopok sora el
tenáilhatottanu! Tagadja magával a tekintetet a kiemelkedő

'Szenté~lJ felé, a lizenféiyben uralkodó ruskico; márfJányból fam
aou főoltár komoly tömbjére. A főoltár mögött tizenkét méter
-széle« és tizenhat méler maaa» falsík szökik a magasba, rajta
Nagy Sándor 1942--43-ú'/'Yt készült ireskái«, A kép három szintben
az Oltáriszentség és a Seeniséqes Sei» előtti hódolatot mutatja be.
l{özépütt a hivatalos EflYház (l pápa szenlmiséjén rója le tieetele
tét, az alsó színt két oldalán Rábaköz magyar népe hódol a Leg
szeniebb előlt. A középső szinten a maouor szeniek, legfölül a;.l

,angyalok és apostolok sereae 'vpszi h~örül Kriszius Királyt. Amint
·:egyre nuutasabbra emelkediink fl föl,dről, úgJj finomulnak át a
IUlgyOYÓ seinek: az irrealüásbu. Egyelőre rontja a kép haMsát, a
JéÖf"nyező falak fehér kűporos vakolata, s 1Ftgyon hiúnyoznnk az
abktkok remélhető tüzes színei, hogy métt á keretbe foglalják a
hatolmas festményt. Az üve,Qfestésre e.Qyébként kiváló lehptósé
get tartogatnak a" mellékhrriékh.oz csatlakozó áttört falú, félkör
~'Ves alaprajzú kápolnák ablakai. A szentély két oldaláhO'i! üveq
.lullal zárkózik egy-egy magában is komoiu méreiű oratórium. Fe
·Mika templom tere harnúnc méterre seélesedik: ki. Ezek az ora
i(jriumok az idén kapták fi·nom szineeésiiket, ugyancsak most ké

",,?ill/lik (! stilusba hangolt 'l.'ilá[Jító-testek, és rövidesen elkészül-
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nek a templomhoz mélio keresztút stáció il1. A közeljö'v6 i.ji
adata lesz a szentély, és a hajók falának és ablakainak oogsö
tnűvészi kiképl1éze, ltu!JY Jslen mu<tern ftu,zúban azok il1 o.tnonosa«
érezzék miunuau, aktK ma még hidegnek találják a sima fehér
falakat. (L ő r i n c z l m r ej

KATOLIKUS GO:NDOK KANADABAN. Francia-Kanadának
az a hrre, bogyajambor és egyszerű hit országa. A lakosság
túlnyomó többsége gyakorló katolikus. Az Egyház szilárdan áll,
iutezmenyei vrrug'zanuk. A katoukusoknuk megis megvannakia
maguk gondjai. l!:rrol tanúskodik Iruncia mintára immár hUT
miue esztendeje évrcl-évre megrendezett s legutóbb, 195:; ÖR'{l~1J

~dmundsLOlll!Ull megaartett Szociáns Jietük is.
A megbeszélések tárgya az egyházközség volt: f'rancia-kaua

dai szempontból különosen fontos és kényes téma. Attól fogvu
ugyatus, hogy Fruuciaurszag lemondott amerrkai gyarmatairól,
a Kanadában élő francia lakosság társadalmi fejlődésében a p~
rökiának egészen küiöuleges szerepe volt; "a társadalmi élet tűz

helye lett számunkra - mondta annakidején a politikus Henri
nUl'OW,Sa, axtre a kanadai l runeia kisebuség sokáig úg-y tekin
tett, mint eszményképére - politikai szubadságaink bölcsője fl ll,
nepkepviseíeu konHaH~'zás g-yakorló iskotája". Ez a történelmi
szerep, ez a minden politikai megegyezésnél és biztosítéknál ba-t
hatosabb és élőbb nepfönutartó erő teszi érthetővé, hogy amiko)"
Ediuundetouban az egyházközség modern problémái kerültek WW-
nyegre, akadt olyan velemény is, amely szerint a parókiát minden
változtatás és módosítás nélkül meg kell hagyni olyannak, IlDÚ
lveuué a sajátos kanadai viszonyok közt az elmúlt századok fu-
lyamán alakult. .

Ertékeit nem is tagadta senki; de bármilyen életképesnek
bizonyult is a multban, a gazdasági és társadalmi kűrtilmények

módosulása következtében kétségkívül bizonyos reformokra s,';O:
rul az egyházközség is. Ahog'}' az egyik hozzászóló mondta: "m-r
kölesök, IzlQs, szellemiség ma már nem ugyanolyan, mint hajóan
volt. Az új erkölesökhöz új intézmények illenek. Vajjon meglelel-e
még az egyházközség a hívek mentalitásának és igényeinekt'

A falusi egyházközségek egyelőre állják a sarat - állapi
tolta meg Gérard Filion, aki ezeknek a problémáját boneolta. Pap
és hivek viszonya, ha némileg fejlődött is, változatlanul jó é~~
szivélyes. Amennyiben a régihez képest módosult, az csak tormé
bzetes növekedés: "A nép nagykorúvá érik, fl kezd azétválni it
szakrálís és a profán". Ugyanakkor azonban le kelJ 8zögezni a~t

is, hogy "fiZ ipari forradalom nem kímélte meg II parókia} kHe'
teket sem, hanem széfvetette őket. A vidék elnéptelenedik, R n~
arányokban folyik a kanadai francia nép elproletarizúlódása". 8
ezzel fölmerül a városi és külvárosi egyházközségi élet - <'-li Vf\ll~
eg'~'ütt a hit és vallásossúg - kérdése.

A hozzászólók itt nem annyira a hit elhagyasúuak, r,lÍnt in
kább tartalmatlanná kopásának, pusztán formálissá válásának Y&

!'!zély6re hívták föl a figyelmet. A városi hivő "személyes kapese
lala Ielkipásstorával, le~alábbi8 a nagy központokhun. mind la
zább és szórványosabh lesz; ps ha egyelőre ragaszkodnak is a va
sárnapi misehallgutáshoz, igen sokan vannak, akiknél ez "f~TIl
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ng·yéb, minj immár többé-kevésbbé meddő megszokás". És, a pro
bléma egy másik kutatójúuak szavai szerint: "Száraz f'ormalizmus
fc!' gyümölcHtelen szakramentalizmus ver gyökeret nom egy pa
rókiában, az élénknek mondható vallásgyakorlás ellenére is. Hí
veinknek rá kel len« e8zm{~llliük végre, hogy nemcsak ldiHin-k,iJön
keresztények, hanem együttesen is azok. Ez a közüsség! szellem
az; az egyesítő szikra, az a pútolhatatlan új elem, amely egyház
kiizségeinket az egyház valódi kőzösségcivé teszi".

A Szociális Hét azonban neru érte be azzal, hogy tényeket
rÜg'zítsen és hiányosságokat tárjon föl; javaslatokat tettek II meg
oldás hatékony módjaira i,.;. Különősen Wilf'rid Gariépy fölflZó..
lalása keltett érdeklődést: egész sorozatát adta elő azoknak az el
iárásoknak, arnelvekkel az egyházkö7.súg problémáját alaposabban
megismerhetjük s II parókia kőzösségi szellemét megteremthet.iük,
papok és világiak szarepét anuak rendje és mód]a szerint tisztáz
hat.iuk és eloszthnfiuk, a val lűsos buzzóságot táplálhatjuk s a
világiak apostolkodásának valódi erőit mozsrósf thatjuk.

A megbeszélések és viták igazi távlatát végül Lézer kardinális
adta meg, amikor a lelki és kegyelmi tényezők mindennél előbb
való jelentőaézét hang-súlyozva az egész problémát beállította
természetfölötti kereteibe.

A tanácskozások folyamán fl az egyházközség kőzépponti prob
lémájával kapcsolatban sok egyéb kérdés is f őlrner űlt, mint pél
dául: a pap ús a világiak H7.erepe, a liturgikus élet megvalósi
tása, a katolikus tevékenység irányai és területei, Mind Guar
dini szavait igazolták. melveket az egyik hozzászóló idézett is:
"Századunkat, úgy látszik, az jellemzi, hogya lelkekben fölébredt
az Egyház". (l. c.)

SZENT FLORIAN, A LEGENDA ÉS A VALOSAG. Volt idő,
lInID is olyan régen, amikor a tudósok legfőbb becsvágya volt
megmutatni, hogy egy-egy legenda merő kitalálás, megbízhatatlan
hagyományokon nyugvó mese, a legjobb esetben költészet. Ennek
érdekében, aztán a filológia és a történettudományok egész fegy
vertárát mozgósították. Míg aztán napjainkban kezd kiderülni,
hogy a legendák mégis sokkal hitelesebbek. m intsem a hiperkri;
tikus szemlélet sejtette. Példa erre Szent Flórüln legendája is, -
a legújabb ásatások világúnál. ,

Lauriacum (a mai Lorch-Enns) az ausztriai Noricum római
provincia négy városi településének egyike volt. Diokiécián csá
szár II recsegő-ropogó birodalom polgárainak hűségát kipróbá
landó, elrendelte az ismeretes pogány áldozat megkövetelését, ami
nek következménye az Imperium egész területére kiterjedő nag-y
-- és utolsó - keresztényüldözés lett. Hullámni Noricumig, Lauri
acumba is elértek 8 304 május 4-én kioltották a hitéhez a már
lieiumig hű Florianus életét.

Abban az idíjben - mondia aJevenda - Noricum kormány
'l,6j.a, Aquilinus Lorchban is elrendelte a keresztények föl1{ut.'ltá
Hát. Meghallotta ezt az Aelium Cetiumban (mai. Sankt-Pfiltenben)
nvuealomban élő volt mavasrnnvú állami tisztviaelő. Florianus.
Lorchba sietett fl a kormányzó előtt nyíltan meavallotta keresz
lénysBR"ét. Megölték, követ köfiittek a nvakára éH a7, ETlnsbe lök
Il·k. Totemét II folyó ogy sziklára vetette, ahol csodálatos esemé-
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nyek között rátalált egy Valéria nevezetű hölgy, elrejtette, majd
a szent alual elo.re n,tgjeJi.dt sirl.a tenrette.

A legenda Ieg'régi ou kezfratar a kilencedik század végéről,

tizedik elejéről valók. Egy az előbbi legendától független forrás
sziu lén beszámol F'roriáu vértanúságáról és halála napjáról, cso
dáiróí azonban már n eIII beszél. EiJből aztán arra következtettek
a tudósok, hogy Fiorián valóban éit ugyan, csodái, átvitele és el
temet.etése azonban már nem más, ruint karoling-kori népies
költemény és semmi alapja nincs, a római korral semmi kapcso
lata nem lehet.

Mit tudnak vajjon az oklevelek a szent nyugvóhelyéről'l Elő

ször a kireneedik század elején említik "a bükkf'át, ahol a dicső

vértanú Frórián teste pihen", utoljára száz évvel később "a ho
lyet, ahol a szent vértanú testét tisztelik". Föltűnő, hogya forrá
sok éppen akkor némulnak el, amikor a magyar-ok nyugati ka
Iandozásai kezdődnek, melyek során a frissen alapított Szent FIá
rián kolostor és kisded temploma is elpusztult.

Nos, Jí15-ben ezentelték föl a m ilunói Carlo Antonio Carlone
által épített barokk templomot, a hagyomány szerint éppen azon
a helyen, ahová a kegyes Valéria ö:tvegy Szerit F'lórián testét te
mette. E barokk templom előde egy 1291-ben fölszentelt gótikus
egyház volt, ezt viszont egy román bazilika előzte meg; s a for
rások tanúságu szerint már e román bazilika is csak kibővítése

és renoválása volt egJ-' még régebbi ép itrnénynek : annak az em
lített kis templomna", amely a magvar-ok kalandozúsainak esett
áldozatául, H vnlósz.inűteg a karol imr idikben épült.

Az idén aztán egészen kis helyen próba-ásatásokat kezdtek a.
templom krip"ájáiJaü, u.rol a korostor hajdanvolt prépostjainak
társaságában alUSSZ;; (;rök álmát Anton Bruekner, a zeneszerző

is. S ekkor következtek It meglepetések.
Előszöris azt állapították meg a kutatók, hogy az egykori

gótikus templom padozata - melynek semmi nyoma scm ma
radt - mavasabban Ieküdt a mai barokk épület-nél, tehát a bfl
rokk szint je alatt található három réteg okvetlenül régibb keletű
az eltünt gótikusnál. S nemcsak hogy régibb, hanem a legalsó,
ahogyan a maradványokból kétségkívül megállapíthatták, nem
Ieliet frissebb a núpvándorlús idejénél.

Ez a fölfedezés, noha nem hozott föl színre kincseket, egészen
más színben tünteti fi;l a Plór-ián-Iegendát, mint nemrégiben még
a .purkri tikus fi'o1l'gia. Bebizonvítottnuk tekinthető ugyanis,
hogy a mai barokk tennlorn éuülettörténete meg-szakítás nélkül
vezet vissza a római korig, s hogy az antik építmény és a gótikus
templom közé legalább három, egymástól határozottan eJküJi;niilő
épi tósi periódust kell iktatnunk. Valószínű, hogya leg-ő:"ibb ró
m": (pü'pl i" "?akrá' ; c' ;nllh'''íi voH. és bizonyosnak látszik, hogy
ennek alapjain a népvándorlás idején fatemplom emelkedett.

\<j~ek a l'é,f"{'szeti ; II u ok jelentősen me-rerősttik a teme'ós-le
gerida hitelét. 'I'anúsáeuk szer-int a szent tisztelete azon a helyen
nem a Karolinz-korban kevd " dőtt s nem is valami népi hiedelem
alnpián, hanem szervos folytonossággal vissvanvúlik a római
időkig, s nyilván hiteles tényeken nyugszik. (f. e.)
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