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JOSEPH JOUBERT kétszáz éve. 17M-ben seiüetett és száz

harminc éve, 1824·ben halt meg. E kettős évforduló alkalmából
ismét felidézik szeréwu, rokonszenves és tiszta alakját abból a vi
szonylagos homályból. amelybe nagy barátjának, Chateaubriand
nak a ragyogása szorüia. Altalában Ut, a "Varázsló" másodren
dű bolygóinak .sorában szoktuk látni őt, szelid, de sosem osiik
kenő fénnyel, annak a Madame de Beaumoni-nak, a tüdőbajban
hasnarosas« elpusztuló .Fecskéneki' a környezetében, akinek lá
bainál Chateaubriaoo, a "Holló" nagy műve, "A keres:;,ténység
szelleme" legszebb fejezeteit írta. Pedig több annál, hOfJY pusztán
csak egy lángész tündöklésének emelésére szolgáljon. Onként hát.
térbe vonuló alakjára 'lnindig is irányult bizonyos érdeklődés és
~G()ndolatai" mindig kedvelt olvasmánYaJ voltak egy-egy válasz
fott körnek, mely az irodalomban inkább látott és keresett »alo
miféle szellemi-lelki aszkézist, mint szorakoeást vagy gyönyör
ködést az ábrázolás szépségében és igazságában. Most azután egy
szerre több mű is jelent meg Joubert-rél - nem is említve a ket
tős évforduló számoe Joubert-tanulmányát; - újra kiad,ták leve
leit és gondolatait, Bernard Halda .Jouoert, vagy a tökéletesség"
címmel foglalkozik vele egy százhatvan lapos műben, (fölújítva
azt a címet, amelyet először Charles du Bos írt föl Joubert-ral
foglalkozó Jegyzetei fölé), az angol Joan Evans pedi.q "The Un
selfisk Egoist" címmel életrajzát 'írta meg,tanúságául egyrészt
ánnak, hogya Joubert iránt való érdeklődés nem korlátozódik
'Pusztán a francia nyelvterületre, másrészt annak, hogy Cbcdeou
briand elég jól jellemezte barátját, amikor azt mondia róla: "Olyan
Cfloísta

t
aki soha nem toalalkoeott, csak másokkal" . Életműve nem

nagy: . evelek és "gondolatok", a francia aforizma-műfaj klasszi
kus hagyományai ezerini, (de abban a legelsők között), - mind
össze egy nem is nagyon testes kötet. De ezek a "gondolaJtok" 
melyeknek túlságos dogm.atizmusáért nem egyszer megvádolták
.:- 'voltaképpen egy benső, lelki-szellemi itinerárium útjelzői, s
arról az állhatatos, lankadatlan erőfeszítésről, arról a hősies asz
kézisről tanúskodnak, melyet Joubert folytatott - és nemcsak mint
gondolkodó - a tökéletességértl a tiszta,ságért, azért a benső "át.
lelkesült békéért", "paix exaitée"-ért, amelyet először Sainte-Beuve

i"elölt meg jellemző vonásaként, s meiuet azután Du Bos hangsú
uoeott egyéniségében sok rokonszenvvel és megértéssel. UgyU'n

csak Du Bos - aki bizonyos tekintetben szellemi rokonának érez
te - mutatott rá magatartásánr1Jk két oldalára: egyfelől szinte
megfeszített merevséggel irányul az abszolút tis~fkJ;ság, a töké
letesség, a - nem vallási értelemben vett - "mennyei" felé. más
felől viszont csupa gyöngéd figyelem és jóság az emberek felé.
Az olélek, azaz egyéniség, aki valóban igyekszik kimunkálni ma
gában. a tökéletességet, kivetni magából, szelleméből minden sa-

II lakot _ s ennyiben "önző", me1"t mindent ennek a célnak a szolgá
l<Jtába állít; de ezt a 'szellemi és jellembeli aszkézist mégsem a
$aga tökéletességének végeredményben meddő, nárcisszusi, önma
fiában tetszelgő hideg ragyogá.sá.érf teszi, hanem mintegy udva-
riasságból: azért, mert tartozunk azzal embertársainknak, hOfl1J a
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lelt.ető legiobbá, leq,tökéletesebbé formáljuk magunkat -. s lmy
nyiben ez az "önző', mim Chateaubriand mondja, valóban "soha
ne",· foglalkozott, csak másokkal". Egyik aforizmáia így szól:
",A jóság (ami itt nem pusztán erkölcsi jóságot, hanem szociális
erényt, jó kedély! is jelent) egyike a tökéletességeknek. Lényege,
hOf}V ne vonjuk meg érdeklődésünket semmitől. ami fölkelti. fi
fJyelmünket, és figyelmünket semmitől, ami ártatlan. Felnőtt, meg
órtKitt, meqizmosodoit, kifejlődött gyermekség ez bennünk. Az át
mf}ember számára bő forrása az örömnek, az elfoglalt s fölnőtt
ember számára enyhület" . Valóságos önjellemzés ez: ezt a jó
.'láf}ot szereiték és becsülték benne kortársai; ez sugárzik ma is'
fJoMolafaiból, melyekből egy csokornyib ebben a számunkban·
mutatunk be olvasóinknak. (r. as.)

TEMESVARI PELBART. Az Immaculata alakjára és a szep
lőtelen fogantatás dogmáiára fordítja gondolatainkat a mostaní
Ssentév, Amit száz év óta mint dogmát vallunk, az az igazaág
benne élt hosszú századokkal előbb a keresztény katolikus hívek
meggyőződésében, a lelki élet íróinak műveiben, a teológusok
munkáiban, pápai megnyilatkozásokban. Találkozunk vele az első
magyar teológusnak, Temesvári Pelbártnak legelső könyvében, a
Szűzanyáról írt Stellariumhan. Természetesen nem új nála sem
a tétel, sem a bizonyítása. Érvelésében hivatkozik a azentatvákra:
Szent Jeromos, Szent Ambrus, Szent Agoston, Alexandriai Szent
Cirill írásaira, a középkori teológusokra,.elsősorban Scotusra, majd
az utána következőkre, akik különféle megvilágításban hirdetik:
Caro Virginis ex Adam sumpta maculas Adaenon admisit. .

Pelbárt, Scotustól nem függetlenül, felveti a .kérdést: Lehetsé
ges-e a sseplőtelen fogantatás' Igenlő feleletének alapja: aki na
gyobbat tehet, az megtehet kisebbet is. Isten megteremtette a sem
miből a világot, ő teremtette a bűntelen angyalokat, a teremté
sükkor büntelen ősszülőket, Ö megtehette s megtette.. hogy az Is
ten Fiát egy Szűz fogadja méhébeés ssülie a világra. Krlsztust
adja az Eucharisztia legparányibb részében is. Ha ezeket mégte
hette, mennyivel inkább azt, ami ugyan egyedülálló, de ezekmel
lett kisebbnek látszó; hogy Mária szeplötelenül fogantassék, 
Illő-e a szeplőtelen f'ogantatáat Minden bizonnyal illő, hogy a
Megváltót semmi méltánytalansáz ne érje hiszen Ő ,.az örökké
való világosság fényessége" (Bölcs. 7.). Am ha Mária nem fo
gantatott volna szeplőtelenül, hanem részes az eredeti bűnben,
akkor ebből makula háruina Krisztus származására. Nem is ssől
va arról, hogy az emberi közvélemény és törvény elmarasztalfa a
fiút, aki megóvhatta volna édesanyját. de engedte az ellenségnek,
a bünnek hatalmába jutni. Aki az első emberpárt bűn nélkülinek
teremtette. illő, hogy ezt tegye az Isten anyjával is.

Pelbárt részletesen foglalkozik a ~ellarium negyedik könyvé
ben az eredeti bűn lényegével, vonatkozásaival. Kimondja -as
igazságot, hogy Mária valóban mentes az eredeti bűntől. Tizen
két érvet sorakoztat, nem mind meggyőző ugyan, nem mind meg
dönthetetlen. de a bizonyítás lényege nála is li Genesisen és Luká
cson alapul. Hangsúlyozza: hogyha Mária bűnben lett volna. nem
törte volna meg a sátán hatalmát, az rajta is uralkodott volna,
már pedig ő nem volt a gonosznak uralma alatt. Ö mentes a bűn-



től (a vae), hiszen kegyelemmel teljes (gratia plena), egy pilla
natra sem nélkülözi azt, tehát nem férhet hozzá a kegyelem ellen-.
téte, a bűn. Vele van az. Úr (Dominus tecum), ha bűnben foglant
volna, akkor nem lett volna vele legalábbis addig az. Isten. Áldott
ő az asszonyok között (benedicta tu in mulieribnal: Kzisztus nem
engedhette, hogy az ő édesanyja "átkozott" legyen, vagyis szep
löt ejtaen rajta a bűn.- A Szentírásból vett érveken kívül a teo
lógián nevelkedett értelem így gondolkozik: Isten vagy megóv
hatta anyját az eredeti bűntől, de nem akarta. - vagy akarta,
de nem tehette meg. Ámde egyik sem mondható Istenről: az. első
ellenkezik az isteni jósággal, a második az Isten mindeuhatósá
gával. Következőleg: Isten megtehette, hogy mentesítse Máriát az
eredeti bűntől, akarta is, és meg is tette. - Ezen kívül illő, hogy

. a Szűzanya, hivatása és kiválasztottsága miatt a legnagyobb jót
kapja meg Istentől; s ez: mentesség az eredeti bűntől.

Temesvári Pelbártnak ez a munkája, a Stellarium hitből é",
hálából született. Ai előszóban elmondja, hogy a Boldogságos
Szűs kösbenjárására igen súlyos betegségtől szabadult meg. Hitt
abban, hogy Mária megsegítheti, háláját azzal igyekszik leróni,
hogy az ő magasztalására könyvet ír, amihez máskép nem is mert
volna hozzáfogni. A természetfölötti világba oly közvetlenül kap
csolódó középkorí lelkületnek megnyilatkozása ez. Nemcsak ket
tőjük ügye ez, hanem kitágul a közösség felé. Máriát ez a tizenkét
könyvből idió mű páratlanul gazdag sugárzásában vilá.gítja meg
és állítja az olvasó elé, a hívőket pedig hitre és bizalomra han
golja iránta. Nem közvetlen olvasmányt ad, hiszen az Irás-olvasás
amainál kevesebb ember tudománya volt akkor, s kevéssel oa
könyvnyomtatás feltalálása utána könyv igen drága érték és ne
hezen megszereshető abban az időben. A szónokoknak szánja mű
vét; hogy azokon keresztül terjedjen az igazi Mária-tisztelet. Nem
g-ondol a maga hírnevének megalapozására. Nem a krakkói egye
tem. kitűnően végzett egykori hallgatója büszkélkedik itt képzett
ségével, nem a teológiai tanár mutogatja a maga tudományát.
Bár erősen uralkodik a műben a teológus, de aligha másért, mint
hogy biztosabb és tísetább legyen a nép hite és tudása.

• De a teológus mellett jelentkezik a szónok is, az ész. mellett lj,

szív embere, aki a világosságot kereső emberi értelemhez, a melea
Béget sóvárgó szívhez. megtalálja az utat, a kifejezést. Bizonyít,
érvel, vigasz.tal s a jónak követésére hevít, Történetekkel, példák
kal, a szívet körülölelő gondolatokkal teszi élménvszerűvé az
igaz~got. Ebből magvarázható a Stellariumnak s későbbi szent
beszédeinek kelendősége Európaszerte. A Stellarium a 15. és 16.
század fordulójának alig négy évtizedében közel harminc kiadást
ért IDeg, a többi ugyanennyi idő alatt mintegy kilencven kiadás
ban, jelent meg külföldön. De nemcsak a külföld értékelte, hanem
a magyarság is. Kódexirodalmunknak körülbelül egy harmadré
s~ Temesvári Pelbárt műveibő] merített.
Amű mözött szánte homályba merül aszerW. Ez rávall a kö

z.épkori gondolkosásra, amelyik a. reneszánsz világától érintet
lenül. nem ~ egyéniség körül forgott, nem a hirnév megszerzésére
törekedett. Megelégedett azzal, hogy :az Isten gondolata terjedjen,
a. lélek üdvössége kapjon táplálékot, eligaz.ítást. A közös. ja
vát segítő ember névtelenül, ismeretlenül dolgoz.ík ennek érdeké-



ben. Nem itt vár jutalmat s érdemeket. Ezért tudunk keveset Te-
mesvári Pelbárt életéről is. Szűletésének ideje ismeretlen. Nem
lehetetlen, hogy J anus Pannoniusszej egy évben született (1434)..
1458-ban a krakkói egyetem hallgatója, ott lett baccalaureue in ar
tibus 1463-ban. 1483-ban teológiai tanár a budai ferences kolos
torban. 1495-ben az esztergomi teológiai kolostor gvardiánja, - Is
merjük művei kolofonjából azok szerzésének évét: a Stellariumot
148B-ban, a zsoltárokat kifejtő, magyarázó Expositio Psoimorum-

'ot 1487-ben, a szentekről írt kötetét (Sermones de Sanctis) 1489
ben, a szent időkről (De Tempore) 1496-ban, a nagyböjti beszédeket
(Quadragesimales) 1499-ben fejezte be. Kimondottan teológiai mun
káját, a négy kötetes Rosariumot már nem tudta befejezni: a
harmadik kötet végét s a negyediket rendtársa, Laskai Osvát írta
meg vagy állította össze valóssínűlee Pelbárt jegyzetei alapján.·

Életének utolsó húsz esztendeje az alkotó munka gyü,mölcsöw
ideje. Irói tevékenysége egyedül is megmarad hatalmas arányai
val. Pedig nemcsak ez, töltötte ki napjait. Teológiai tanár Tolt
ugyanekkor, mint házfőnök irányította egy jelentős kolostor éle
tét, sok időt szánt lelki életére is, amit igazol az, hogy a ferences
Mariyrologium a szentéletű rendtársak közé sorolja.

Jellemzi Temesvári Pelbárt tudományos egyéniségét nagy 01
vasottsága, Ismeri a Szentírást, idézi az ókor pogány íróit, a
szentatvákat; különösen a 13. század nagy teológusainak muuká
iba merül el. Nem mereven egy mester tanítványa. Bár skotista,
de nem ismeretlen előtte Szent Tamás, szívesen fordul Szent Bo
naventurához; az ő kenetessége üt át Pelbárt szavain, s minden
látszat ellenére azok között kell emlrtenünk őt, akiket a theol6gia
meniis et cordis jellemez. Ennek igazolására elég hivatkozni a
Rosarium kőzépponti gondolatára: a szeretetre. Hangsúlyozza a
jóságos Istennek az egész mindenségre kiáradó szeretetét, ennek
a teremtménvekben megtapasetalható nyomaira mutat rá, s atta
késztet, hogy szeressük ezt a felénk hajló, velünk jót tevő Tstent..
szolgáljuk őt lelkes, áhitattal, hálával, gyönyörködjünk a sseretet
paradicsomában.

Kibontakozik műveiben a magyar életnek és a népi léleknek
mély ismerője is. A magyar tudományos világ inkább ezzel n.
Pelbárttal foglalkozott, és irodalmi jelentőségét emelte ki.

A középkori szellemnek ezt a 14. század végén kimagasló ma
gy,ar egyéniségét eg-yes irodalomtörténészek, történetírók, regény
írók szeretik szembeállítani kortársával,a nagy reneszánsz ki
rállyal, Mátyással. Úgy emlegetik őt, mint aki hevesen ostorozta
Mátyást. Az ilyen beállítás hangulatos ugyan, de nem támaszko
dik tényekre. Hivatkoznak a Szent Istvánról és Szent Lászlóról
írt beszédeire, melvekben a "moderni prirwipes" ellen panaszko
dik. De ezek csak közkeletű elemei az akkori prédikáciőknak, Má
tY'ásr61 ismeretes, hogy rokonszenvezett a "keményebb rendtartá
sú" ferencesekkel, akik közé Pelbárt is tartozott. űgyeiknek 01
talmaz6ja, elősegítő'[e itthon és Róma előtt is. Lehetetlen,. hogy
Pelbárt támadja azt a királyt, akinek rendje oly sok'at köszönhe-.
tett. Van olyan későbbi feljegyzés. amelyik szerínt. Mátyásnak
"különösen kedvelt" embere, egy másik úgy emlegeti őt, mínt
Mátyás könvvtárosát, Mennyiben tények ezek, nem tudjuk. De
mindenesetre korábbi megnyilatkozások. mint az a feltevés. hogy
Pelbáré támadta Mátyást.
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E rövidmegemIékezés egy nagy magyar embert és tudóst
idéz elénk, aki 1504-ben, tehát 450 évvel ezelőtt - mint a krónikás
feljegyezte - mosolyogva meDJt át az örökkévalóságba, (sz. e. P.)

KIADJAK X. PIUS PAPA LEVELEIT. A vatikxirni könyvtár
titkára, Neüo Vian nemrégiben beszélgetést folytatott az eoyik
katolikus napilap munkatársával s közölte vele, hogy X. Pius
pápa leveleinek sajtóa14 rendezésén dolgozik: a gyüjtemény ,-ö
1)idesen meg fog jelenni az egyik római könyvkia4ónál. A ~yi
latkozatból megtudjuk, hogya szeni pápának összesen 294 levele
maradt ránk, az első 1850 november 25-ről, amikor a szent tizen
ötéves volt s belépett a páduai szemináriumba. Nagybátyjának
Sarto Józsefnak, a velencei Vizitáció lelkészének írta: "Eddig
a percig minden a lehető legjobban megy. Ami pedig aJ jövőt il
leti, azt még nem tudom" - írja az ifJú novicius. Időrendben. az
uwlsó dokumentum - s a kötet záradéka - az a világ kata
likusaíhoz intézett "buzdítás", melyet a szent pápa közvetlen.ül
a3 első világháború kitörése .után, s halála előtt tizennyolc nap..
pal seerkeszteti,

I gy a gyüjlemény több mint fél századon vezet át: 1850..t61
191Hg, a szemináriumba lépéstől a káplánság, lelkipásztorság,
'PÜspökség évein át a pápaságig. Nyolcvan levél maradt a püspök
8égét megelőző időkből, száz a mantuai püspökség, hatvan (lJ ve
lencei érsekség korából; a többit már a pápa irta.

Az anyag javarészt eddig kiadatlan. A címzeitek részben pa
pok, részben vüágiak: parasztok, iparosok, gyógyszerészek, értel
miségiek, s barátok. Szent Pius ugyanis figyelmes és gyöngéd
barát volt s örömest kereste föl soraival azokat, akik kőzel áLUak
hozzá. Nello Vian jellemző példaként édesapjának esetét hozza föl.
(jt 1903-ban Szent Pius eskette; két évre rá Vian pályázott egy
Jt.edvező állás elnyerésére Velencében, de sikertelenül. Szent Pius,
amint értesült. a kudarCTól, nyomban levelet írt Viannak, meg
vigasztalta s azzal biztatta, rövidesen sokkal jobb állást fog kap..
ni, ami meg is történt. A levelek hangJa egyébként mindig ked
1)e8 és meleg. Rendszerint üdvözletét küldte a címzett édesany
jának, családjának, sőt sokszo», ha ismerte, szolgálójának is. A
nevekre kitűnően emlékezett: kiváló memóriája volt.

Az ujságíró megkérdezte Nello Vian tól: vajjon m6dosUoiták-e
ezek a levelek azt a képet, amelyet előzőleg alkotott magának. X.
Piustól. "Nem - felelte Vian. - A levelek a hagyományos ké
pet tükrözik, a szént ,jellegzetes erényeivel: Isten és felebaráJai
iránt való nagy szeretetéoel, alázatosságával, melea kedélyével,
humorával:' S arról sem lehet beszélni, hogya levelek során
Szent Pius "fejlődötJt" volna. "Az alapvető tények - mondja Nello
Vimt - megvannak már a papnövendékben s a káplánban. is:
lsten szeretete és szolgála/a, s a felebar& seeretete és szolgálata.
Azt mondhatnánk: már az ifjúban ott a későbbi pápa, és a pápá
ban viszontlátjuk az egykori ifjúi. Ez a folytonosság, következe
tesség valóban megható. Élete minden pillanatában egész lelkével
lilten felé irányult:'

A riporter kérdésére, mi a véleménye a seeni kézírásdr6l,
Neüo Vian így válaszolt: "Egyszerűsége és szabályossága rcQvall
X. Pius deT'!7s, kiegvensúlyozott lelkére és fegyelmezetIt eg3lénis~
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[Jére:' Ezt az egyszerűséget tartja egyébként - aJ levelek alapjdn
is - a szent kiemelkedő vonásának. "Lelkisége egészen. egy~
volt, mentes minden bonyodalomt6l, aggályofJságt6l, beteges n.
ele~stől. Sarto Jáeeet nyilegyenesen ment M Isten felé" .

(g. h.;

GADOR ISTVAN GYűJTEMlÉNYES KIALLITASA. Negy
ven év művészí munkájának tárlata valóságos önéletrajz és egy
ben bátor hi'tvallás alkotója küzdelméről, sorsvá1lalásáról, fejlő
déséről és nevelő hatásáról. Vallomás arról, mit gyüjtött magának,

· hogy odaadhassa másnak, mi az, ami egészen a sajátja, hogy
közvetlenül és azonnal mindenki a magáénak érezhesse. Egy m.ű
véB.z, aki negyven év termését betakarítja s szemlére bocsátja,

· csakis hívő, bátor, lélekben ifjú lehet. Nem tagadja mega mnlt
ját, derűsen néz a jövő elé, teremtőkedvének teljes erejében él a
jelennek. Eredményt tud felmutatni s tapasztalatait. tudását, s7k>
ség-igényét jótékonyan megosztva, kőzkineesé óhajtja tenni.

Gádor István, külföldön is megbecsült, számos aranyéremmel
kitüntetett kiváló keramikusművészünkszobrásznak indult és még
azután sem szakadt el a figurális ábrázolástól, hogy végleg a
kerámiába vert gyökeret; hű maradt mindig a plasztikához. -'-

· Nem közömbös, magára a művészre igen jellemző, milyen anyag
gal veszi fel a harcot, hol 'találja legotthonosabban magát, mílven
kifejezési eszközzel próbálja megközelíteni a bennoolős
megvalósuláara váró eszményt. Sohase a műfaj minősít, kizáró
lag a megmunkálás a döntő. Gádor István ma már oly fölénye
sen uralkodík az égetett agyagon, hogy a legkényesebb, legfino
mabb, Iegszellemibb megoldásrais hivatott. Pedig hosszú utat
kellett megtennie, amíg szecessziós, prímltívízáló, különböző tárgy-,
forma-, s iránykereső kísérletei után megérkezett felszabadult,
teljesen magáratalált tehetsége önálló, egyéni stilusához, Önfe
gyelemmel, kemény önkritikával lépett vissza a szobrásza.ttól és
választoItta, magát megszorítva és szűkítve, a kerámíát, az ipar
művészet egyik népszerűbb, könnyebben hozzáférhető, gyakorla-
tiasabb válfaját. Érezte, hogy a szobrászat technikai kérdéseken
kívül világszemléletl problémákat is 'támaszta művésszel szem
ben, azok elől nem térhet ki s ha válaszolatlanul hagyja, művé
szete ssükségszerűen megalkuvó, rövidesen me-gállapodott és egy
bi~o:RYOS pontnál tovább nem fejlődő lenne. Hány és hány nagy
becS"vággyal, . komoly tehetséggel és bíztató reményekkel kezdődő
művésai karrier tört derékba és sikkadt el - szigorú önkritika
hijján.

Gádor István szerény igénnyel lépett fel. A mindennapi em
ber mindennapi használati tárgyait állíitottaelő, a szobaiberende-

,zését csínosította, ékesítette, művészivé nemesí'tve a dísaítő ipart,
hogy: a legköznapibb emberben is szunnvadó szépérzéket ébreszt
ge$6e, erősítse s irányítsa, ssínvonalban magasítsa a. közizlést.
KöZben minden törekvése arra irányult. hogy technikáját, anyag'
és, t,árgyismeretét tökéletesítse. Fokozatosan, mindig. magasabb
fo«ban sajátította el 18. kerámia fortélvait, titkait és eljutott végre
az egyszerűségig, oly természetes kifejezőeszköztnyerve,hogy 100
pes-vele legbonvolujtabb élményeit is szemlélhetően megörökíteni.
E.8 most, hogy kiteljesedett, teljesen beért a művészete, gyönyöl"-



ködő fogékonyság1a, életszeretete, ltermészetáhítata megannyi mű-
remekben valósulhat meg. .

Nem mert, vagy inkább bölcs önmérséklettel nem akart ele
inte lliagyot markolní, hogy Keveset szorítva, soha el ne akadjon.
vissza ne essen, bármily apró lépéssel, egyre előbbre jusson. Túl
a hatvanon, most van igazán elemében. Nincs megállás a fejlő
désében, emelkedésében. Meglepetéseket tartogathat minden újabb
termékével. Hiszen a kiállított tárgyak jelentős része ez évben
készült, alkotójának friss lendületét tanúsítja s talán oly kor
ssakát jelzi, amikor művészí igénye hatalmas erőpróbát követel
majd az embertől is, egy magasabb eszmeiség szép feladatát ró
va a művészre. Lám, a keramikusban új életre kelt az elnémított
szobrász, hogy az iparművészet hasznossági érdekköréből átlebeg
jen ,az abszolut művészet tiszta légkörébe. A 20 és 30 év előtti ke
rálIllitii képek és szobrok még egyenlőre kisebb igényű, bár vonzó,
érdekes kerámiai díszapróaágok. Két legújabb műve, egy kútterv:
"Egerági leány" és egy kerti szobor: "Sióagárdi leány", kimagasló
művészi alkotás. Formailag elragadóan kecses és egyszerűségében,
keresetlen, jóleső összhangjában monumentális hatású, Várjuk tőle
egy ihletett "Stáció"-sorozat kielégítő megoldását.

A kiállított tárgylak zöme váza, doboz, fedeles edény, tál, tá-
. nyér, csempe. Formában nem hoz újat, annál gazdagabb és válto
zatosabb színben és díszítő leleményben. Érzékenyen mérlegelő,
csaknem észrevétlen továbbfejlesztéssel népi vonatkozású vonalas
díszí'téseket és népi ornamentikai elemeket használ fel, megőri~
ve a népi hagyomány éltető szellemét, mesemondó kedvvel és
realisztikusan, gyakran stilizált színes madarakat és állatokat
alkalmazva díszítésül. Seregnyi tárgyában a haladó hagyomá
nyok ízléssel válogatott eredményeit értékeaítí,

Legszebbek különleges fényben tündöklő egyszínű váZiái, fe
-deles edényei. Világoszöld és narancssárga színeinekspirituális
ereje, életet lehellő, sugallatos összhangja van. A művészet ki
-elemezhetetlen varázsiatát érzékeljük ilyenkor, amikor az anyag
szemünk láttára átszellemül. kimozdul a tárgyi keretből és illanó
fluidummá, valamilyen szellemi-lelki áJthasonulássá :igóződik. (~)

MISZTÉRIUMJLiTÉKOK YORKBAN. A középkorban nem
egy misztériumiáték előadása néha negyve", napig is eltartott.
Rohanó korunkban tehát meglepő az a hír, hogy York angol vá
rosban misztériumjátékok bemutatására mertek vállalkozni, Né
hány évvel ezelőtt a British Museumban felfedezték azoknak a
misztérium játékoknak eredeti szövegét, amelyeket a XIV. szá
zad közepétől 1572-ig a yorki céhek muiattok be évente a város
lakósainak. A most tettedesetr yorki misztériumjáték 5'1 képből
álló sorozata a világ teremtésénél kezdődik s az utols6 itélettel
fejezMik be. 1951-ben a játékok ismét ieleleuenedtek ebben ~ ősi
városban. Az akkori nagy siker ismétl5dött meg az idei nyáron,
amikor a st. Mary apátság romjai között három héten át néhány

. hivatasos színész és a makedveZók százai a lelkes közönségnek
eUJadták a "Misterll Plays"-t. A Játékok vezetője E. Martin
Broúme, T. S. Euot drámáinak .kitan5 rendezője és al Brit Dráma
LigáJáfWk igazgatója volt.

. A hangulatos romok kö~ megelevenedett a középkor. At.tl6s
Purvis atlla a fen'tllmlM"adt neoyvenn2lolc miszlériumjátékból ku-
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.szQ1I.kilencet mutatott be elOadásában. A fenhlitn(J;root misztériumJá.
tékok elegendők ahhoz, - mondotia - hogy bámulatos világoS'
sággal és minden részletében feltárják az Isten és az ember vo
natkozásait, amint azokat a középkori ember felfogta. A játékok
egyes jeleneteiben pompásan keveredik a legmélyebb vallásos ko
molyság az igen világias, vagy éppen tréfás dolgokkal.

..A. bemutat6k a szabad ég alatt történtek. Gyakran esett; .Az
ernyőket azonban nem volt szabad felhúzni, de a minden talpur
latnyi helyet betöltő nézők és a játékosok nem zavartatták ma
gukat s az előadás esőben is tovább folyt. Az apátság épségbe1f.
maradt boltívei alatt tr6nol "a nemteremtett alkot6, I sten, kezdet
nélkül". Mélyen alul, a pokol kapujáb6l lép. ki a sátán. Aztán be
árad a nép; festői középkori viseletben. Minden jelenet zárt egét/z
nek hat. AZ ismeretlen szerző aJ bibliai eseményeket a maga ko
rába helyezte át, tehát az 1350 körüli évekre. "A humort az ördög
ben· és a kedélyes juhászban láttatja; az egyházi politikus. ra
vaszságát a főpapokban; észreveszi a katowák és a polgárok egy
.'izerlJ emberséaét, annak jó és rossz oldalát; és mlndezek lOOzÖ#
ott mozog egy alak, akit~ mint istenit kell elismerniök mindany
nyioknak".

.Yorkban a középkornak egy másik megelevenítése is rendki
'vül érdekes oott, A vízözönről sz6l6 játékot úgy adták elő, amint
azt századokkal ezelőtt a halászok és a tenaerészek céhe mutatta
be. Egy kocsira építették fel Noé bárkáját. Purvis atya, ennek a
játéknak is felfedezője 'és felújít6ja, a XIV. századb6l száf"l'll(l$ó
szöveget csak kevéssé hozta közelebb a mai angol nyelvhez. A 16
vontotto. kocsi úgy vonult át most is York város utcáin, mint a
.középkorban. Hirnök haladt előtte, aztán megállt. Persze összefut
nak a lakosok a különleges látványosságra. A hirnök ünnepélyes
üzenetet olvas fel a város polgárainak s aztán ott helyben meg
kezdődik a játék. A kocsin áll Noé, a felesége, három fia és leánya.
Noé felesége eleinte akadékoskodik. hallani se akar" arról, hogy
elhagyja a házát és beszálljon a bárkába. "Mondd meg neki'."":"""
így sz6l Noé fiához, aki apja üzenetét hozza, hogy azonnal jfJj
jön a bárkába - "mondd meg neki hogy nem megyek." Azt61f.
már Noé is .'fürgeti az asszonJlt "Mit gondolsz - felesel Noéné
- elhagyom a szárazföldet1 Meg vagy bolondulva!" Mi les» a
rokonokkoi. a barátnőkkel1 Csakhogy meg nem vesszőzi a fériét,
de a végén mégis csak rááll, hogy beszálljon a bárkába, majd
őt követik a család tagjai és az állatok is. NDé az Istennel iS' be
szélget. Nagyon rosszul gondolkozott, hogy valaha is embert al
kotott - mondja neki. A fiúk aggódnak, milyen lesz az élet (lj föl
dön, miután mindenki megfulladt és senki sincs a világon, cmk
ők. Ú j világ kezdődik - mondja Noé és mostantól fog'/)f1J rajta
és övéin lesz Isten áldása. Aztán horgászzsinórra fllzve megje.
lenik a galamb, fára festve a szivárvány, emberek és állatok el
hagyják a bárkát s Noé fiai meg leányai körültáncolják a ko
erit. .Ll lov.a.t befogják s a mene.t a hirnökkel az élen elindul, "''OF
rt l,ár08'rWk egy másik terén mutassák be "a vízözönr'. (Sz. E.

A FIATALKORÚAK BŰNOZliJ8E kezd 'aggasztó aranyokaföl
tení éppen azokban ·az államokban. melyeknek általános életszíil

. vonala a legmagasabb: a skandináv államokban, különösen Svéd,.
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orsságban, Ez utóbbi nem szenvedett a háborútól, a semleges.
aránylagos biztonságában élt, ma sem ismeri a munkanélkü1isé-
get, s egy tizenhatéves munkásfiú átlag havi ötszáz, svéd koronát
keres. A bűnözés klasszikus okairól: nyomorúságról, szociálía el
esettségröl, nagyvárosi nyomortanyákról, vagy akár belső társa-

. dalmi harcokról itt nem igen lehet szó; egy megfigyelő szeri~
a svédek a legjobb úton vannak ahhoz, hogy egy magas polgári
8ZÍnvonaIú osztálytalan társadalom alakuljon ki náluk. És mégis,
itt, ahol többnyire "mindenkinek jól megy', fiatalemberek valösé
gos bandákba toborzódnak, betöréseket, rablásoket. erössakosko
dá8<lkat hajtanak végre; szaporodnak a gyilkosságok s egyre
gyakrabban kerül sor komoly összeütközésre a rendőrség és 'a
rendbontó elemek közt, Ez utóbbiak soraiban pedig többségben
Tallnak az úgyne-vezett "jólszituált" családok jrvermekei, diákok
éfl jólfizetett fiatal munkások,

Mi lehet ennek az okaT Maguk a svédek sem találnak rá 'Yi
lAgos feleletet. De a fiatalok vallomásaiból annyi kiderül, hogy
főként unalomból és bírásvágyból bűnöznek. Lehet, hogy elvileg
nem mindnyájan tartják értelmetlennek az életet, de az bizonyos,
hogy a többség értelmetlennek érzi és halálos unaimáIt próbálja
elűzni egy kis "mozgalmassággal"; s mikor a túlhajtott verse-
nyek már nem nyujtanak elég izgalmat és kockázatot, az ökölví
vási, a versenymotort és társaikat fölváltj a a bűnözés veswlyé
nek kaland.ia. Mindehhez aztán csak további "ösztönzést" ad a
birásvágy, molvet, ha egyszer befészkelte magát a lélekbe, a leK
magasabb életszinvonal sem tud megfékezni. Akinek motorkerék
párja van, autót akar, s ha autót szerzett, még kitűnöbb márka
után kívánkozik: s ennek az éhségnek csak az e-rkölcsi fegyelem
vethetne gátat; ezekből a bűnöző fratalokból azonban éppen az:
erkölcsi fegyelem hiányzik.

Úgy látszik - jegyzi meg e svéd jelenségek egyik megfigye
Mje - mégsem It-esz olyan föltétlenül jót az embernek, ha túlsá
gosan jó dolga van. Ha a boldogság képzete azonosul az ember
lelkében az .anyagi javak kizárólagos birtoklásával, semmi, sem
állja többé útját annak, hogy boldogság utáni vágya ne zi1Ujék
puszta birásvággyá, s onnét már csak eg-y lépés választja el a rab
lást és a gyilkosságot. Ha valaki túlságosan nagy nyugalomban
és bíztosítottsáaban él, ha semmiféle áldozatot nem kell hoznia,
semmiről nem kell lemondania a mások javára, előbb-utóbb föl
ébred benne a kívánság valamiféle tevékenységre, előbb-utóbb
vagy tűrhetetlen unalom, vagy kirobbanásra kész benső feszült8ég
támad benne; s ha nincsenek szeme előtt tevékenyaégét szabályoW
erkölcsi normák,nincsenek magasabb, önzetlen célok, tevékenysé
ge könnyen fordul káros irányba.

E főokok meUett- mondja a Ill.Hgfigyelő - vannak másodla
g08ak is, amilyen például a tekintély fokozatos 'kiküszöbölése IR
n~Tl:'I{lsből, melyet egyre inkább elpssíchologisálnak, elpszichote
mveútizálnak, sőt egyszeruen föl is adnak; a bűnért való bfmhö
d'éa elvének fokozatos mellőzése a büntetőjogban, melvet hovato
vább valamiféle gyógypedagógíával helyettesítenek; - mindennél
~JÍlyosabb azonban az élet értelmében való hit megingása, kiveezé
Se. a vallás elhalása a lelkekben s ezzel kapcsolatban az erkölcsi
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értékrend összeomlása, a lelki zűrzavar, a benső üresség 8 a min
denben való kételkedés,

A kórkép mindenesetre kevéssé vigasztaló. És kiderül belőle,
hogya boldogsághoz nem elég a jó életszínvonal: irányító szemé
lyi és közösség-i eszmények, erkölcs és fegyelem is kellenek hozzá.

(w. w.)

BRAZILIA VALLASI PROBLÉMAJA. A katolikus Egyház
legsúlyosabb kérdése ma Braziliában a paphiány. Az országnak
a legutóbbi népszámlálás szerint 54 milli6 lakosa uom; a lakosság
93 és fél százaléka katolikus; a papok számae,zzel szembet~ mind
össze 8000, azaz minden 6750 hívőre jut egy pap. A brazil vallási
életet, egyik megfigyelője szerini, az ai "circulus vitiosus" jellem
zi, boa» a paphiány következtében a lakosság vallási szinoonala
meiilehetősew alacsony, ez az alacsony' színvonal pedig lehetetlen
né teszi, hogya nép fiai nagyobb töme.qben ébredjenek pap;, vagy
szerzetesi hivatásra. S erősen kérdéses, hogynn tudnak külső se
gítség nélkül kiszabadulni ebből a káros körforgásból.

A megfigyelő, P. Fernando Bastos de Avila szerini, pusztán
szocio16giai szemponlb61 tekinioe a dolgot, a helyzet magya.ráza""
tát annak a középrendnek ai hiányában kell keresnünk, a.melyből
(Z hiva.tások tobbséoe szekott kikerülni. Ennek a hiánynak pedig
a feudális gazda.sági struktura az oka, mely két rétegre osz/itt ai
ország népességét: a na.qybirtokosokéra, akik lass'lmkint átdl.akul
nak pénz- és iparmágnásokká, s a városi és mezőgazd(Lsági pro
letáriátuséra, melyek közül csak e.qyma.gában a:z utóbbi - ai me
zőgazdasági - m.integy felét alkotja az ország ös.'!zlakosság'ának.

Braeilia nem missziós terület, önálló hiera:rchiája: van; a pasz
torációs tevékenység számára azonban néhány' jellegzetesen, m,is'Z
sziós föladatot kínál. Ilyen adottstu) mindenekelőtt a földmíves
lakosság vallási tudatlansága. Ennek kebelében kezd bisonuoe
IJallási szinkretizmus kialakulni: spiritizmus vegyül afrikai babo
nákkal és keresztény hagyományokkal. A lelkipásztornak óriási
távo18ágokat kell megjárnia, gyakran enéezen. kezdetleges közle
kedési eszközökkel, s akiket fölkeres, többnyire nagyon s,zegények,
a vallási szolgálat legelemibb eszközei is hiányzanak ... Na.gy el
lentét mutatkozik az ország egyházjogi álla.pota és valóságos hely
zete között, ami miatt sokáig lehetetlen volt, hogy EurópaJ ke
reszténységének segítségét igénybe vegye.

A bevándorolt papok száma mégis figyelemreméltó; éS' (JI be
vándorlás ma is folyik. Az európa.i eredetű papság nagy apostoli
munkát végzett s ma is komoly hányadát képviseli a.z ország
hierarchikus erőinek. lrfíive azonban mégis inkább nevezhető köz
oetettnek, mini közvetlennek. S itt elsősorban az idetren. telepek,
a délbraziliai olasz és német kolóniák .1elentőségét emeli ki P.
Fernando; nemcsak hazai hngyOtnányaikat őrizték meg ~ mond
ja - hanem mind demográfiai, mind ga.zdasági szem.poentból szi
lárd mezőgazdasági középréteget is sikerült kialakítaniuk. Innét
támatl a legtöbb hi va/ás, és ezért va,n, hogy papság dolgában ép
pen a déli részek a, leaelláiotíobbak,

Brazilia demográfiailag .is, kulturájában is "Eur6pa műve",
a ,.,yugati keresztény művelődés területe. Az európaiakbeköltö-
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zése előtt, amikor a portugálok 1500-ban fölfedezték, mindössze né
hány százezer indián lakott itt. A nyugati ember, miufánmeg
vetette e földön a lábát, pár millió néger rabszolgát telepített be
s ezzel nagy népesedési folyamatot indított meg. Elég megbízha·
tónak látszó becslések szerint a tizenkilencedik század elején. az
ország lakossága már meghaladta a négymilliót. Ebből a iehérek
száma az egymilliót sem érte el. A .többség néger volt; ezekhez
járult mintegy félmillió bennszülött és luiromszúzezer [éloér. MáH
fél század alatt a lakosság száma megtízSzereződött. Az európniak
nélkül sosem következhetett volna be, és különösen nem ilyen. rö
'l,id idő nlatt, ez az ötven milliós szaporodás.

A papság megfelelő arányú számbeli. nÖ'veléséről ozonban. ae
európaiak nem gondoskodtak. Ha átla.qul ezer hívőre egy papol
veszünk, megállapíthatjuk, hogy ma Brazíliában ötvennégyezer
papra volna szükség, a jelenleg működő - és részben kiöregedett
- nyolcezeren kívül. "Eszünkben sincs --:- írja P. Fernando 
hogy a mai .állapotokért Európára hárítsunk minden. fele
lősséget. Ú gy látjuk azonban, hogy vallási erőivel méltányosabban
is gazdálkodhatott volna. A, JizenkilencedJik seásadban, a br(t.<:iliai
bevándorlás fénykorában, Európa népessége ritkább volt s pap
jainak arányszáma magasabb, mint ma. S mi volt a helyz{Jt1 a
bevándorlók száma évente olykor igen maaa» számot ért et, 1891
ben például több mint 215 ezret, a. velük jövő papok száma.aJzon
ban' sosem volt! még csak említésre sem méltó' . (t. c.)

A MARANAI Lli]PRAKÖRHÁZ. Madagaszkár szigetén, a
fiarancsoai vikariátusban van Marana, melynek leprakórházát
mcstanában látogatta meg egy ujságiró, Igy számol be tapaszta
latairól s élményeiről:

"Mintegy tíz kilométerre a hegyek köz.t, magányos, elhagya
tott vidéken, egy domb lejtőjén váratlanul elénk bukkannak a
lepratelep tiszta, vidám épületei. 1908 és 1911 közt épült a telep 140
beteg számára. Jelenleg 125 ápolt él itt két nővér fölügyelete alatt.

Az alapító nővér ma is az intézményben lakik; csupa mozgé
konyság, noha elmult 76 éves, süket és majdnem teljesen vak
Negyvenhat éve él Maranában s már sirját is kiválasztotta, köz
vétlenül Dupuy atyáé méllett, aki 1912-ben halt meg, saját szavai
szerint j,mint a lepra és a becsületrend lovagja". Boldogság, jóság
és nyugalom leírhatatlan légköre veszi körül az öreg- főnöknőt.
Szereti a leprásokat, kedves gyermekeinek érzi őket. Egy fáradt
arcu, öreg pap egészfti ki a telep "személyzetéIt". Orvos nincs,
legföljebb csak nagy időközökben látogat el hozzájuk a gyarmati
körorvos, a kötözéseket és szükség' szer-inti kisebb műtéteket fi

nővérek végzik..
A házat a lengyel Beyzim atya építette, aki szintén 1912-OO'JI

halt. meg. Kitűnő építésznek bizonyult. Középütt van a kápolna,
az épület egyik szárnya a férfiaké, n másik 'a nőké. A közös- iH
te'ntiszteleten kívül a kápolna délelőtt a nők, délután a férfiak
számára' van nyitva; de ahogy most belépünk. éppeneg-yiilttta
láljtik ·a telep fiataljait, fiúkat s leányokat, amint a katekista ive
zetésével, aki maga is leprás, énekeket tanulnak. A katekistát Pál
nak hiyják, negyvenkét' éve él a telepen; betegsége a kevésbbé rom-

554



bolók közé tartozik, idegeit támadta meg, újjai befelé zsugorod
nak s az ízek fokozatosan leesnek, de nyilt sebei nincsenek s egyéb
ként egészségesnek látszik a teste. Megmutatta a kezeit: egyetlen
egészen ép újja sincs s a legtöbbön már csak egy íz van. .' ,

- Egy napon - mesélí a nővér - sietve hívnak: tessék jönni,
Pál vérzik, akár egy ökör! Baltával levágta az egyik ujja beteg
rószé~, mert nem tudott rendesen dolgozni miatta ...

Sa tettes most mosolyog multjának ezen a véres epiz6dján.
Ahogy belépünk a kápolnába, nehéz szag csapja meg orrun

kat: a betegség szaga, a trópusi fajták nehéz kigőzölgésével keve
redve. Valóban hősi bátorság kell hozzá, hogy valaki ebbena lég
körben éljen és gondozza a rettenetes sebeket! De Mária és Márta
nővér csak mosolyog, "A betegségnek nincs többé szaga - mond
ják - hála az új gyógyszereknek, melyek komoly gyógyítóha.fiást
érnek el. Az utolsó három évben hatvan beteget küldhettünk visz
sza otthonába, miután kétségtelenül megállapítást nyert, hogy nem
fertőznek többé." ..

A főoltáron s az ágyak fölött mindenütt a ezenstohowai Szűz
anya képe. Egyszer egy lengyel konzul járt Maranában és sir
vafakadt e szeritképek láttán, mert eszébedutott, hogy míkor kis
diák volt, maga is adott a fillérjeiből ennek a távoli missziónak a
javára, melvet egy lengyel pap vezetett. Az intézmény anyagi alap
jnit sokáig a lengyel és a francia adományok jelentették. 1940-OOn
a háború folytán ezek a kapcsolatok megszakadtak; azóta a lep
ratelep nagyrészt maga fedezi gazdasági szükségleteit,

A nők szárnyán kezdjük a látogatást. A tűzhelyek sajátos óvó
berendezése a betegek védelmére szolgál, hogy meg ne égessék
magukat, mert a lepra megszüntet mindenféle érzékenységet. Sza
had ég alatt apró tűzhelyeken kiki kedvére sütheti vagy főzheti
meg a maga pótlékját napi r'izsadagjához, A gyógyszerlárralszem
közt az ebédlő; de egyik-másik szegény nő nem tudja, mire szol
gál az asztal meg a szék; sokan az asztalon kuporognak, mások
it földön ülnek. Középütt tágas udvar, s körülötte az épület: akár
egy· kolostor.

S az élet valóban kolostori módra szabályos. Reggel hatkor
szentmise, utána reggeli, majd munka; a délután olvasó-imádság
gal, hittanulással, munkával telik; fél nyolckor, szentséglátogatás
után, lámpaoltás és kötelező csönd. A betegek nagyon szerétnek
imádkozni és örömmel veszik, ha arra kérik őket, imádkozzanak
valaminő jó szándékra: Ebben a még 'pogányok szinte versenge
llek a megkereszteltekkel.

A legjobban a vidámság lepi meg az embert ebben a házban.
Csupa ragyogó arcot, csupa szélesunosolvt látni. Mintha mind
gyermekek volnának, s valóban azok is: a nővér mosolyogva me
séli, hogyan tódulnak köré reggelente s könyörögnek egy· szem
édességért, Boldogok, mert érzik, hogy szeretik őket. És érzik azt
is,' hogy nagy családjuknak nem hassontalan tagjai; tudják, hogy
szenvedéeüknekfitokeatos értelme és isteni célja van; .

A férfiak részén míntha e~y árnyalattal kevésbbé volnának
rendesek a hálótermek, folyosók, ebédlők. Gyerekek jönnek száju
kat tátva s a nővér egy-egy szulfamid-jrilulát ad nekik. Az arcok
valamivel komolyabbak és zártabbak. Az egyik férfi nagy komo-
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.lvan azt mondja: "Én antosaka vagyok" s nagyon fontos számára,
hogy tudják, milyen törzsből való.

A telep legmeghatóbb része a temető. Itt alussza álmát Dupuy
atya, itt a lengyel Beyzim atya; az utóbbinak a sírján negyven
két éve télen-nyáron állandóan egy rózsatő virágzik.

Míg fertőtlenítésül alkohollal lemossuka kezünket, Mária nő
vér a leprások rendkívüli kegyelmeiről beszél. Egy lányka előtt

megjelent a Szent Család látomása; utána a fal felé fordult fl
lehunyta a szemét, hogy többé semmi mást ne lásson, s így halt
meg negyednapra rá. Egy beteg szentáldozásakor hirtelen vissza
nyerte látását. Az egyik vak egy nap úgy érezte, valaki közeledik
hozzá s azt kérdezi tőle: "Mit kívánsz'l" "Hogy u~ra lássak" 
mondta a beteg és megnyilt a szeme. "Ki volt az1' - kérdezték
utóbb tőle s ő habozás nélkül felelte: "Szent Péter".

Igy él s virágzik a halál árnyékában az imádság, szeretet és
legendák boldog világa Maranában. (a. r.)

A JÉGVILAG APOSTOLAI. Roger Buliard, mint fiatal pap,
~násodilr éve működött a kanadai Coppermine-ben, amikor az ot
ta.ni a,postoli vikáriu» magához hívatta.ég meakérdezte tőle, ne'ln
Iátoaatna-e el Viktória.-földjére, a világ végső emberlakta ésZ<Jki
területére e nem tó.nulmányozná-e ott egy missziós állomás föl
állításának lehetőségét. Öútnakindult tizenegy kutyájával, hor
dozh.a1ó oltár'ával és a legsrtűkségesebb fölszereléssel, megérkezett
King's Bay-ba s ott az a pár ember, akivel találkozott, így fo
gadta: "Mi vagyunk az utolsó eszkimók errefelé. Innét a Sarkig
nincs többé élőlény". A pap pedig így felelt nekik: ..Rendben van,
itt maradok veletek".

Buli~,rd atya, ma negyvennéJlJJ éves; cntlétatermetü, kemény ar
cú -férfi; tizenhét éve él a sarkvidéken. "A vidék? - mondia. -
A fundrák, kopár seiklák, gonosz lápok, m.eddő föld, mely csak
zuzmót terem s néhány satnya virágot. A tél kilenc hónapig tart.
ebből kettő teljes éjszaka. Plébániám a partvidék nyolcszáz kilo
métere. Híveim: rni.ntegy száz eszkimó, köztük harmincöt a kcdo
likus. Házam: -'abarak King's Bay-ben, amikor ott tartéekodom,
egyébként egy sátor. Vagyonom tizenhét kutya és alpuskám. Éle
tem: utazás, vadászat és papi hivatásom teljesítése.

Az élet itt nehéz; ae első dolog: megélni. Ehhez élelem kell;
s hogy meglá.togatha.~samnomád hiveimef és a betegeket, etetnem.
kell a. k1ttYái~t. Évente tizenöt tonna húst megesznek. Gymkf'an
hajnali öltől késő e.~till egyfolytában vadászom. Máskülönben
éhenves.ziink. Ezért kaptam. fölmentést a breviárium alól. De (lj

szenUnise rendezeres bemutatásá~k is leküzdhetetlen akadályai
vannak.

Évente általában kétszázötven napot vagyok úton. Több mint
százezer kilométert jártam be kutyáimmal. Közben voltam fogát,.z,
orvos, szíjjártó, sírásó, as.zerint, minek kellett lennem. Ideérke
zésemkor afféle télnadaka: találtam itt: brutális és ~lattomos,
nagylelkű és [ukar, »endéásserető és orgyilkos lényeket. Rettene
tesen félnek a rossz szellem.ekt.ől; sok köztük a szuggesztiv b
O'AdOJlzuggesztiv jelenség. Ha semmi egyebet nem értem- vol'fIAJ el,
mint. azt, hogy megingatfam bennük babonáik hifelét, már ~. is
szép eredmény lenne. Tizenhét évi munkám eredménye mindö,'lsze
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harmincöt katolikus; és az, hogy a fölfogásuk lassan átalakult.
Ma már tiszteletben. tartják az öregek életét, az asszonyt nem te
kintik puszta igásáUatnak, a gyerekgyilkoSság egyre ritkább, s
kezdenek nemesebb érzelmek é redni ezekben az ösztönlényekben.
Mindez rengeteg fáradságba_került: jaj annak, aki akár testileg,
akár lelkileg föladja ellenállását itt, valóban a világ végén, a
reménytelen magát~yosságban.

Egy este közli a rádió: Coppermine hívja King's Bay-t. Éj.
jel 23 órára. " Odakint 35 fokos hideg, 8 a kunyhóban szuszogva
alszanak az eszkimók ... King's Bay, hallja? Kábel Párisból ",
1911 tudtam meg az apám halálát .•."

Buliard atya aezo! ünnepli meg a Mária-évet, hogy aSzik·
anya tiszteletére új missziós állomást szeruez a sarkvidéken .• : S
tudja, hogy nincs egyedül a jégvilágban, "szomszédja" a sarkoi
dék "repülő papja", a legendás Thomas Cunningham atya. A kez
det {jt ,is megriasztottl1l. Nem sokkal azután, hogy megérkezett
Alaszka eszkimói közé, elfogta a csüggedés s fölkereste Lafortune
missziós atYát, a.ki akkor nuír több mint negyven éve működött
Északon. Az szemügyre vette őt e azt mondia: "Mint BeUarmin
Lafortusu: mindig és állandóan utáltam itt töltött negyven esz
tendóm minden egyes pillanatát; de mint La/ortune atya örömest
tízszer is ujraélném valamennyit".

Ez a néhány szó döntötte el a fiatal misszióspap pályáját.
Alaszkában mint páratlan, mitikus jelenségre tekintenek rá, aki
biztos kézeet weeett repülőgépét a fagyos tundra fölött, bátran
hajtja kutyáit a,hósivatagban, rettenthetetlen erővel kormányozza
csófUJkjáJ a jeges vizeken; százakat és százakat mentett meg m6r

, a biztos' haláltVl, jelentéseivel nemcsak elfgazítja a pilótákat , ha
nem n.agy pénzösszegeket i§ megtakarít a légiforgalmi táTBaS'á
.'loknak; előfordult, hogyejtőernyővel leereszkedve, vitt· segítséget
a sarkvidéken eltévedt expediciónak; és sok lelket vezetett Isten
hez szavával és hősies példájával. Mert ez a sokoldalú ember el
~ősorban pap, akinek legfőbb célja magasra emelni ezeken az el
hagyatott, rideg tájakon Krisztus keresztjét s minél több lelket
nezetni oda az (Jdvözítőhöz. (A. L.J

FREDERlC MISTRAL Provence Maiario nevű falujában szü
letett 1880 szeptember 8-án. Egy ötvenötéves özvegyember, jómó
dú gazda, akinek éppúgy megvan a genealógioi legendája, mint
egy dínasatiának, második feleségül elvesz egy kalászt szedegető
fiatal lányt, Delai'de Poulinot-t. Kissé bibliásan költői történelt,
de Provenceban vagyunk. Kettőjük gyermeke a költő. Szelíd,
fiatal, dalos anyjától a nyelvvel együtt megtanulja a vidék. da
lait, mondáit és hozzászokik, högy provenealu] szdtrte csak költé
szetet lehet beszélni. "Nemcsak emlőjének tejével táplált ez az ál
dott asszony, hanem ugyanúgy a hagyományok és a Jó Isten
mézével is" - írja később anyjáról. A család körébenéli le gyer
mekéveit/ a földmívelő életforma kifinomult, poétikus formáj kö~
zött; látJa, hogy népének k,ezépena munka, szájában a beszéd,
lelkében az ünnep hogyan költőiesooik meg s hogyan kapcsolódik
évszázadok hagyományaihoz. Lelkébe belevésődik ennek a né1lne'k
pompaszeretete, ceremóniakedvelése és szinjáJtszó-kedve, a leszállt
kulturáknak ezek a jellemző vonásai.
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Lassan fölfedezi népét, végül fölfedezi önmagát, azt. hogy
költőnek, provencal költőnek született, Tanárai, gondviselóssz.erií
barátai csak szítják benne ezt a tüzet. Mistral lassan irodalmi ve
zér lesz, sőt 1874-re1 amikor Avignonban nagy Petrarca emlékün
nepségeket tartottak, a leánylatin népek, akatalánok, szárlok,
malloreaíak közös irodalmi törekvéseinek indító-vezető géniuszá
vá nő. A provencal mozgalmat később nem a franciák ölték meg.

, hanem egyrészt a francia kultura ellenállhatatlan ereje, a francia
többség asszimiláló kohója, meg a világháború. Maguk a pro
vencei írók is pártokra szakadtak, belső harcokban emésztették
egymást - és aztán Místralon kivül igazán nagy költő nem ii'
akadt köztük.

Mistral negyven éve, 19B-ben halt meg. Alkotott valamit, ami
élni fog; míg költészetetkedvelőember fog élni ,a földön. Az élet
ből és az emberiségből mondott ki valamit, amit senki más nem
mondhatott ki: egy nép, egy táj, egy nyelv szelleme nyert benne
nemcsak tökéletes, hanem - úgy látszik - végleges kifejezést.
Nem tartozik a legnagyobb kö1tők közé, hiszen Mistral célja nem
is a költészet, hanema hagyománymentés. Költészetének anyaga
nem is az ő alkotása, hanem nyelvi, formai és kifejezésbeli örök
wg. Nem alkotó költő, inkább mecít és beolvaszt. Csak a keretet
kellett kitalálnía, az ékszer kövei készen kínálkoztak a heillesz
tésre, A keret aztán egysze'r a 'Rhone folyó (Lou Pouémo'dóu
Rose, 1897), amely, úgy látszik - akár a Volsra Oroszország
ban - egy népi hagyományrendszernek is vízgyüjtője. Minden kis
mellékfolyója mondát, legendát, történetet szállít beléje. Más aztán
nem történik az "eposzban". Máskor egy népi-lovagi hős, Calendal
de Cassis képviseli a gyüjtő prizmát.. (Calendal, 1887.) A keresztes
háborúk idején élő mesés lovag, aki sok kalandon. megpróbálta
táson át küzdi ki magának a tündéri Estrellót mindez szintén
csak alkalom a rengeteg néphagyományi és történelmi kitérésre.
reflexiókra, - és jegyzetekre.

Mistral művei így mind tulzsufoltak, nem rendelkeznek pél
dául Arany műveinek klasszikus átlátszóságával, ekonomikus tisz
taságával. Ö annak a költőnek harsogó boldogságával ír, aki elől
még nem írtak el semmit s bárhová fordul, friss. témákat. tája
kat, érzelmeket, formákat talál.

~_gtöbbet persze leghíresebb, legnagyobb époszában talált, II

Mh':éióban. De éposz-ea Miréio' Hiszen valójában alig van me
séj&: Vince, a derék kosárfonólegény, meg OR gazdag Miréío egy
másba szeretnek, de a lány szüleí ellenzik a házasságot. Miréio II
híres Három Mária kegyhelyére fut, de a kimerültségtől meghal.
Ami ezenkívül még OR műben van, az főleg a tá.ira és az alakokra
kiáradt gyönyörű líra, a. finom és mégis szenvedélyes érzeltni élet.
meg egy idilli életforma életképszerű mozzanatai: vacsora, re
gélés, kőrisbogárvadászat,piócaszedés. szeder- és eperfalevél sze
dése, madarászás, gubófosztás, halászat, pásztorkodás, kosárfonás,
aratás, aztán népi játékok, verekedések. ünnepek, búcsúk, .mek,
dal, tánc, mese, viselet meg az időjárás. MllJtatóba, néhá.ny SOl"
Ijjas Antal új fordításában:
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Mély lett s fénylett az eJ ••• Közelben
meredt fel árnytól átölelten

a nagy tanyaszekér, négy roppant kerekén:
nagynéha messze a rnoesárban
tehén kolompja kondul lágyan,
bagoly suhog s esengve, vágyban:

csalogány esengeti trilláit' szerteszét.

Oriási arányú idill inkább, mint éposz, Megvan benne az idill
ér~lmessége és mindent átragyogó líraísága, gyöngéd bája, kis
szerű kedvessége. A tragédia is inkább idilli: a provencei Szép
Ilonka liliom-hullása ... Nem eposz semmiesetre sem, ahogy nem.
~tZ Toldi vagy János· vitéz sem. De Tompa Mihály bizonyáI'a
ilyen .,eposzt" írt volna. Mert Mistral is Iirikus volt és lírája
a tájból,az alakokból. az epikumból és életviszonyokból, hagyomá
nyokból és feladatokból kiáradó és azokra visszafénylő objektí-
vált öröm. Amikor ilyeneket ír: .

Igy nyáron, hogy az olajágak
ezüstfehér virága árad

8 a halványzöldhabú szőlővirág között
kőrisbogár után csatangol
az ember, lesve merre van lomb
melyen smaragdtűzben aranvló

csapatjuk áJtragyog, levélen, á!gközön ...

ilvenko:' azt is világosan érezni: mért több Místral műve elirudal
uriasf.tott etnográfiánál, Azért, merf műveiben egy színes költői

I'gyéniségen, miut prizmán át művészi alkotássá egyesülnek a nép
['a;jzi tények, egy érzékeny és lelkesedő költő lelleületén keresztül
",gy nép, egy táj lelke fejeződik ki (-i -ó)

A MUZULMÁN CSALÁD V ÁLSAGARÓL közölt érdekes be
.~zámolót a rabati apostoli vikariátus "Faits et Ldées" című folyó
irata. A muzulmán család - a cikkíró Cuoq páter szerint - jel
legzetesen patriarkális, szerkezetében az antik családra emlékeztet
s bc-nne a csauuiii), paterfamilias tekintélye alatt együtt élnek a
feleség vagy feleségek, a fiúk, már ha esetleg maguk is apák vagy
épPenséggel nagyapák, s míg férjhez nem menmek, a lányok. Min
den jog a családfőt illeti, minden tulajdon az övé, ő parancsQl fi

házban és neki engedelmeskedik mindenki. A család függetlenkö
zösség, valóságos kis állam az államban: Senki sem élhet keretein
kívül anélkül, hogy a nyomorúság és éhhalál veszélyének ne tenné
ki #u:tgö,t. Lázadás a családi tekintély ellen: képtelenség; enge"del
'lWsk!!dni az apai hatalomnak, vagy kibújni alóla itt a szó ezoros
értelmében élet vagy halál kérdése.

Ezt' a családi formát bizonyos gazdasági föltételek hívták élet
re. MagárahagyoU egyén vagy akár kisszámú önálló család szá
mara 'ugyanis egy gazdaságilag állandóan fenyegetett országban
.íóformán semmi életlehetőség nem nyilik. Aszály, inség, belviszá
lyok I~ egyéb nehézségek fenyegetik álland6an az ember életét.
Csoportokba kell tehát szeroezkedniiik, hogy biztosí/hassák fönn
marodásukat: Igy jött létre n fegyelmezett patriarkáUs csnlád és a
tiires lélek.'1zámát áUandóan biztosító többne}1'lség.
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A kereszténység, a:t emberi személy értékének elismerésével.
sokkal forradalmibb szellem1i volt, sem 'hogybefogadják. A Korán
ezen a téren elnézőbb voU, mint az evangélium: meghajolt al szo
ciológiai követelm~1Iek eMU. Kétségkivül emberségesebbé tette
az arab erhJölcsöket köriilír'Da a férj jogait ~ megszabvaJ a poli
gámia határait, de Üttyegében mégiscsak val'lási szentesitést adott
a fönálló állapotokra.

Ezek az állandónak vélt keretek kezdenek mostanában repede»
ni. Két áramlat bontakozik ki lassan az Izlámon belül: egy /ron--
urvátiv, amely makacsul ragaszkodik a régi formákhoz, és egy
IwliJ,dó, amely már kinőtt e régi formákból, de újakat még nem
talált magának. Amazt főként a régi nemzedékek képviselik,
emez: elsősorba.n a fiatalok.

Ezek az új, forradalmi nézetek az utóbbi idők gazdasági fejlő
désének eredményei. Pár évtizede ugyanil~ az Izlárm államhi át
alakuló.ban vannak. Az idegen tőkék új vállalkozásokat kezdemé
nyeztek, a f,ellahok, kéeműoesek, halászok, tenelusicsérok: új fog
lalkozások után néztek, városok épültek és növekedtek s új gaz
dasági rend keletkezett. A fiú ma már sokszor annyit, vagy töb
bet keres, mint az apja s most már sokszor az apa szorul rá a
fiú támogatására; a vidékről a városokba való áramlással együtt
}ár a kiszakadás a családi közösség'ből; a nő, akinek eddig egé
szen másodrendű szerepe voU, kenyérkereső s olykor családfönn
tartó lett: s mindez csak néhány kiragadott példáJa a nagy át
Idakulásnak, mell} a régi, szigórúan kötött köziHségi rendb6l az
il'l.dipidualizmusba vezet. Az egyén gazda.sá.qilag fölszabadul a
/CÖz{)l'1ség gyámsága alól.

Milyen választ tud adni az Tzlám e modern. 'fejlődés áUal föl
vetett kérdésekre? Képes lesz-e másra, mint arra, hogy a 'Fégi,
patriarkális ezerkezethez kötött formákat hangsűlyozza t(YIJdhra
is? Annyi kétségtelen, hogy az új nemzedékek modern igényei 
alM,.· jók, .akár nem jók - mint, a nemek egyenjogúsága, a nők
rés:wétele a politikai, és társadalmi életben és más hasonlok; nem
csak a. mult fölszámolását jelentik, hanem határozott ellent'J'nOt'ldást
is a. Korán szent rendelkezéseivel szemben.

Ezt a fejlődést megállítani nem lehet többé. A régi esa~i ke
retek. sokko; korhadtabbak és avultabbak, .<:emhogy komoly gátjai
leh8tné!J'tiek az új áramlatnak. Ez sokakat eisodor, olykor éflf1ert'
a legjobba.k közül s tömegestül halmoeza. egybe anagyvárosokhan
If, patria.rkális családok menekültjeit. A probléma oly időszerű,
hO!J1j már regényírók fi.gyelmét is magára nonia. .

S ezen a. ponton vár - (Juoq atya. ezerint - komoly föladat a
keresztény cealádokra; Egyrészt "nYitva kell állniuk" a muzuJmán
Hilág válságának e talajtalan fialalsága felé, másrészt oly erővel
kell feléjük sU[lározniuk a keresztény családi eszmény szellemét,
!tom) példát állítsanak és követendő utat mutassarnak azoknak.
akik hon.ta.lanná 1,áltak régi fornufikban s 1,olami újai, meleup,b
bei, szemt!l]}eselJbet és m.egn.yugtatóbba.t keresnek. (e.)

FelieMs kiadó: S í k S á ta d o ,.
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