
NAPLÓ
EGYSZERŰ HItTKöZNAPOK ELÖTT. Pünkösd után még

néhány ünnep felragyog előttünk, azután hosszú hétköznapok so-
rozata következik. Kissé megpihen az ünnepi lendület, mely a
katolikus embert más világba röpíti a liturgia szárnyait. Végig
éltük Krisztus és az Egyház életét karácsony, husvét, pünkösd
hegyein a születéstől II halálon" és feItámadáson át az Egyház mai
napjaiig, "Krisztusnak lettünk sorstársai" (Zsid. 3, 14.) mintegy
a liturgia segítségével, és úgy érezzük, kizökkentünk a "minden
napi" életből. Jól van ez így. Az Anyasze'ntegyház istentiszteleté
vel együtt élő és imádkozó embernek fenséges érzelmeket nyujt
a liturgiában való tevékeny részvétel. Mintha ódai magaslatok
levegőjében, ünnepi feszültségben élnénk az ünnepek után is.
Csak úgy látszik, hogy kizökkentünka karékvágásból, valójában
azonban az ünnepek tartama, szelleme és kegyelme által haladha
tunk helyes nyomon célunk. felé, rendeltetésünk szerint. A li
turgikus élet egyik gyümölcse, hogy az ünnepi érzés hatalmas tá..
megatás és erő a hétköznapokban. S bár paradoxonnak látszik,
éppen az ünnepek által leE>za munkanap hatásosan a munka
napjává. A forró nyárban, a férfias tevékenység, helytállás ide
jén nagyon is nagy szükség van arra az erőtartalékra, melyet az
ünnepek nyujtanak.

Az egyszerű hétköznapok boldog megéléséhez ad támogatást
a pünkösd is; a Szentlélek és hét ajándéka közt is a legnagys.ze
rűbb: a. bölcseség' adománya. A bölcseség-adomány segítségével
tudjuk helyesen elrendezni életünket, beosztani tevékenységünket,
meglátni a helyes sorrendet, elválasztani a szükségest a szükség
telentől. A bölcseség az, ami által célunk, rendeltetésünk szerínt
értékeljük, nézzük a dolgokat, sorsunkat és a világot. Elnyeré
séhez nem kell semmi különös földi előny, a bölcseségnek része
se lehet tudós és tanulatlan, öreg és ifjú egyaránt. A bölcseség
nem tanultság, hanem Isten ajándéka. Az kell hozzá, hogy lel
künket kitárjuk Isten felé megszentelő kegyelemben, arcunkat az
ég felé fordítsuk, mert "az érzéki ember nem fogja föl, ami Is-:
ten lelkéből ered." (L Kor. 2, 14.) Kell, hogy tiszta lélekkel akar
juk követni az igazságot és a jót, mert "nem tér a bölcseség go-.
nosz-akaró lélekbe, és nem lakik bűnnek adózó testben" (Bölcs.
1, 4.).

Pünkösd a tűz, la tevékenység ünnepe, a munkálkodó Lélek
ünnepe. Az első katolikus pünkösdkor kezdték az apostolok nagy
térítő munkájukat, ekkor lép a katolikus Egyház, a történelem
ben titokzatos tovább élő Krisztus nyilvánosan és ellenállhatatlan
erőt sugárzón az emberek elé. Nagy ünnep ez. De az Egyház
pünkösd utáni, további élete nagyrészt a hétköznapok szürkesé
gében és látszólag eseménytelenségében zajlik Ie egészen az
utolsó ítéletig. S pünkösdnek éppen ez. ·az egyik nagyszer-űsége,

hogy tartalma, ereje kihat a hétköznapokra, a kezdetben valami
képpen benne van a folytatás a Szentlélek ereje által. SI milyen
nagyszerű, hogy a liturgiában a pünkösd átsugárzikegysze1'Ú
hétköznapjainkon. A Lélek segít, hogy mindig, a legegyszerűbb'
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'Cselekedeteinkben éppúgy mint a legnagyobbakban Isten tervét.
akaratát valösítsuk; necsak imával és ünneppel, hanem-evéssel,
ivással, munkával, mindennel. "Tehát akár esztek. akár isztok,
vagy bármi mást tesztek, tegyetek míndent IsÍA3n dicsőségére".
(L Kor. 10, 3.)

.Az egyszerű hétköznapokban, megszekott munkánk sodrában
miudig céltudatosan és célirányosan élni, az örök élet fényköré
ben. az üdvösség igéze,Mben gondolkozni, és tenni, mindig és min
dent: ez 'az életszentség. A latinok mondása, "respice finem" úgy
ill érthető, hogy nézz előre, hova kell jutnod, és mindig úgy tégy,
hogy célod felé vigyen a tett.

Az ember 'azonban önmagában gyarló és gyenge; a lélek is
erőtlen sokszor, nemcsak a test. Ezért könyörög az Anvaszenteg-y
ház oly sokat a Szentlélekhez, hogy az Ö ereje lendítsen minket,
'Uz Ö tűze szítsa lelkünket. "Erősítsd meg, Isten, amit készítettél
bennünk." (67. Zsolt. 28. Pünkösdi felajánlás.}, hogy "Téged mín
denben és mindennél jobban szeressünk", s igy elérjük célunkat;
igéreted szerint. (Pünkösd után 5. vas. könyörg.)

Isten meg is adda híveinek a támogatást, nem tagadj,a meg
segítségét. Megadj;a a két pünkösd utáni ünn~ tanításában is.
Lelkünket táplálja a buza zsirjával és jóllakat mézsel a kősziklá
ból. (80. Zsolt. 171. Úrnapi intr.) Krisztus önmagát adja az Oltá
riszentségben mindennapi tápláléknak, áldozatnak, erősségnek.

Jézus szive ünnepén pedig elénk áll példaképen, hogy Szive
szándéka valósuljon bennünk nemzedékről nemzedékre, hogy
megmentsen a haláltól és éhinség idején is tápláljon minket. (Intr.
32. Zsolt.) Amikor elmaradnak az ünnepi: húsos fazelmk és lako
mák, a hétköznapok szárazaágában, sivatagában Jézus jár előt

tünk, szeretetben, áldozatban példát adva. A mindennapok sze
retet nélkül semmit sem érnek. Jézus Szive ünnepén nem a val
lásos érzelgősség kapott ünnepet, hanem a tett, a cselekedet, az
akarat és érzelem összhangjának tökéletes példája, a krisztusi
Szív, Krisztus egész benső világának, isteni és emberi természetű
személyiségének nagysága. És úgy kell Hozzá hasonlóvá lennünk,
hog-y egész benső világunk, értelmünk és akaratunk Hozzá iga-
zodik. .

"Krisztusnak lettünk sorstársai, de csak úgy, ha a kezdet
től fogva táplált szilárd bizalmunkban mindvégig állhatatosan ki
tartunk" (Zsid. 3, 14;) C s a n á d B é l a

A CSALAD ELSO SZAMlJ ELLEN3~GE. Emile Guerry camb
ra-i érsek üzenetet intézett híveihez s ebben a vdT4st a! család
első számú ellenségének nevezte. "Az 1939-es háború kitörését köz
1,etlenül megelőző időkben tizenkét-tizenhárom házasságra esett
egy válás - mondio. az érsek - 'ma minden tizedik házOJSsd.g vá
lással végződik. De nem III helyzefet akarjuk fölvázolni, honem
arra akarunk rátérni, milyen félelmetes és álland6 oeszedelemkén;
veti rá árnyékát a válás a családra, a:nnak minden egyes fejlő

dési fázisában.
Először mingyárt a családi tüzhely megalapítása 'előtt. Hány

és hány fri.(]Yet kötnek sietve, csak úgy kutyafuttában, kellő m,eg
fontolás nélkül! Ez a készületlenség az oka sok esetben a váMs-
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nak; s a jegyesek gyakran azzal hárítják el a dolgok alaposabb
merteaetését és egymás valódi megismerését, hogy ha nem sike
riU a házasság, annyi baj legyen: elválnak; Nyilvánvaló, hogya
hózasuló felek nem veszik komolyan a hfkasságot ...

A veszély második 'fázisa magú:nak a házasságkötésnek (])z, idIe
jén nyilatkozik meg. A válás gondolata voltaképpen az igazi
szerelem tagadása: alapvető ellentmondást visz bele a ezerelem
fölfogásába. Egymást őszintén szerető házasfelek örökre kötnek
szövetséget s adják át magukat egymiásnak és egy mindkettő

jüket meghaladó valóságnak. Az igazi ezerelem nem egyidőre
szóló kölcsön, hanem soha vissza nem vehető ajándék . . .

A harmadik fázis a házasévek alatt következik be. A váMs
gondolata megingatja a családi tűzhely szilárdságát. Idő haladtá
val. a közös élet s az emberi gyöng'eség folytán a házastársak közt
félreértések adódhatnak. A válás gondolata ezeket csak .súlyos
bit.ia. Hirtelen harag, féltékenység, ingerlékenység miatt egyik
1'a.qy másik fél, ha a válás légkörében gondolkodak, könnyen for
dul jogászhoz tomdesért. s ha az történetesen! fúlságosan könnyed.
go1Ulolkozású és nem osztozik lelleiismeretes kartársai felelősség

tudatában, hirtelenében a válás megoldását ajánlhatja. S megtör·
ténik a JÓVátehetetlen lépés, megindul az eljárás és szétbomlik
a család.

I gaz, adódnak igen fájdalmas helyzetek a családban, de kec

resztény ember számára más kiút is van, mint a válás. Ez nem
csak a család intézményét rendíti meg, ha:nem nagy kárt okoz a
gyermekek lelkében és fejlődésében is.

Keresztény családok - fordul üzenete végén a cambral-i ér
sek híveihez - alkossatok arcvonalata válás ellen. IAmi a eeét
hullott családokat s az egyes személyeket illeti, ne felejtsétek el,
hogll heluzetűkért sokszor a társadalom a felelős, legyebek tehát
jók, irgalmasszívűek és résztvevők irántuk. De elvi sikon raJgasz'
kodiaiok: a keresztény házasság szentségéhez és ne ,engedjétek
be magatok közé a keresztény család első .számrtt ellenségét". (l. c.)

A VALLASSZOCIOLÖGIA kérdéseit vitatta meg a lyoni ka-.
tolikus egyetem tanáraival nemrégiben egy osztrák, német, belga,
holland, brazil, csilei, kanadai és spanyol kiküldöttekből álló ta
nulmányi bizottság. Hol tart napjainkban ez az aránylag igen
fiatal tudomány, mi a haszna, milven kapcsolatban van az, egy
házi tudományokkal, nevezetesen a kánonjoggal és a teológiával ~
A résztvevők kérdéseire Labbens professzor adta meg a választ;

"A vallásszociológia - mondta - a vallási élet vitalitásának
jeleit igyekszik lemérni és értelmezni. Mint minden hiteles tudo'
mánv, e,z is szerény s eddig még nem gondolt rá, hogy magamagát
is úgy szemlélje, mint ennek a vitalitásnak a tünetét. Kétségtelen
azonban, hogy ha a jövő történetírói és szociológusai föl akarják
majd vázolni például a francia katolicizmus helyzetképét 1953
ban vagy 1954-ben, meg kell említenünk, hogy ezekben az években
megszaporodtak a vallásszociológiai kutatások, s ebben a tényben
talán az említett vitalitásnak sokkal szembetűnőbb jeIét látják
majd azoknál, amelyeket mi ma megállapítunk.

Le Bras professzor annakidején úgyszólván teljes közönyben
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'kezdte meg m.unkásságát; csupán Boulard kanonok, támogatta s
néhány megértő pasztoráló pap állt melléde, Ma számos egyházi
és világi kutatő dolgozik ezen a téren, végez kutatásokab és ír
többé-kevésbbé teljes monográfiákat, A vallásszoeiolőg'ia immár
polgárjogot nyert, értékét széltében elismerik, eredlm.ényeire, ta
nulságaira püspöki pásztorlevelek hivatkoznak.

Pedig a vallásszcciológia - mint általában a szociolőgía 
még gyermekcipőben jár. Ennek ellenére kijelenthetem azonban:
.azt állítani, hogy a lelkipásztorkodás é& a teológia hasznos in
dításokat kaphatnak a vallásszociológíátöl, egyáltalán nem jelenti
azt, mintha bárki is tagadná a keresztény tanúság és szolgálat
teológiai alapjait,
- Franciaországban a vallásssocíológia egy kánonjogásznak és
,egy egyháztörténésznek köszönheti fölvirágzását: Gerlier bíboros
nak és Le Bras professzornak. Érthető, ha éppen a kánonjog tu
dománva ismerte el elsőnek mint komoly, "fölnőtt" társat a val
'lásszociológiát s fogalmazta meg a két tudományág egymás kö
zötti viszonyát. Paul Winninger például a "Kánonjogi Szemle"
hasábjain csak nemrégiben fejtette ki, hogy az egyházjog bizonyos
módon alkalmazott, praktikus ssoclolózía, mert hiszen nem más,
mint "az Egyház strukturáinak alkalmazása vagy visszahatása
egy adott kor normáira és intézménveire",

Az Egyház annakidején sajátos esetekből és kérdésekből ki
"indulva hozta törvényeit; bizonyos így hozott döntések nyertek
azután érvényt az egész keresztény közösségre, msrt úgy tekinteb
ték őket, mínt amelyek ténylegesen - vagy meghozásuk szánJdé
ka szer-int - egye,temes szükségletnek felelnek meg. Igy aztán he
lyileg érvényeamegoldások terjedtek ki jogi úton az egész Egy
házra. Az ebből származó zavarokat rendezte a Kódex,

A Kódex létrejötte óta már nem annyira e,gyedi esetekből, ki
indulva, mint inkább egyetemesebb jellegű megfontolások szerínt
hozza törvényeit az Egyház. Ez,t az irányzatot csak még inkább
nyomatékosítja a vallásszociológia, mert jobhan föltárja a ke
resztény nép valódi szükségIeteit. Aminek nyilván az Iesz a kö
vetkezménye, hogy az egyházjog is jobban alkalmazkodik majd a
tényekhez ...

Ami a jogá&zt illeti, a vallásszociológia segítség-ével hitele
sebben és teljesebben töltheti be hivatását. A szoeialőgia ugyanis
rávilágft bizonyos még csak mintegy lappangó irányzatokra és
problémákra; s útmutatásával a törvényhozás, mely sok esetben
csak •már kialakult gyakorlatot tilt vagy szentesít, most majd
iránvítóan szélhat bele a fejlődésbe. Megjegyzem, hogy a jogtu
domány épp. oly komoly hasznot meríthet a vallásszociológiából,
mint a szó szokásos értelmében vett jog. Ez utóbbinak ugyanis
az a dolga, hogy értelmezzen, mégpedig a jelenre, vonatkozólag.
Hogyan alkalmazhatnők például az egyházközség fölosztásának
szabályait, ha nem tudjuk, mit jelent. kortársaink számára az,
amit "a megközelítés nehézségének" nevezhetünk (itt ugyanis rész
ben lélektani, részben szociális akadályokról van szó, s ezek sok
kal jelentősebbek, minj a földrajzi távolságok). '...

Szociológia és kárionjeg viszonyának tisztázása szerencsésen
megindult; szocíológiaí és teológiai kapcsolatának föltárására
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azonban, sajnos, mindeddig nem törté11>t semmi. Holott nem ne
héz ezen a téren - legalábbis a francia - álláspontot rögsíteni.
Ennek fővonásoa: határozottan 'különválasztja a vallásssociológiát
meg a szociális teológiát.. Szivesen elisJ!lerjük, hogy a teremt
mények végső magyarázatukat csak a '\ÍIlág teológikus képében
.kapják meg, viszont kétségtelen, ho~ a valóságnak megvan a
maga rendje, megvannak a maga fokozatai; semmiféle teológiai
elv nem magyarázza meg például az azonosaági elvet; hogy bi
zonyos rétegek társadalmunkban fölhagytak a vallásgyakorlat
tal, az nem teológiai, nem is metafizikai tény, mégis észre kell
vennünk, meg kell vizsgálnunk és meg kell magyaráznunk. Igenis
szükség van tehát egy olyan vaUásszociológiára, mely nem csu
pán egyik része a teológiának, és melvnek ez utóbbival szemben
megvan a maga autonómiája.

Azt jelentené ez, hogy vallásszoeiológia és teológia kölcsönö
sen hátat fordítanak egymásnak s idegenek maradnak egymá6
iránU Kétségkívül nem. Azt hiszem, a következőkben rögsíthe
tem azt az álláspontot, melvben a vallásszociológusok a kérdést il
letőleg megegyezhetnek.

1. A vallásszooiológia nagyon sokat köszönhet a teológiának.
El sem képzelhető, hogy a szoeiológusnak ne legyen megbízható
teológiai fölkészültsége. Tanulmányainak tárgya vallási, a vallá
si dolgok elsőrendű tudománya pedig a teológia. Egy vallást szo
eiolőgiailag tanulmányozni nemcsak a külső tényezők megfigyelé
sét és Ieírását jelenti, hanem a kulturáiában való belemélvedést
is. Alaposan kell tehát ismerni e vallást, hla másért nem, hát azért,
hogy valóban kapcsolatba jussunk klérusával s megértsük a hí
vő vallási életét, kezdve a "szagosmise," látogatóitól a komoly
hívőig, aki szentírást olvas, naponta elmélkedik és misztikus ke
lITelqleket kap. Azonfölül az értelmi alkotás függ tudománvon kí
vüli tényezőktől is; a hipctézísra vezető intuició nemcsak a tények
megfigyeléséből születik, hanem függ a szocíolőgustól, az ő él
ménvvilágától, műveItségétől, világképéitől, tehát vallási ismere
teitől é& ra keresztény hithez való többé va·gy kevésbbé bizalmas vi-

- azonyátől is. Végül, ha minden hiteles ssocíológia "megértő", a
szoeiális élet látható tényeit nem lehet megfelelően regisztrálnunk,
osztálvosnunk, összehaaonlítanunk, ha nem éljük át "belülről"
őket. De ki dicsekedhetik azzal, hogy. erre képes, hacsak ő maga
bensőségesen meg nem tapasztalta a hit életét'

2. A maga részéről a teológia is sokat várhat a vallásszocioló
giától. A teológia Istennek s az ember Istenhez való viszenyá
nak tudománya. Föltételezi tehát az ember ismeretét. A valóságos,
Konkrét ember megismeréséhez pedig épp Ú~y szükségűnk van a
szociolőgiára, mint a történettudománvra". (j. p.)

EGY ELFELEJTETT ÉVFORDULO. Az 1954.-re eső .sok
-ötven és százesztendős évfordulók sorában bizonyára igen keve
sen fognak megemlékezni arról, hogy háromszáz esztendővel ez
előtt mutatták. be a nagy holland katolikus író, Joost van den
Vondel Lucifer-drámáját.

Joost van den Vondel (1587-1679) Kölnben seűleiett, anversi
eredetű és az 1500 fáján Menno Simonis által alapított úgynevezett
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mennonita anabaptista szektához tartozó családból, melu an1lak
idején az inkvizíció elől ~nekült·el Spanyolországból. Tíz éves
korában került Amszterdamba és teljesen autodidakta módon ta
nulta meg a drámaírást a franciák, Bartas és Garnier, meg a
latinok és a görögök.l Seneca, Sophokles, Euripides tarlJUlmányo
rosa által. Nagy bibtiaolvasó volt és csakhamar megismerkedett
az amszterdami ótemplom plébdnosával, Léonard Mariusszal, aki
nek tdmogatdsával hamarosan, 1641-ben megtért a kalolikus Egy
házba. mégpedig - mint mondio: - azért, meri szentírási olvas
mdnYai ,során meggyőződött róla, hogy egyedül a katolikus Egy
háznak az Eucharistiára vonatkozó tanítása felel meg az ószövef~
ségi előképeknek és Krisztus végvacsorán mondott szavainak.

Konverzíója után irto. legfontosabb - nagyrészf bibliOJi tdr
gyú - tragédiáit; tizenháromnak a témájdt merüette az étesta
mentumból; így a: "József"-ét, a "Salamon"-ét, a Saul fiainak
történetét földolgozó "Testvérelé'-ét, 1654-ben írta meg s odaita
elő főmílvét, a "Lucifer"-t.

A darab a körül lorog, hogy az égi seellemek legokosabbika
ki akarja javítani az Úristen mílvét, mert ,,1sten. téved, amikor az
,aftgyalokat az ember swlgdlatába akarja állítani, maga is ember
ré akar vdlni, s így az emberi természetet az atngyali állapot fö
lé akarja emelni". Heves viták folynak Lucifer hívei meg a híl'
séges angyalok között, majd nyilt hdború tör ki, szörnyűségescsa
ta zajlik, Szent Mihdly legyőzi Luciferi, aki ördögi szörnyeteggé
változik és lezuhan a pokolba.

Ezt a drámai témát V ondel pompázatos, gazdag nyelven dol
gozta föl, nagy érzékkel a hatalmas és erőteljes mozzanatok iránt.
A földi paradicsom leírása, az első emberpdr életének rajza, az
angyalok harcdnak elbeszélése rendkívüli teremtő erőre vallanak;
a darab kórusai pedig remekmíl-számba mennek. Kétségtelen,
hogy Vondelnak ott van a helye, Comielie és Racin mellett, a
kor nagy katolikus drdmaköltőinek sorában. (-.)

A TÁGULO VILÁGEGYETEM talánvos kérdései" egyre me
részebb elméletek felállítására késztetik a világűr tanulmányo
zóit. Bármily furcsán hangzik is, alig harminc éve, hogy a tudo
mány a világegyetem szerkezeti problémáival alapvető módon
foglalkozik. Nem mintha az asazdrok, az egyiptomiak, a perzsák,
a hinduk, a görögök, a kínaiak vagy Középamerika őslakóinem
vetették volna fel ezeket a kérdéseket. Elméleteikben 'azonban a
megfigyelés adatai rendszerint háttérbe szorultak a vallásos el
képzelések és a metafizikai spekulációk mögött, EmelleÜ a világ
keletkezéséről szóló tan, a kozmogónia megelőzte a világminden
ség szerkezeti felépítésére irányuló kutatást, a. kozmológiát. Rá
adásul a XIX. századig a világmindenség rendszere többé-ke
vésbbé nem jelentett többet naprendszerünknél.

Csillagvilágunk tanulmányozásában a döntő jelentőségű for
dulat a tejút-rendszer, a galaktikák felfedezésével kezdödött, Ma

• V, ö': Vigilia 1949, jan, Jem Abelé: A viJálgegyetem eredete és fejlődése; Vigi
lia 1949 júl. Holenda Barnabás: Véges vagy végtel1eh világ; Vigílla, 1950 ápr ,-máj ,
Holenda Barnabás: A csillagvi:lá.g seületése.
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már tudjuk, hogyaNap és bolygói, meg a szabad szemmelláthatő

csillagok százezer fényévre kiterjedő, legalább százmilfíárd csil
lagot magába foglaló egyetlen galaktika részei. Az. elméletileg
észrevehető galaktikák számát ötszásmillíóra becsülik.

Nagyjából idáig jutottunk a csillagok megfigyelésében, ami
kor 1912··és 1928 között Slipher1 Hubble és Humasson azt a tételt
állították fel, hogy "a galakhkák távolságukkal arányos sebes
séggel távolodnak tőlünk". Felismerésük a legjelentősebbnek lát
szik Galilei és Herschel felfedezése óta. Nyomukban új elméle
tek keletkeztek, amelyek már mind "a táguló világegyetem" prob
lémáit igyekszenek megfejteni. A statikus világegyetemre vo
natkozó elméletek (mint Bínsteíné), mind a Hubble-Humasson
törvény ellentmondásban vannak. A "Critique" ezévi első száma
H. Bomli, Paul Codere és Harold C. Urey új könyvei alapján
számol be az új tudománynak, a kosmológiának néhány friss-sü
tetű elméletéről. Velük kapcsolatban nem szabad azonban elfe
ledkeznünk arról, hogy az egyre márhetetlenebb messzeségek és
a minden képzeletet felülmúló arányok elégtelen megfigyelése mi
att, tanácsos óvatosan fogadni a különféle hipotéziseket, amelyek
vagy matematikai analizisek, vagypedig a Föld körében észlelt
jelenségek törvényszerűségeit vetítik ki az univerzumba. Egyéb-
ként maga H. Bondi (a "folytatólagos teremtésről" szólő elméletét
már ismertettük a Vigilia 1951. augusztusi számában) Kozmologia
eímű könyvében fipelmeztet arra, hogy az egymásnak ellentmon
dó "világmodellek' mindegyíke.egyaránt érdekes és valószínű, de
az. már másodrendű kérdés; vajjon melyik felel meg leginkább
'a valóságnak. . .

Mint H. Bondit Couderc is a táguló világegyetem problémáira
keres magyarázatot a "Világegyetem kiterjedése" című művében.
A galaktikák távolodásának felfedezése ra Duppler-F'izeau elmélet
alapján történt. Eszerint a fény annál vörösebbnek látszik, minél
inkább távolodik a fényforrás· 'a megfigyelőtől. Az a tény, bogy
a galaktíkák spektrumában a sugarak a vörös szín felé tolódInak
el, azt bizonyítják. hogy a galaktikák távolodnak tőlünk. Az ed
dig kiszámított sebességek a fénysebesség egyhetedét érik el, de
felteszik, hogy a galaktikák99 százalékának sebessége túlhaladja
a fény sebességét, Ámde a relativitási elmélet a fény sebességét
a Kozmosz legnagyobb "abszolut" sebességének tekinti. Hogy ma
gyarázható meg ez a zavarba ejtő tény'

Couderc szarint nem a galaktikák távolodnak, hanem maguk
a galaktikák közötti távolságok vannak kiterjedőben, más szóval
,,6 tér önmagában" duzzad s minden másodpercben új kiterjedé
se van, amely előbb még nem volt. A tér kiterjedésének nehezen
érthető és alig elképzelhető feltevését Couderc úgy próbálja áb
rázolni, hogy egy felületén foltokkal telehintett gumiballont ál
lít szemünk elé. Fújjuk fel ezt a ballont - mondja - a foltok
eltávolodnak egymástól anélkül, hogy bármelyikük kiváltaágos
helyzetbe kerülne a többivel szemben és az a mennyíség; amellyel
bármelyik két foltnak a ballon ternietén mért távolsága növek
szik, arányos a foltok egymás közötti eredeti távolságával. A fel
fújás folyamán Hubble törvényét követjük figyelemmel. Eszerint
a kép szerínt minden folt mozdulatlan marad a gumitömlő fe-
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Iületén, mozdulatlan az alapjához képest. Ha összehasonlításul az
egymással legssomszédosabb foltok csoportját vesszük tekintetbe,
a foltok sebessége még elhanyagolható a vonatkoztatási rendszer
középpontjához viszonyítva. Ezzel szemben a ballon diJametráli
san ellentétes felületén lévő foltok esoportj ához. viszonyítva ra
foltok sebessége' a lehető legnagyobb. Igy a foltok sebessége
ugyanabban az időpontban semmi ahhoz a sarokhoz képest, ame
lyet univerzumában elfoglal és igen nagy az univerzum messze
ségeihez képest. Sajnos, a tér kiterjedésének matematikailag le
vezethető tétele még a legszellemesebb hasonlattal se válik szem
léletessé.

A galaktikák távolodJásának a ténye még más nehézségeket
is felvet. Ha az univerzum szédítő sebességgel állandóan növeli
térfogatát (sugara 1.4 milliárd év alatt kétszereződik meg), ak
kor önkéntelenül felmerülhet bennünk as a kérdés, mikor kezdőd
hetetttkiterjedése és milven állapotban lehetett a világegyetem a
távoli multban. Még azok a kutatók is, akiket nem lehet metafi
zikusoknak nevezni, elfogadják, hogy az idő egy pillanatában
minden csillag és minden galaktika, tehát az egész anyag egy
rendkívül sűrű tőmbben. u. n. "kezdeti atom"-ban tömörült ösz
sze. Az így maximálisan összesűrített mindenségben, a protonok
érintették egymást, míg jelenleg- a közismert hasonlat szarint az
atom- részecskéinek egymástól való távolsága olyan, mintha egy
pályaudvari csarnokban néhány darázs röpködne, A világ anyag
mennyiségének térfogata nem sokkal lehetett nagyobb a Marsé
nál és egyetlen köbcentíméternyi anyagnak a súlya százmillió
tonna volt. Adott pillanatban ez a "kezdeti atom" felrobbant.
Feltételezve, hogy az anyag szétszóródásának sebessége. állandó
volt, a robbanás időpontját 5-6 milliárd évre teszik, holott alig
20 évvel ezelőtt még 10 és százmilliárd éves időszakokkal számol
tak. Az 5-6 milllárdos számérték megfelel a föld és a csillagok
korára vonatkozókülö'nféle eljárási módokkal végzett számítások
nak. A föld és a naprendszer korát 3 és félmilliárd évre teszik,
még 'a legöregebb csillagokét 5 milliárdra.

A galaktikák szédítő örvényléseiből és az egymásael ellenté
tes feltevések világából saját, jobban ismert, naprendszerünk vi
lágába vezet vissza Harold C. Urey Nobel-díjas tudósnak A boly
gók című műve, amelyben többek között megállapítja, hogy "Ko
pernikus óta a csillagászat hódításal ellenére a naprendszer ere
detéről szóló ismereteink alig' haladtak valamit." Még a Hold is
elkeseredett vitákra ad okot. "Teljes matematikai bizonyosság
gal még most sem tudjuk a bolygók kiformálódásának történetét
levezetni, de kategorikusan megcáfolni sem tudjuk a bolygók

.fejlődésériek bemutatására előterjesztett különféle elképeeléseket."
A maga részéről la már feledésbe menő Kaut-Laplace elmélet felé
közeledik, míg 20 évvel ezelőtt J eans, Moulton és Chamberlain hi
potézisei Buff'on régi elképzeléseire emlékeztettek.

Nem kétséges hogy a kozmológia egymásnak ellentmondó el
méletei zavarba ejtik az embert. De ne felejtsük el, hogy a föld
gömbalakűsága évezredekig lehetetlennek és érthetetlennek lát
szott. Ma is nehéz elképzelni, hogy az elektront hol anyagi ré-

. szecskének, hol pedig hullámnak fogjuk fel és mind a két szem-
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lélet igaz legyen. A világegyetemről alkotott elképzeléseink is
éppúgy ellentmondásosak, mint ft mikrofizika tételei. Szinté'zi
sük megteremtése a követk~ő nemzedékekre vár. (cs. a.)

HAMISITVANY-KIÁLLITÁS. Nemrégiben nyilt meg Párl8~
ban - Franciaországban is, egész Európában is elsőnek - ol hí~
res hamisitványok kiállítása, egy mihamar főlállíttnuló állandó
múzeum ..kísérletekéni" Anyagában elsősorbmn festmények és
szobrok seerepelnek; de minthogy a k(Tlmisitás "ipará' .rendkívül
szétágazó és "mesterei" szíves-örömest -gyakorolják készségüket
a jóhiszemű gyüjt6k becsapására egyéb területeken is: a kíállí
tott tárgyak közt szép számmal látni kézírato1«d, bankjef/,yeket,
bélyegeket, porcelánokató sőt még csip'kéket is. A "kiál~itók' sorá
ban múzeumok, könyvtárak, .tudósok, gyüjtők szerepeinek, a
rendőrség azonban, mehmek külön osztálya van a ,hamisitványok
leleplezésére és a hamisítás üldözésére, nem állított ki. semmit,
mert nincs joga megőrizni a hamisnak m>inQsített műtárgyakat.
Előfordul, hogy egyik eszfend6ben "leleplez". ecu-kitűnően sike
rűlt hamis Renoir-képet, mely azután a maga szabályos útján a
következ6 esztendőben aukcióra kerül ezzel a figyelmeztetéssel:
"Vigyázat, hamisítvány" - hogy újabb esztendők multán ismét
mint "eredeti" kerüljön forgalomba. Valóban "circulus vitiosus"
az, meiunek: forgásában minduntalan e16bukkan egyik-másik -'00
lóban minden igényt kielégít6 (csak éppenséggel az eredetiséget
nélkülöz6) kép.

Most azonban, a kiállítás termeiben ártalnwrJlanul függenek
a falon és rostokolnak állványaikon e híres hamisitványok, me
lyek közt akad néhány majdnem remekmű is. Nem egy valóban..
méltó a csodálatra, különösen ebben al beállításban: ahOgy a ren
dezők mintegy "szembesítették" az eredetivel. Másfelől viszoot
érthetetlennek tűnik a szeml~lő előtt némely durva, nyers hUJmi
sitvány "sikere"; aki megvásároUa. vagy izlés nélkül szűkölködött,
'Vagy elvakította a gyüjtőszenvedély.

A' hires hamisítványok közt a "remekmiJ:' kétségkívül két
Lucas Uranach. utánzat; az egyik a müncheni múzeumtulajdQna,
a másik egy gyüjtőé, aki - mint mondják - rendkívül büszke
rá. Igen szép egy Goya-hamisítvány, "Az edénydrús": egy a
madridi Pradóban IJrzött Goya részleges másolata, de alattal a
'Vászon egy valódi Goya, egy fejtanulmdny maradványait őrizte.
. A hamisítók "paradicsoma" azonban az impresszionizmus: itt
a hamisitának kevesebb technikai nehér&8éggel kell megküzdenie.
Ezért látni azután a kiállításon egy' sereg igen sikerült ál-Renoirt,
Gauguint, Pissarrót, Van Goghot, Manet-t Manet-t, Toulouse-La
u.frecot, elődeik közül Coroi-t, Daumiert. ufódaiksMában Dufyket,
Picass6kat,hogy azokat a barbizooi korszakból való nevezetes
Nillet-ket ne isemlíf8Ük,· melyek annakidején valósdggal el(fran-
tották a piacol. .

A rendőrségnek - mint mondjdk - erősen meg kellett ros
iátnia anyagdt, me.ly legalább húszszor ekkora helyiséget mefJ<i'
töltött volna; mint egy "igazi" tárlait zsüriie, osztátyozta és szor,.
tírozta a képeket és szobrokat, a hamisból is csak ol "javát' v6-
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logotva ki. Néhán/y világhírű darabot Mooban, nagy sajnálatára,
nem sikerült meoszereznie. I gy például azt az "Emmauszi tanít
ványok" címil képet, amelyet a tudós Prediu« habozás nélkül
Vermeer "rem,ekmúvénelC' minősített és amelyről kiderült, hogy
hamisítvány, egy Van Meegeren nevil igen ügyes és Mgy sti
l'Úsérzékkel rendelkező festő munkája, ahogyq,n maga a hamisí
tó is minden nehézség nélkül beismerte. Hiányzik az utóbbi évek
egyik' sok port vert "fölfedezése", az 1937-ben Sainf-Just-sur
Gloire metlett a földben talált V énusz-szobor is; itt is malJ!O.l a
·hamisító, teheteséges szobrász, leplezte le a csalást és vallotta be,
hogy ő maga ásta el Vénuszát.

A kiállítás végső tanulsága a gyüjtő számára: vigyázat! egy
név a vászon aljában még nem föltétlen bizonyosság a kép hite
lessége mellett. Aki műgyüjtő, ne csak. a névre "utazzék"; a va
Mai műgyüjtéshez nemcsak pénz kell, hanem megfelelI) tudás és
izlés is! (r. b.)

eLAVER SZENT PÉTER. (t 1654. szeptember 8.) A keresz
tény felebaráti szeretej hőseinek fényes gyülekezetében bizonyára
nem sokan vannak, akik többet verítékeztek és nagyobb áldozato
kat hoztak volna Isten országáért, mint Claver Szent Péter, a né
ger rabszolgák apostola. Ugyszólván egész életét a szerencsétlen
feketék testi és lelki nyomorának enyhítésére szentelte, Áldozata
annál érdemsserzöbb, mert nem parenesolj , hanem a legteljesebb
mértékben önként vállalt volt és mert az utolsó pillanatig hűsé
gesen ldtartott mellette,

Hivatására nagyon korán eszmélt. Költögetóje és nagyraneve
lője Rodriguez Szent Alfonz, az ujalapítású palmai (Mallorca)
jezsuita kollégium kanusa volt, aki egyszerű laikus testvér lété
re bámulatos lélekismerettel és természetfölötti bölcseséggel volt
megáldva. A 'fiatal klerfkus és a hetven éven felül járó kapus
testvér között mindjárt megismerkedésük után mély barát6ág
szövődött. Péter elüljárói engedélyével nap-nap után lelátogatott
a kapusfülkébe és tágra nyilt lélekkel fogadta magába mesteré
nek mély bölcseségét és érett életszentséget lehelő igéit. Igy nyi
tott rá jövendó hivatásáM is. Alfonz testvér ugyanis többször
felhívta rá figyelmét, hogy az ujvilág márhetetlen kincsei közt
mégis csak a halhatatlan lelkek a legdrágábbak. "Menjen, men
jen csak az ujvilágba, - bíztatta tanítványát, - nyerje meg ott a
lelkeket; mert különben menthetetlenül elvesznek. Az Úr értékes
kincseket tartogat ott maga számára,"

A biztatás beváltására azonban egyelőre nem sok remény kí
nálkosott. Pétert elüljárói a hároméves filozófiai tanfolyam 00
végzése után Palmából Barcelonába rendelték teológiai tanulmá
nyainak megkezdésére. De. ekkor váratlan fordulat jött közbe,
mely egyszerre új helyzetet teremtett: a délamerikai ujgranadai
királyságban .új provinciát állították fel s ezzel kapcsolatban
Aquaviva Kolos generális 'azzal a felhívással fordult a spanyol
provinciákhoz, hogy az új tartomány számára mindegyik küldjön
egy-egy kipróbált erényű misszionáriust. Es az aragon provinci
ális választása éppen Péterünkre esett. A választás természetesen
mnndhatatlanul boldoggá tette a fiatal teológust. Mihelyt elér-
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kezett az Idede, kiszemelt társaival azonnvomban haj6ra szállott
és egyhónapi vergődés után, 1610 májusál>an .szerencsésen .elérte
Kartagénát, az ujgranadai királyság fővárosát és egyben a rab
szolgakereskedés középpontját. Hivatását azonban mé~ jóideig
nem kezdhette meg. Előbb Bleg kellet1várnia az 6hazábo.1 küldött
teol6giai tanárok megérkezését és utána a santa fé de bogotai:
kollégiumban el kellett végeznie a még .hátralevő két teológiai
évet Igy felszenteléeére csak 1616' februárjában keriiltsor. De
most 'aZtán annál nagyobb hévvel vetette magát vágyva vágyott
munkakörének betöltésére, Hogy milven komolyan vette hivatá
sát, mutatja, hogy ünnepélyes fogadalma letételékor elüljárói en
gedélyével külön fogadalommal kötelezte magát, hogy egész éle
tét a néger rabszolgák szolgáLatára szenteli és egyetlen alkalmat
sem mnlasst el erkölcsi életükgy6gyítására és testi bajaik eny
hitéaére. Fogadaimát jellemző m6don így írta alá: Claver Péter
egész életére a négerek &zolgája. (Petrus Claver Aethiopum sem
per servus.)

:sJs most kezdetét vette az az áldozatkészségl>en és leleményes
ségben utolérhetetlen szeretetssolgálat, melvnek alig találjuk má
sát az irgalmas. szeretet gazdag történetében. A szolgálat mind
járt a szerencsétlen rabszolgák megérkezésével kezdődött. Péter,
mihelyt egy szállítmány megérkezéséről értesült, azonnal a .kikö-.
töbe sietett. Leghűségesebb kísérői a kollégium néger rabasolgát
voltak; ezek vitték utána az összekoldult élelmiszereket és frissí
tőket, másrészt meg ezek töltötték be a tolmácsi sserepet. Mert Pé
ter később már egész j61 beszélte ugyan az angol nyelvet és több
bennszülött nyelvjárást is értett, de azt természetesen nem lehe
tett várni tiBe, hogy az egész fekete földrészről összerabolt rab
szolgák mindegyikével saját nyelvén tudjon beszélni. Ezért volt
szüksége tolmácsokra. Ezek száma idővel tizennyolcra emelkedett.
Egyikük-másikuk valóságos Mezzof,anti volt. Az egyikről példá
ul azt olvassuk, hogy tizenegy nyelvet beszélt.

A hajóra érve első utját "szeretett testvéreihez" vette, akik
minden képzeletet meghaladó szennvben, piszokban és össse-vise
szaságban fetrengtek a hajó fenekén; férfiak és nők, felnőttek és
kicsinyek, egészségesek és betegek vegye&t, mintha nem is em
berek. .hanem áll:atok lettek volna. Szentünknek első dioiga volt,
hogy kitisztította őket a píszokből, azután mindegyiket megölel
te s mindegyiknek juttatott valamit a magával vitt j6kbóI. Még
bort és dohányt sem felejtett el magával vinni. Miután így meg
nyerte bizalmukat, az útközben született gyermekeket megkéresz
telte, a súlyos betegeknek feladta az utolsó kenet szentségét, a
többi beteget pedig koesikon az irgalmasok kórházába szállíttat
ta. A visszamaradt egészsé~eseket a tolmácsok segítségével három
csoportba soroztar az elsőbe azokat oszto1ta,akik biztosan meg
voltak keresztelve, a másodikba azokat, 'akik biztosan nem voltak
megkeresztelve s végül a harmadikba azokat, 'akiknek megke
resztelése kétes volt. Az o&ztályozás megtörténte után az egész
társaságot áj6formán csak csupasz falakból és tetaMI á1l6 néger
karámokba vezérelte, ahol mindaddig maradtak, míg csak végle
g'8aen be nem osztották őket. Itt kezdődött a feladat nehezebb ré
sze, a keresztség felvételére való előké&zítés.
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A jó .atya minden tőle telhető módon igyekezett hallgatóinak
nehéz, elvont gondolkodásra teljességgel alkalmatlan felfogásához
hozzáférkőzni. Kimeríthetetlen leleményességében száz és száz fé
le apró fortélyt és fogást eszelt ki, csakhogy megkönnyítse ve
lük a fontosabb vallási igazságok megértését és megrögsítését, És
mivel egy-egy ilyen előadás négy-öt óráig is eltartott, mekkora
szellemi és fizikai erőfeszítésbe került a fáradhatatlan tanítónak.
A tanítás a keresztség szentségének lehető ünnepélyes kiszolgál
tatásával fejeződött be. Ezalkalommal mínden ujonnan megke
resztelt egy ólom- vagy rézérmet kapott a nyakába, egyik olda
lán az üdvözítő, a másikon pedig a Boldogságos Szűz képével.

Ekkorra megtörtént a szegény rabok szétosztása is. A szeren
csésebbek a városba vagy közvetlen környékére nyertek beosztást,
legtöbbjük azonban irdatlan messzeségben fekvő bányákba, illet
ve ültetvényekre került. Ez utóbbiakat elindulásuk előtt még egy
szer maga köré gyüjtötte a szent és hathatós szavakkal buzdí
totta őket a keresztény hit gyakorlására; aa értelmeseknek ezen
felül még külön a lelkükre kötötte, hogy gondosan ügyeljenek tár
saikra és időről-időre ismételjék át velük a tanultakat. Utána ki
kisérte őket a kikötőbe, ott egyenkint megáldotta és megölelte
őket és utolsó szavával is lelkük üdvösségének ügyét kötötte szi
vükre. ök pedig térdre borulva és könnyben úszva vettek búcsút
jó&ágos atyjuktól, aki mérhetetlen szeretetével feledtette velük em
bertelen szenvedéseiket és újból értelmet adott életüknek.

A következő rabszállítmány megérkezéséig aKartagénában
tartózkodó négerek gondozása volt szentünk feladata. E,z a fel
adat nagyon sokrétű volt. A szegények élelmezéséről és ruházá
sáról, a betegek ápolásáról és' orvossággal ellátásáról való
gondoskodás éppúgy az ő dolga volt, mint az egészségesek el
lenőrzése, Sőt alkalomadtán' szórakoztatása is, Még arra is tudott
időt szakítani, hogy nagyobb ünnepeken zenés lakomát rendez
zen számukra. Természetesen még nagyobb gondot fordított lelki
élétük ápolására. Gyakran összegyüjtötte őket hitoktatásra, mi:
sézett nekik és fáradhatatlanUl gyóntatta őket. A nyelvi nehéz
ségek és a megfelelő fogalmak hiánya miatt ez volt a legkeser
vesebb munka, Akárhányszor a tolmácsok segítségét kellett igény
be vennie 'vagy pedig ki kellett mennie a kápolnába és az ott levő
képek mutogatásával próbálnia megértetni m'agát a bűnössel. De
lS egy tapodtat sem engedett. Egy-egy nagyböjtben áUag ötezer
négertgyóntatott meg, ami akkor is óriási teljesítmény, ha a
fehér ember számára elviselhetetlen négerszagtól eltekíntünk.

Ha lehet fokozásról szó, még nagyobb hősletteket vitt végbe
szentünk 'a betegápolás terén', Igy feljegyezve találjuk. hogy egy
magatehetetlen öreg négert tizennégy esztendőn át minden héten
felkeresett. személyesen kiszolgált és élelmiszert koldult számára.
Egy másikat, egy fanatikus, kereszténygyűlölő mohamedánt ha
tártalan IOzélídségével fegyverzett le; addig járt nyomában,addig
viselte durva seidalmait és sértéseít, míg végre ellenállása meg
törött: ennyi ezeretet láttára maga is a szeretet vallására tért.

Tévedés volna azonban azt hinnünk, hogy Péter a négerek
mellett fehér testvéreiről egészen megfeledkezett, Ellenkezőleg, a~
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'kartagénai kórbázaknak, börtönöknek. iskoláknak és kaszárnyák
nak ő volt a legszorgalmasabb látogatója s a kivégzésre vitt bű
nösöknek légelmaradhatatlanabb kísérője. A négerek apostola
egyben Kartagéna apostola is volt.

És ez így ment közel negyven esztendőn át. Minden nap meg
hozta a maga terhét, de ugyanúgy örömét is. 8zentünk még' sú
lyos betegen is kivitette magát "szeretett gyermekei" közé, sőt
egyszer egy néger-bajór~is. Hosszú szenvedés után 1654. szeptem
ber 8-án hunyt el. Kartagéna olyan temetést rendezett neki, mínt
sem azelőtt, sem azóta senki másnak. Az Egyház kétszáz évvel
később rótta le iránta hódolata adóját: IX. Pius pápa 1850. július
16-án boldOggá, XIII. Leó pedig 1888 j'anuár 15-én' szerétett meste
rével, Rodriguez Alfonzzal együtt szentté avatta, 1896-ban pedig
a néger missziók patrónusává nyilvánította.

Halála háromszázeszteudős évfordulójának megünneplésére
már most serénven készül a katolíkus világ. A legnagyobb elő

készületek a régi ujgranadai királyságból alakult Colombiában
folynak. A jubileummal kapcsolatban a fővárosban, Bogotában
nemzetközi missziós kongresszust is terveznek, melynek főtémája
éppen a néger kérdés lesz -b[J.-

GIMESI NANDOR. Alig egy éve ünnepeltük Gimesi Nándor
hatvanadik születésnapját. Rövidesen súlyos betegséget kapott, s
a muU nyáron már koporsója körül álltunk. Pap volt és iermé
szettudós. Néha láttam őt misézni; áhítatában középkori elmélye
dés, a monachus szellem átélése érződött. Ha pedig laboratóri
umában beszélgettem vele, a modern. természettudós nyitott előt
tem beláthatatlan távlatokat.

Gimesi Nándor 1892-ben született vasúti-munkás szülőktől. Vi·
szonylag -fiatalon a ciszterciták közé lépett. Tanulmányai elvégzé.
se ,után hosszabb időt töltött külföldön, de már nem, csak tmnult,
hanem alkotott is. Visszatérve rövid ideig középiskolai tanátrkénJ
működött. 1927-ben egyetemi nyilvános rendkívüli tanári címlet
kapott, 1943-ban pedig rendes tanár lett. A Szent István akadé
mia 1925-ben, a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Or
vostudományi Osztálya pedig 1948-ban választotta tagjai közé.

Mint tudós eleinte a vizek élővilágának megismerésével fog
lalkozott. Felfedezte a Plamldomuces Békefi-i nemzetséget, s ki
tűnő me.Qfigyelőképessége folytán számos ismert egysejtű lén,y
«zeruezetének tisztázásával szerzeii jelentős érdemeket. Tanulmá
nyozta a magasabbrendű növények generatív sejtjeinek keletke
zését is, módszertani vonatkozásban pedig a róla elnevezett ultra
$zűrő feltalálásával és mikrofotograJiai eljárásaival vitte előbb
re a természettudományt, hogy csak a fontosabbakat említsük.

Kolloidikai és seittani felfedezései általában túlmutatnak a
-measzokott leíró jellegen. Mindig foglalkozott a jelenségek puszta
megállapításán túl az' okozati viszonyokkal, az összefüggések ke.
reséséoel. Később lényének teljes dinamikájával az organizáció
kérdéseit kuiatta. Milyen tényezők szabják meg a 'levelek alak
ját, mintáza.tát? A virágok kialakulásának (organizációjának)
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élettani feltételeiről több múnkát írt. Nevezetesek III levelek alak
jának megváltoztatására vonatkozó vizsgálatai is.

Tudományos kutató-munkájában való elmélyedésének ellené
re közvetlen modorú és rendkívüli humorérzék'a ember volt. Bár
nem egyszer mondotta, hogy érzése szerint a terméssettudomá
nyakkal szembeni bizalom világszerte kezd megrendülni, ne~
csalé lelkesen dolgozott, de tanítványainak is sok időt seenteü
még akkor is, midőn utolsó éveiben ízületi bántalmai miatt hoee
szantartó kezeléseknek kellett magát alávetnie. Nemcsak szakmai
lag oktatott, lé1llJlének nyugodt harmóniáján aeok: lepódtek meg
legjobban, akik tudták, milyen akaraterőt kiván heves vérmér
sékletén való állandó önuralma.

I Mint szerzetest nem ismertem, Nem mintha ti/kolta volna, de
óvakodtam, hogy avatatlanul befekintsek abba a világba, mely
- mint jól tudtuk -számára mindennél fon/osabb volt. Má,.
mint egyetemi tanár és európai hira biológus mondotta; "Ha nem
lép/em volna fiatalon seerzetbe, utólag még ezen a hé/en megten
ném."

Poszthumusz dolgozatait jelenleg közlik a szakfoly6iratok.

(Sz. M.)
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