
tásáról való társalgásnak tehát
e két határkő, I3Z igazságosság;
és a szerétet határkövei között
kell maradnia. A nagy aquinói
bölcs nem ok nélkül mondotta
13 mértéktartást, tehát a határok
lÍJszteletét a legfontosabb eré
nyek egyikének. Sajnos, ez az
erénv a legnehezebben megtart
hatók egyike is, mert ebben a
"Vonatkozásban a mértéktartást
csak azok gyakorolhatják ered
ményesen, -akikben már erősen

kifejlődött az igazságosság és a
szerétet erénye, Persze nemcsak
azt nehéz megállapítanunk ön
magunkkal kapcsolatban, vajjon
e két erény milyen mértékben
fejlődöttki bennünk. hanem még
azt sem tudjuk mindig bizonyo
san, vajjon nem I3Z irigység, a
Iappangó bosszú, vagy más
alantas érzés késztet-e rninket

NAPLÓ

bh'Matra embertársainkkal
szemben.

Ezért szekták általában II

hallgatást ajánlani, amint azt
az, ön gyóntató atyja is tette,
nyilván az ön jellemének az is
meretében. Persze a hallgatás
erényének a gyakorlása sem
mindis- könnyű, néha meg szin
te lehetetlen. Ezért tehát meg
kell próbálkoznunk átlépni azon
a határon, amellyel a vétkes
magatartást erényessé változ
tatjuk, előbb utóbb észrevesszük
önmagunkban is- a megszólási
hajlamok forrását és igyek
szünk megkeresni a [ótulajdon
ságokat azokban. akikről a
rossz önkénvtelenül is eszünkbe
jut. Mi természeteeen nem
mondhatjuk meg az on konkrét
esetében, hogy melvik utat vá
lassza. Ezt lelki vezetőjétől kell
megkérdeznie. . Sz.

AZ ÉSZSZERŰ ISTENTISZ'l'ELET. Advent a várakozás ideje
volt. karácsonyaMegtestesülés öröméé, Vízkere-szt Jézus Krisz
tusnak mind HZ egész világ előtt való megnytlvánulásáé. Advent
ben a próféták várakozásával vártuk. karácsonykor az angyalok
énekéve-l és a pásztorok áhítatával dicsértük őt, vízkeresztkor 8
napkeleti mágusok alázatával hódoltunk előtte. És hogy elérke
zünk u vízkereszt utáni első vasárnaphoz, az evangéliumban még
egyszer meg.ielenik előttünk a gye'l'IDek .Iézus, hogy azután hosz
szú időre, majdnem két évtizedre eltűnjék szemünk elől a csön
des munkának, kötelességteljesítő tökéletességnek, engedelmes
ségnek és elvonultságnak abban a világában. melvről 'az evangé
lium nem mond egyebet, mint hogy "növekedett bölcseségben, kor
ban és kedvességben, Isten és az emberek előtt."

Nekünk, akik Krísztnssal élünk, vele kell lennünk. példáját
kell követnünk ebben a növekedésben is. Az Egyház mellettünk
áll és utat mutat: abban a piHanatban, amikor a munkás J&zus
Ilyomában elindít a tökéletesedés ösvényén, a vasárnap szentlee
kéjéhen Szent Pál tanítását adja útravalónkul , Szent Pál taní
iását arról, hogyan legyünk "élő, szent és az Istennek tetsző 6,1
aozat", arról, hogyan legyen egész életünk, egész kereszténysé
günk "észszerű istentisztelet".
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Ha van csalhatatlanul je-llemző vonása a hiteles keresztény-
ségnek: az "észszerűség" ilyen vonás. Szent Agostonnak tulajdo
nítják - noha nem tőle, származik ---< a mondást: "Credo. quia
absurdum", "hiszem, mert képtelen"; és Chesterton volt az, aki
megfordította. keresztény módon ,a talpára állította a dolgot: el
hiszem - mondta c-> nem mert képtelen, hanem mert nagyon is
hihető. nagyon is észszerű.

Egyszerű valóság is nyomban képteleqségnek tűnhetik. ha
nem a maga mivoltának, természetének, rendeltetésének szempont
ja szerint szenilélem. Az első föladat a keresztény ember számára
tehát nem más, mint a helves szemlélet elsajátítása: ..Ne szab
játok magatokat a világhoz, hanem alakuljatok á.t értelmetek meg
ú.iitásával" - mondia Szent Pál. S e mondatnak szinte minden
egyes szava tele van súlyos tartalommal. "Alakuljatok át" - fi
gyelmeztet, mint annyiszor másutt is; a keresetényt as teszi ke
reszténnyé. hogy fölölti az "új embert", újjászületik, átalakul:
nem áll tétlenül, hanem együttdolgozik a kegyelemmel, megtesz
minden tőle telhetőt abban 'a biztató. fölemelő, tevékenységre ser
kentő tudatban. hogy noha ő maga semmi, mindenre képes Abban,
aki megerősíti. Ebben pedig az első lépés a keresztény értékrend
tudatának kialakítása értelmünkben és meg-valóeitása életünkben:
az, hogy ..ne szabjuk magunkat a világhoz", hanem nyíljunk meg
a természetfölötti felé. a kegyelemnek. Szerit Pál világosan meg
mondja, hogy itt legelsősoeban értelmi s annak nyomán akarati
munkáról van szó; értelmesen megalapozott és férfias, tevékeny
magatartásról, nem pedig érzelmi, hangulati vallásosság-ról.

Csakhogy - számíthatunk ,az, ellenvetésre - nem valami
féle racionalista jellegű fél-remagyarázása-e ez az Apostol sza
vaínak l Nom; mert nyilvánvaló, hogy itt egyáltalán nem az ér
telem öncélú kiemeléséről. holmi modern racionalizmus értelmi
öntetszelgéséről van szó; itta határozottan és jogosan nagyrabe
csült értelem korántsem bálvány. hane-m "ancilla". szolgáló leány,
s rendeltetése az, hogy" általa ..fölismerjétek. mi az Isten akarata,
mi a jó, a kedves és la tökéletes".

Ki hát az értelme megújításával átalakult ember. az Istennek
tetsző élő és szerit áldozat'l Az az ember, 'aki az Isten akaratában
él, aki elfogadja és aki teszi ,az Isten akaratát. Az Apostol "élő"
és "szent" áldozatról beszél, s mindkét jelz.ője lényeges. Élőnek
kell lennünk. folyton fejlődő, alakuló, lüktető, mozgalmas való
ságnak. aki nem meddő passzivitással fogadja la hatásokat. ha
nem tüstént reagál rájuk, átveszi, a sajátéletébe szövi, saját anya
gává forrja őket; s amikor Isten akaratát elfogadja, nem er
nyedten beletörődik, hanem lendületesen beleéli magát, együtt él
vele. S ebben ,az apostoli - keresztény - értelmezésben a "szent"
sem tétlen állapotot jelent, hanem állandó magas hőfokú tevékeny
séget. 'a szerétet állandó, nyugodt áramlását, a ke,gyelem hordo
zását, Isten akaratának - a "jónak, kedvesnek és tökéletesnek"
- eselekvését a világban.

Az az "új ember", aki tarsolyában ezzel a szentpáli leckével.
és szeme előtt a názáreti áosműhely csöndels munkásságába visz
szalépő Jézussal elindul a keresztény tökéletesedés útján, hogy
ácsmeatere legven saját magának, legyalulja görcsösségeit, lesí
mítsa érdességeit, "jóvá, kedvessé és tökéletessé" esztergályozza



magát: - ez az új ember nehéz munkájáhan nincsen egyed,ü:!.
"Amint ugyanis egy testben sok testreszünk van, nincs azonban
mínden testrésznek ugyanaz a rendeltetése, aképpert sokan va
gyunk egy test Krisztusban, egyenként azonban egymásnak tag
jai"- olvassuk tovább a szentleekében az Egyház egységének, a
misztikus Krísztus-testnek est a nagyszerű szentpáli gondolatát.
Az üdvösség személyes ügy; de az üdvösségre törekvés az Egy
ház nagy egységében, kőzösségében, testében, életében megy vég
be - és személyesnek meg közösséginek ez az egysége ismét egyike
azoknak a tényeknek, amelveket a "világhoz szabott" értelem
önellentmondóknak ítél, ,a keresztény lélek viszont mínt észszerűt

és természeteset, mínt számára egyedül természeteset fogad el és
él meg. Egy test vagyunk Krisztusban. s egyenként és küiön-kü
lőn egymásnak tagjai, és nemcsak felelősek egymásért, mint egyik
tag a másikért, hanem hasznosak is egymásnak és kölcsönösen
egymásért valók; együtt ,egy test, de külön-külön fölcserélhetet
lenek és helvettesíthetetlenek, mint Isten külön-külön minden
egyes lélekre, minden egyes embeiri személyre vonatkozó akara
tának hordozói.

A keresztényembeor 'szemében ez adja meg a maga és fele
barátja evilági hivatásának és állapotának tiszteletre késztető
méltóságát: az, hogy benne Isten . akaratának konkrét megnyilat
kozását látja. "Különböző adományaink vannak a nekünk adott
kegyelemnek megfelelően" - mondja az Apostol s kiki abban te
gyen meg minden tőle telhetőt, 'amire hivatott, azaz úgy teljesít
se a lehető legtökéletesebben állapotbeli kötelességét, mint az Is
ten személyesen neki szóló akaratát.

Ez Szent Pál tanítása a kerelsztény "józ,an gondolkodásról",
"észszerű istentiszteletről"; s ezekkel ,a gondolatokkal szegödtet
be minket, hívekotaz Egyház az ifjú Jézus názáreti ácsműhelvé

be, a keresztény tökéletesedés iskolájába. (r. ou.)

A MUS/CA SACRA művelőinek és barátainak igazt unnepe
v.olt Lajtha László vegyeskara és oraonára írt nüséiének: nemré
giben elhangzott bem.utatója. Az Alcantarai Szent· Péter (volt
belvárosi ferences) templom kórusa, karvezeWje, orgonása nem
kis feladatra vállalkozott, amik(Yf'stilusában, mondanivalójában,
méreteiben ennyire ujszerű, hatalmas alkotást, aránylag egysze
'rű eszközökkel szólaltatott meg. Derekas munkájának jutalma,
hogy esztendők óta fájdalmasan hiányolt új magyar misét zeng-
hettek Isten dicsőségére. .

Sokan abban a várakozásba.n mentek aJ mise megha.llgatásá
ra, hogy Liiitha László, a kiváló népeenetudás. akinele Bartákkol.
Kodá71yal együtt oly nagy érdemei 'I.'annak népzenénk felkuta
tása és begyüjtése terén, ezen a számára új területen sem fogja
megtagadni azt a csillagzatot, amely alatt munkássága elindult.
Alig hangzott fel azonban a Kyrie "sempre legato" oraonobeoe
zetője, majd a kórus széles dallamívekből megformált könyörgé
se, a Christe eleison. szinte lázasan sürgető szárnyalása, a harma
dik Kyrie tuoato-szerű imitációja, amelynek végén énekkar-or-'
üona egyaránt visszahullott a megbékélés csendességébe - már
is megérezte a hallgató, hogy itt komoly katolikus egyházi zenét
kap, mégpedig a javából. A mise további tételeiben egyre inkább
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kidombO<1'odik az új mű stílusa, amelyet talán egy negatívummai
fejezhelünk ki legtalá'óbban: nem romantikus zene. Nem akarja
illusztrálni, megjeleníteni az énekelt szöveget, Imádkozik, mint
az ősegyház gregoriánumot daloló éneke, mint a középkor gót
dómjainak scholáia, vagy mint egy Pa~esztrinát polifoniázó re
neszász gyermekkórus, A dallam seeretete, megbecsülése érződik
egész mondanivalóján, Nemcsak akkor, amikor egy~egy szólam
szóZószerűen énekel (pl, Deum de Deo, Deum verum de Deo vero),
hanem a négy szólam összefonódásából is ez hallik ki (pl. et homo
factus est), .

Talán mégis ezen a ponton bukkan elő Laltha Lászlóban a
népdalgyüjtő és népzenetudós, aki már kora ifjúságában megta
nulta az éneklő néptől, hogy ezeresse és tisztelje a dallamot. Fo
kozott, utolérhetetlen gazdagságban és szépségben ugyancsak a
dallammal találkozott a gregO<1'ianumban, Csoda-e, ha rabja lett,
ha megszerette s hatásától nem tud és nem is akar szabadulni,
hiszen az ő lelke is Isten dicsőll;égére énekel? Ezek a széles, ütem
vonal nélküli dallamivek (pl. O; Sanc~us) tehát a Szent X. Pius
pápa Motu proprio-jában előírt követelményeknek is eleget tesz
nek. S miért hat az eaése mű annyira egységesnek? N em illuszt
rál, csupán a szó nemes értelmében áhítatos, mint a koráli« ének.
Épp ez az alaphang fogja egységbe a nagy kompozició m.inden
kis réseletét.

Kifejezőeszközökben is szerencsésen mértéktartá, Megfelelően
alka'mazott kontrapunktika s a fent ismertetett dallambőség el
lenére is modern műnek érezzük az új misét, Bár harmóniavilága
középkO<1'i mcsterekre vall, measem utánozza őket. Egy csöppet
sem szentimentális, nem érzéki. Fülsímogató, lágy, szokványos
dalamot nem hal'unk. benne. Sőt éppen a sok újszerű, merész mo
duláció és zárlat helyenként nehezen énekelhetővé, sokak számára
mea nehezen érthetővé teszi (pl, a Gloria vége), Az egész műnek
feltűnő jellegzetessége halkseaoúeáao; Az imádkozó ember túl
áradó lélekkel dúdolja Isten dicsőségét. A Glóriát a romantikus
bécsi misék nagy~enekari harsonázásainak hatására már másként
el sem tudjuk képzelni. Itt a megnyiló égben a Szentháromság
Úristen trónját környező angya'ok feltartott tenyérrel, néma áhí
tatban, csupa aranyban és csupa kékben úgy lebegnek, mint Fra
Angelico iestménuei«. Ebben a környezetben dalol a porszem em
ber, Ugyanez a megi(letődésből fakadó csendes imádás ihleti a
Sanctus, Benedictus és Agnus tételeit. Ez utóbbiban az Isten Bá
rányának mindhalálig. mégpedi.Q a keresztha'álig való szelídsé
g1t, megadását énekli a kórus. Eauetlen. drámai kép a Credo "ju
d.ware, vi1JOs et mortuos"-a, A két magas énekkari szólam me
ltzmái alatt az orgona a Dies irae himnusz ismert gregorián dal
lamát idézi.

Külön kell szólnunk a mű oraonalciséretéről, Az orgonát és
az O<1'gonistát egyaránt keményen próbára teszi. Alig támogatja
a kórust, helyenként szinte el'ene dolgozik. Mégis érzi a hallgató,
hogya kettő egymás nélkül szárnyaszegett volna, Művészi egy
ségbe olvadva együttesen mondják el il szerző ihletéséi,

Laliba Lász.'ó igényes miséje csak legjobb egyházi kórusaink
repertoárjában kaphat helyet. De ha egy kórus megbírja, ne saj
nálja tőle a fáradságot, mert nagy élményben lesz része. Diadal-



,útját a mű nemcsak hazánkban kezdte meg. hanem külföldön is .
.Párisban már több ízben adták elő templomban, sőt Rhené .AUx
híres kórusa hangversenyteremben is . .A Vatikánban történt be
mutató óta a hírek szerint Németország több vá1'osában is éneklik.

m. l.

DE PROFUNDIS... a címe annak a kiadatlan versnek. ame
lyet a tíz éve; meghalt debreceni költő, Gulyás Pál írt egy postai
levelezőlapra. A levelesőlap 1944 Gyertyaszent,elő Boldogasszony
estéjén íródott, azzal, hogy í~ója másnap bevonul la rimaszombati
kórházba, végzetes betegségét, a v~zékeny.séget gyógyítandó. A
baráti búcsúzó mindennapi dolgait beárnyékolja a betegség réme,
,.Pihenni megyek, mert - sajnos - vérzek, vérzek. vérzek ... " ,.A
tuloldalon egy kis vers - egyelőre jobb híján. Irnprovisatio Mys
tica."A verset itt elsősorban nem versszerűségébenkell tekinteni.
hanem dokumentumot kell látni benne, Hisz annyira a beteg em
ber egy elkeseredett pillanatát rögzíti, hogy sam szándéka, sem
energiája nem lehetett - "veroot írni". Az áthuzágálások, javít
gatások is jelzik a .,status· nascendi"-t. Az írásaira, la sajtóhibák
ra annyira gondos Gulyás Pál nem is tudta megállni a maga hu
moros, rontópálos modorában a sarokba szúrt megjegyzést; nig
.must: "Ilyen minden "csizió", I ez a - komposicíó."

De profundis ...
(Vass Péternek)

1. Te, ki a holtakat sirattad.
s ,az Alvilág sötétségéből

az Ég ösvényeit mutattad.
amerre fény hull ránk az Égből;
s ott álltá! a halál kutjában
a szeatségek ornátusában -

2. kiálts fel ismét a Szent Három
Egy Isten irgalma felett,
lelkemet már lehúzta Cháeon,
Sybilla átka eltemet ...

3. Küldj az AtváItozáls fényéből.
küldj ez örök Idő méhéből,

hogy törje meg régi napom,
törölje el kárhozatom ...

4. Te, ki a holtakat sirattad.
s a sír határát ádhaladtad,
s ott jártál, ahol az erek
'az Istenségtől vérzenek -

5. Kiálts fel süllyedő reményem
börtönéből, hogy az egen
,az Arkangyal tartsa meg vérem,
a sírt ne hozza ellenem !

(Ird meg jobban, mélvobben, s sírva ... )



~\. vers kettős dokumentum. Egyrészt tanúskodik Gulyás PáI
-élete végének katolicizmusáról, másrészt pedig belevilágít az utolsó
esztendő rémes izgalmába. la haemofiliával való harcba.

Gulyás Pál - katolikusj Ki merné ezt csak kérdezni is! Aki
őt meeszirűl ismerte, az sablonosan debreceni kálvinista környe
zettel. tisztántúli családi hagyománnyal könyvelte el. Azok, akik
nek közelebbről kellett volna ismerniök és a sorsával többet tö
rődniök, nem vették komolyan Gulyás Pál látomásait és hagy
ták őt ott kinlódni a Burgundia-utcai inasiskolában. Nekik különc
volt és forradalmár. A barátok azonban, akik beleláttak ebbe az
emberbe, megértették, hogy "Költők sorsa Debrecenben" c. tanul
mányában magáról be,szél,amikor Domby Márton Csokonai-élet
rajzából említ egy különcséget Csokonaíról, aki "Egy ízben ri
adtan szaladt felgyult képzelete elől ki a szabadba, a .Kollégviomi
strázsákhoz, hogy prücskedt fejéből kiveehesse.' A vizióból Deb
recenben anekdóta lett".

Ez a felgyubt képzelet,ez ·a vizdonáa-íus lelkialkat a legszembe
tűnöbb vonás Gulyás Pál képén. Amikor Mélíusz Juhász Peter
skolasztikáját boncol.ia, önmagából vetíti-ki a megtalált kifejBzést:
"Etikáját egyéni viziók hajtották. (Holott - Róma felé - "rom
bolta" a viziókatl) Egy sajátságos egyéni látásmithosz ütközik át
írásain." öt is az eszmék nem hideg tárgyilakosságukban érdekel
ték, hanem abban az egységben, amelyben mitosztermő korok meg
élték és megvalósították őket. Széles nagy távlatban és ezerves
egységben. Es egy olyan izgalmi állapotban, ahol vulkánikus ren
gések közben világképek születnek. Gulyás Pál a mitikusan látó,
képekben álmodó emberfajtából való volt. N agy izgalmakban élt.
látomásokban. miknek anyagát olvasmány-élményei, emberéímé
nyei,sétái. útjai szolgáltatták. A legselejtesebb holmi is megszé
pült, amikor az ő szentferenci szeme meglátta. A kaleidoszkop ssí
nes hulladékanyaga a legrendezettebb ábrává rendeződik, ha egy
kéz megrázza. Gulyás PáI csodálkozó gyermeklelke az eposzfor
máló primitiv ember első látásával tudott ránézni a világra. Amit
más észre sem vett, az őt izgalomba hozta és kigyujtotta. Az él
mény megszállta őt és extázisba ragadta. Egyszer Augustinus
lázba találtad, máskor Hölderlin-hangulatban; Schillert szavalt,
vagy az Eddát idézte. vagy Parsifal történetét írta fel a táblára
- iR hahotázó Inasoknak. Egy-egy ilyen élmény hetekig. hónapo
kig tartott és rendszerint előadás, vagy tanulmány született be
lőle. De akár az előadás. akár a tanulmányegyenetlenné és szag
g-atottá vált, mert az élmény hőfokát a kifejezés nem érhette el.
Azélmény annyi mirident, annyi sok helyről szedett magába, hogy
a bőség elg'áncsolta a szerkezetet és a kifejezést. Versben is, ta
nulmányban is remek ötletek, fogalmazásban szerenesés találatok
mellett töredékek, hézagok találhatók. De az ihlet mindenütt hi
teles volt és folyton az a vágy tüzelte: kiemelkedni a töredékes
"égből. a részekből ... Mindig az egészet. az egyetemeset látta a
szeme. Amikor a .,népi" és ..nem népi" paradoxonáról volt szó,
akkor ilyen hibátlan követelményeket írt le a tolla: "Nem alkusz
magyarokra van szükségünk, hanem összegező magyarokea." A
forrófejű magyar fajkutatóknak em üzeni: ..A fajjal ésa faj
felett!" Az idegen kulturák ellenében magyarkodókhoz így szól:
"Debl'ecenllek kell a germán szellem is. la héber szellem is. a szláN
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szellem is, a román szeQlem is - a távlatokon át!" Va.gyisa ma
gyarsál:l'nak is. meg a mi emberségünknek is halált jelent minden
beszűkülés, minden bezárkózás és ghettó. Vállalnunk keH minden
nagy gondolatot, bárhonnan jön is. És ezen a ponton volt Gulyás
Pál a legnagyobb talány a közvélemény számára. Mert sohasem
a hivatalos vagy félhivatalos cégérek szarint tájékozódott, hanem
függetlenül, a maga kulturális törvényei szerint, Ezért tud össze
kötő vonalat húzni Szent Ferenc és Csokonai közé. ezért fér meg
egymás mellett az ő tanulmányában Schütz Antal és Révész Imre,
Dante és ,a Kalevala, Rilke, Kölcsey és a falukutatók.

Láthatjuk most már. hogy ·a katolicizmus öt elsősorban nem
mint vallág érinti, hanem mínt kulturádís élmény, mint egyetemes
forma, mint világhierarchia. "Csak Istenhez fohászkodó vágyunk
lehet eg'yetemes. azaz: katolikus: vágyunk az örök E,gyeteme:sség
után. A teljesség titka azonban Isten kezébe, van letéve."

Érdekes, hogy ő Debrecenben Iátta me,g azt a magyar várost,
amely ennek a mag-yar kulturális ősszegeeésneka fővárosa lehet
ne. Debrecen, ó kikötő című versében meg is radzolta, ezt a deb
receni Róma-eszmét. Ám a város katolíkussásrát is észrevette;
mondván, hogy a város .,me,gnövekede<tt kadolikussáza új célokat
dobott fel a város jövendője számára. . .. v:issza kell térni Méli
uszon túl a Debrecen alaJttalvó katolikumhoz is, Szent Ferenc
megtagadott vizióihoz," Vissea ken térni ahhoz az E,gyházhoz,
·ahola hierarchián bévül történik meg a protestálás. Kezünkben
az interju, amelyben kijelentette: "Katolikus vagyok, noha pro
testáns a bedegyzésem. De úgy vagyok katolikus, ahogy Dante
volt, - egyúttal protestálok." Egy másik helyen ara-ól szól, hogy
Dante tette katolíkussá. Ez,t a dantei katolicizmust a maga számá
ra így foglalta össze: Róma ellenében is vállalni Rómát! - Abban,
hogy a katolikus vallás rokonszenvessé lett számáa-a, rokoni s
baráti környezetében többeknek fontos szerep jutott. Igy sógorá
nak, Pókav Árpádnak, a ditrói gyógyszerésznek, aki IÍIIdozatos
életű, talpig katolíkus férfiú volt. A fenti vers épen arra a rekvi
emre céloz, amelyet Pókay Árpád halálára mondatott a család
jóbarátja, Berki Irma felstőművésznő. Gulyás Pál nagyon sokra
tartotta ezt a barátságot. Berki Irma tanúságtévő, elmélyült lelki
életét, spirituállsan elfinomnlt művészetét Gulyás Pál mindig
csodálta, sőt egy versben, Egy sugarat! címen (Berki Irmának,

. az igaz festőnek) ki is fejezte. A rekviemen, arnelvet a debreceni
Svetíts-kápolnában mondtunk, Gulyás. Pál is megjelent. A De
profundis vers a bizonyság rá, hogy a gyász.mise a lelkébe mar
kolt. Külön nagy hatást tett rá az a gregorián-rekviem, amelyet
a szentmisén Aura nővér kórusa énekelt. A verssel egyidőben tör
tént a fentebb említett interju.amelyben meglepő vallomásokat
tett. Nél:l'y-öt hónappal vag-yunk halála előtt. A betegség egyre
súlyosabb formáhan jelentkezik. Orvosságkereső rokonok, sezítö
jóbarátok veszik körül. A beteg költő az egoyik anatómushoz for
dul. megtudni a vérzékenység természetét. Bekukkantott a biológia
csodavilágába. a sejtek munkájába, És vaiami titkos ösztönnel
egymás melló tette a biológia-könyvet és a katolikus miseköny
vet. És kezdi magyarázni az átváltozást az oltáron és az élet nagy
miséjét, a láthatatlan Isten-celebrálta misét bent a szervezetben,

Az ujság-írő megdöbbent. Bizarrnak találta ezt a hasonlatot és
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nem. értette. Nem is érthette, inert ismernie kellett volna. Guilyás
Pált, ezt az aetheri embert esti beszélgetések szikrázó pitlanatai
ban, éjszakák mágikus óráin, amikor ez a vékony ember az ideától
tűzet fogott és megszépült valami idegen tűzben. Ilyenkor magá
hoz ölelt messze világokat és távoli eszméket, valami bizarr ösz
szefogásban. Úgy, ahogy fi De profundis-ban a maga elfolyó vé
rét belevetítette a szentrnise misztéríumáha, Igy vált ez, a rekviem
egy magyar református köUő élményéhen a legszemélyesebb áldo
zattá és képévé az ő elfolyó életének.

A magyar klaaseicizrnns költői vallásosság dolgában megreked
tek egy deista fokon. A modern magyar Iira már közelített Krisz
tushoz és Babitsban nagy katolikus élményeket hozott. De a val
lásos mísstériumot nem igen közelítette meg valaki is, úgy, mint
Gulyás Pál.

Amikor a debreceni klinika betegágyán már eszméletlenül fe
küdt,az éjjeli' szekrényen Hgy rózsafűzér és II esiksomlvói Szűz

képe virrasztottak fölöUe. (Vae« Péter)

A SZERZETESSÉG VILAGSTATISZTIKAJA. Az angol ka
tolikusok vezető lapja:, a Toblet egyik őszi. számában érdekes ki
mutaiáet közölt a jelenleg mííködő [ériiseerzetesek: számáról, és
pedig világrészek, országok és rendek seeruü, A vUágrészek kö
zött terméseetesen. Európa oezet 58.150 áldozópap szereeteséuel.
JI/lii/djárt utána. Északamerika következik 23.382 fővel, míg a s.zin
katolikusnak tartott Latin Amerika 13.741 szerzeiesécel a harma
dili, heUy~l kénytelen beérni.' Azsia és Afrika körülbelül egyenlő
szúmmq1 szerepelnek: amaz 7.737-tel, ez pedil} 7.892-vel. Ez az adat
is megerősíti azt a; régi tapa;szta'lalot, hogy a "fekete világrész'
sokkai hálásabb talaj a missziók számára. mint a sárga és barna
bőrií emberek hazája. Utolsó helyen természetesen a leakisebb föld
ség, Ausztrália, illetve Oecdnia áll 1.826 szerzetesénel, E kimutatás
szerini tehát az öt világrészben összesen 112.728 áldozópap szer
zetes. teuékensikedik; Ha a.zonbana laikus testvéreket s a filozó
Nai és teológiai tanulmányoka:t végző papjelölteket is hozzájuk
szállítjuk, két és [élezeresére, 270.OOO-re, va.gyis több, mint negyed
millióra emelkedik fel ez a: szám.

Még érdekesebb az országok szerint összeállított kimutatás. Itt
már hatdroeottan. az Egyesült .Államok oezetnek közel húszezer,
pontosan 18.178.~zerzetesükkel. Olaszországot, valamikor a szer
eetesséa melegá:.qyá:t és száz'adokon át kimerithetetlen bőséggel
sarjadó termő földjét, már messze maguk mögött hagyták (14.917).
Még meglepőbb, hogy Spanyolország mindössze felét (7.445) tudja
felmutatni ennek a számnak, holott a közludat még mindig a
spanyolt tartja szerzetes'iintéz.ményekkel legdusabban ellátott 01'
.~zágnak. A jelenség olcá,t aUghnnem azokban a nagyairányú sze
kularizációkban k(j.ll keresnünk, melyek a XIX. század folyamán
ismételten vé.qigvIharz·ottak az országon. Ugyanez az oka, hogy
Franoiaország, mely pedig a XVIII. setlead végéig fej-fej mellett
haladt Olaszországgal, sőt bizonyos vonatkozásokban lelül is múl
ta, 6.431 szerzeteséoei a negyedik helyre ezorult, Mindjárt .utána
a német bizodalom, Belaium é.'! Kanada következnek nagyjából
e.Qyező lé't.'!zámmal: 5.224, 4.913. 4.467. A Iorinameríka! államok kö-
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zlil BrcMÍlia és Argentína vezetnek, a',z, 4.961, ez pedig 2.187 f6vel.
I gM/; szép a többségében még mindig protestáns, illetve felekezet
nélküli Hollandia részesedése: 3,416. Még két országot említ (ll ki
mutatás: Nagybrítannwl 2.64.'3 és Ausztriát 2.532 fővel.

A Iwrmodik számoszlop, az ezer tagnál többet számldló férf'i
rendeket sorolja fel, szám szerint ötvenet. A' fejlődés eecmlélte
tésére minden rendnél három adatot említ: az 1945. f>s1951. év';
létszámot és a két határidő közötti gyalf'apodás százalékban ,.ih:
jezett arányszámát. Itt azonban az áldozópap tagok mellett. már
a. laiku» tesinérek és a növendékek is beleszámitanak a kim.uta
tásba,

A felsorolt rendele között messze kiemelkedőleg a .jezsuiták
vezetnek; mutatá számaik: 27.000; 32.008 és 18.50/0. Régi 1!etélytár
saMe, a ferencesek, akik pedig a XVII I, század kiieepén: 22.589 je~

zsuitáoal még 70.000 rend.tagot tudlak szembeállítani, a második
helyre szoruliak: vissza.. 23.122; 25.438 és 10% mutmó számokka.l.
Egy 1931-ben, illctve 1933-ban kelt kimutatás ezerint akkor 22.936
Jezsuitával 22.008 ferences állott szemben, Azóta azonban (J ieesu
iták gyarapodása szemmellátha:tólag meggyorsult.7 A .'izaléziá
nusok harmadile helye (U.OOO; 17.356; 24%) senkit sem lep meg, aki
ismeri a rend iiatolos lendü letét, vállalkozó szellemét és meg'lepő
alkalmazkocló képesséüét; Már az iskolatestvérek alacsony növe
kedési százaléka, 3.3%, azt mutatJa, hogy negyedik helyüket in
kábbmultiuknak, semmint a jelenben végzett munkájuknak .kii
.'izönhetik (U.538; U.832). Az ötödi/c helyen szereplő kapucinusok
ról viszont megállapUható, hogy régi. népszerűséiJiiket még min
dig tartják (12.914; 14.198; 9.9%). A hatodik helyen álló bencéseknél
a~ a feltűnő, hogy az eddi.q felsorolt rendele között az' egyetlen,
amelyik gyarapodás helyett a:padást tüntet fel: 11.200; 11.100, 0.9%.
Az a.padás ugyan J/cm jelentékeny. de mégis csak uieszaesési je
lent. A hetedik helyen álló domonkosok és a kilencedik helyen sze
replő redemptoristák számadAataibam: 8.000; 8.543; 6.8% és 6.732;
7.819; 16.1%. érdekesen tükröződik vissza a régibb és Mabbalapí
fás'Ú rendele vonzóerejének különbözősége.

A továbbiak közül mé.Q néhány, nálunk is ismert rend ada
tait közöljük. A maristáké: 7.500; 8.050; 7.3%, az Isten~ Ige Tdr
saságé: 4.550; l.305; 5.l%, a minoritá:1cé: 3.H5; 3.650; 6.9%, a.z ág08
tonosoké: 2.826; 3.565; se.i«, aeorutlas» kármelitáké: 3".111; 3.433;
10.l%, a trappistáké: 2.702; 3.420; 26.1%. a piaristáké: 1.826; 2.300;
26%, az irgalmasoké: 1.950; 2.149; 10.2%. a cisztercitáké: 1.250;
1.600; 28%, a premontreieké: 1.5,14; 1.551; 0.5%, a szer~,itáké: 1.394:
1.511; 8.1%, a szall1'atoriánusoké: 1.010; 1.076; 6.5%. - bg-

P AAL LASZLÖ EMLÉKKIALLITAS. Paál László a mi Ieg
nagyobb tájképfestőnk.A fontainebleaui erdőt feSltette. mint nagy
hírű elődjei. a .barbízoníak. Francia a táj, Magyar a levegő. Kor
látlan, egyeteme's.személlyte,lena kife,je~s. Kéneinek címe 
"Erdő mélye", "Erdő belsede", "Erdei út" - egysze,rű s 'ismétlődő,
Képeinek tárgya sohasem ugyanaz. Mondaruvalúia kimeríthetet
len. Szertelen, pazarló, önátadáera. zuhanásra készen, ámul a szép
ség mélységei fölött. "Voltak pillanataim - írja - amelyekben
kimondhatatlanul vonzott valami a semmiségbe, ha egy mélység,
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maga!! hegy tetején, vagy zuhatag felett állottam, alig birtam
leküzdeni sóvárgásomat e·gy utolsó istenhossáddal búcsút mon
dani a vdlágnak, annyira éreztemt kícsínységemet,"

E~yéni érzéseit, indulatait, örömét, bánatát. rokonszenvét, ha
ragjáJt nem viszi vásárra. Szemérmes, mély és komoly. De nem
komor. Szeretete határtalan. És esért valójában derűs, Legszebb
képei úgy hatnak, mínt egy töredelmesen magábaszéllö, alázatos.
hívő lélek örömrepeső. boldozságérlelő áhitata, Egyetlen, folyton
visszatérő témája imádság. ahogyan a porszemet, az embert, mea
igézi a kozmosz, a nrindenség; a mindenütt jelenvaló Isten, Ezél'it
hatol oly ssivesen a fák sűrűjébe, ahol a csend himnusza zeng",
ahol vég-etér az érzékek csalóka játéka s már a szemlélődés időt

len révülete ringat.
Meanyire sseretí az erdőt. ezt az eleven s.zékesc'gyház.at, vé

geérhetetlen fasoraival. boltíves oszloprengete'gével,a suzár tör
zsek mag-asából. az ágnyílások között, mínt csúcsíves ablakokból
beszűrődő napfény ragyogását. játékos eikkázását a lombokon,
fehér izzását. Hallja. érzi s vieszaadja az erdő lélekzetvételét.
Nemcsak színt, fényt, formát elevenít meg; de mert oly tiszta
szfv, nag-y lélek is, a megfoghat8lt[.ant. a kifeoje·zilletetlent, egy ár
tatlan, elfogulatlan gyermekkedély űdeségét is ,árasztja. A les
ritkább kincshez jutunk, be nem telve képeinek nézésével : egy
elszálló hanzuhat felejthetetlen illatát őrizzük meg. Fái, lelkének
..szerelmes fattyai", testvérként köszöntenek, mínt meghitt. jó
barátok. és míuél messzebbre köve,tjüka nyomokat erdö-mélveí
nek belsejébe, annál erősebben megcsap az ózon, míntha valóság
ban is felfríseülnénk,

Tónusában. gazdag szfuskáí ádú alnpiellege szeriuf akár' zöld.
akár szürke, akár barnásarany. képeinek mindig van valami ki
elemezhetetlen, élő fluiduma, mlsetikus összhangja. Ezért is ját
szik olyan mesteri tökélível a szenvedélvek húr.ián, de a káoszhan
mindazonáltal rendet tart. Gyönyörű tMgyfáját tépi az "öszi
szél". !!z.aggatja a megkínzott ágakat: önkéntelenül Shelley ha
sontárgyú versére gondolunk. - A "Viha;ros táj "<ban. az őrü
let határán. zabolátlanul táncolnak az, indulatok, haragosan ci
bálja egymást felhő és lomb, a föld pedig a moha rőt szaneivel
vérzik. Talán egyik Ieaseebb Iátomása a ..Hajnal az erdőben".
Az éber várakozás sedtelmes csöndjében lappang ,a raavogás. Még
nem bukkant elő a Nap. de a deirengés meleg káprázata jobball
éri látó szemünket, mintha belenéznénk a vakító fénvőriásba.

IiJg}-ik leghíresebb remeke. a ,.:B'ontainebleaui erdőrészlet". a
természet fel űlmú lh ata.tlan pompájú báltermébe vezet. Osak egy
világ-fi, aki gondta,Ian gvermekkorát örökös vidámsághan töltöt
te, festhette a zöld színeknek ilyen' előkelő, ünnepi villődzáeáf fl
Nap tündéri muasikájának ütemére.

Hetvenöt év távlatából ezzel a remekművel idézzük magunk
elé a harminchárom éves korában meghabt Paál Lászlót, amint
lakkcipében, vadonatúj ruhában, friasenvásárolt kalapban, lobogó
ékszinkék nvakkendőben áll a festőállvánva előtt. Kifelé elegáns.
hógító, tün~öklő gavallér, befeló árfatlan, alázatos. fi .. nagy' kéz"
oltarát esdo gyermek, H á o é
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A MAGYAR SZÓTARIRODALOM történetének egyik legér
dekesebb fejezetét, mondhatni hőskorát dolgozza föl GáZdi Lászlé
teriedelmében Ls hatalmas, ezer lapos doktori értekezése, melyook
alapján az opponensek, Bárczi Géza és Pajzs Dezső egyhangúlaJf)
a doktori címre érdemesnek nyilváni.tották az ismert kitűnő tu
dóst. Az érlekezes pontos cime: "A mtunuu: szótárirodalom a fel
úJulás korában. és a reiormkorban" (1779-1838) az átla;gművelt
ségű közönség előtt még csak nem is sejteti anya,qának gazdagsá
gát és érdekesséaét, SzótÚ'rirodalmltnk ugyanis nemcsak a nyelv
újítás harcait tükrözi, hanem általában a magyar szellem fejlődé
sének, iiniudaiosodásdmak, szabadságlwrcának is hű képét adja;
ugyanaz a lélek hatja ál, mint ma,gátirod,almunka,t,- s a szótár
szerkesetőket is UgJlana:z a lJondolat sarkal;ia munkdra, amely it'Ú
inknak is tollat ád a kezébe: fl "nyelvében él a nemzet" aondo
laia, Nem véletlen. hogya Gáldi Lás,~lú dltai tárgyalt kor leg
nagyobb költője. Vörösmarty Mihály eg.IJben szótáriróis oolt,

Annak a fejlődésnek, omeiunek Vörösmarty és Toldy Ferenc
szótári munkája - a tárg,vall koron belül - minteg;lj a csúcspont
Ját jelenti - számo« olyan szorgalmas é,Ii tudós útförője és mun
kása van, akit Gáldi László igen méltán. ás ki n feledésbő l. Több
ségük pap, hiszen ebben a korban. mé« elsősorban a papság ren
delkezik olyan miiveltség,qel, aminőt a szótárseerkesziés kíván;
de hogy ezt a műoeliséuet föltétlen odaadással a magyar nyel'l!
~ és neuloén. át {t nemzet - ügyének szolgálatába álJl:ítofták, az
Iélreérthetetten tanúsága haeaszeretetiinlonek; métuséaese« magyar
érzésünknek. fáradhatatlam buznóságunknak, s anna:k a kelll5ell
ki nem emelhető szerepnek, amelyet a murj.1Jur művelődés előm(jz

dításában vittek. Előmozdításában nemcsak a túlnyomóan egy
tuisias kultúrájú időkben, hanem már a profán rnűvelődésű száza
dokban is. Elég - boa» a disszertáció témáján belül rnaradjunl,
- olyan nevekre hioatkoenunk; mirü Simai Kristóf, aki nemcsak
drdmoirtisunlc egyik úttörője. hanern ki'váló sz6társzerkesztő is,
mint Kresznerics, Kassai s mások. vagy núnt akit talán mind
annyiuk előtt kellett 'volna említenünk, hiszen talán legn<tgyobb:
szerepe volt irodalmi nyelvünk szempmdjából. (Vörösmarty épp
úgy szerette. mint Arany): Baróti Szabó Dávid. a korában oly
hires "Kisded szótár" szerzője. akinek egy másik hasonló jellegű
műve már címében is elárulja a derék szerzetes gyönlJéd szerete
tét nyelvünk iránt: "Magyarság virági".

Túl messze vezetne, ha akár csak futólagosan 'is 'végig akar
nánk kalaueolni az olva:sót Gáldi László műoén, hiszen már csak
a tézisek kivonatos ismertetése is hús,z lapra, terjed; de addig is,
amíg a nagy mű ~ remélhetőlea hamarosan - megjelenik. tu
domásul kell vennünk jelentős eredményeit s azt, boau a magyar
szellem fejlődésének egy eddigmeglehetősen ismeretlen, csak a
szakemberele által számontartott területét tette járhatóvá. Ritka
ság, hogy valaki kevés részleimunka után jó szintézist tud alkot
ni. Gáldi Lászlónak mint opponensei is megjegyezték - ez
,'?ikerült. (r.)

LOVIANUlVl il neve Belga-Kougó első egyetemének. 1925-0011
a louvaini egyetem néhány tanára elhatárosta. hogy orvosi köz
pontot létesít Kisantuban "- írja rt főiskr~la kezdeteiről az afri-



kai katolikus egyetemi hallgatók lapja, 11 "Tam-'l'am". Bennszü
lött ápolóképzőt alapítottak mellé, majd 1932 gazdasági, 1947-bél1
közgazdaságtudománvi és kereskedelmi intézetet. Igy épült ki las
san a Lovianum egyetemi központ"; azonban valódi eg-yetemmé
csak 1!)50-ben alakult át. Kisantu 120 kilométerre van Léopoldvil
le-től. nagyon kiesik a forgalomból. túlságosan e1sz,ige,t:elt hely
egyetem számára. A Loviauum közelebb kívánkozott 11 közuont
hoz; megvettek hát Leopoldville-től tizenkét kilométerre egy fem}
síkot s ott építették föl az egyetemi épületeket.

A Lovianumot, Louvain leányegyetemét egy a louvaini auya
egyetern által kinevezott tanács kormánvozza. Az államnak el
lenőrzési joga van a tanulmányi rendet és az egyetemi képesíté
seket Illetőieg: ugyanakkor bizonvos anyagi támoentást ad az
intézménynek.

A részben már elkészült. részint még épülő egyotemi városban
a tervek szerint több nrint hatszáz diák számára lesz férőhely;
minden fakultásnak meg'lesz a maga központi épülete, külön lakó
negyed ál! a professzorok és az egyetemi személyzet rendelkezésé
re; templom. könyvtár. spor-tlétesdtménvek, műhelvek, kutatóinté
zetek mellett az orvosi karnak nagy kórházpavillonjai, a gazda
sági fakultásnak minbaguzdaságe. van.

1954-ben megnyilt a természettudományi kal' iS a diákok köz
ponti konviktusa, Ugvanesak aze,gyetem mellott nyilt mee az
Otraeo gyarmati szolgálat nagy közkórháza. amely szorosan
egyiittmilködik az orvosi í'akultással s m integ-y annak a ld ini-,
kájn.

Egyetemi tanár és előadó esuk az lehet, akinek OlYHlI képe
sítóse van, "hogy a megfolelő tisztef bármely világváros eg-yete
mén betöltheti". Tekintettel II klima nehézségeire. a professzorok
két évenkint váltják egymást.

Az egyetem válogatás nélkül inindenki előtt nyitva áll, aki
Kongóban főiskolai tanulrnánvokat akar folytatni. Faji megkü
Wnböz.tetés _. fehérek és, feketék közt - sem ,IlZ egyetemen. sem
fl. diákotethonokban nincs. Minthogy az egyetemnek sok léopold
\'l11e-i növendése is van, szükséees, hogy a Loviánum diplomáít
a b.elg·a állam is elismerje, annál is inkább. mert hiszen a diákok
t~kIntélyes százaléka tanulmányai végeztével az anyaországban
kíván elhelvezkedni. Ennek az elismerásnak nines is semmi ne
hézsége, mivol a Loviunum színvonala Elem az előadások, sem a
követelmények dolgában nem alacsonyabb az európai cgyeíeme
kénél. E'iI pár évtizeddel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna;
ma - uriután bebizonyosodott, hogy a bennszülöttek Elem kevésbbé
tehetségesek a fehémlmél - természetes;

"A Loviunum ezvetemi kultúrája csak akkor foga maga tel
jességébella Kongó szellemiségére, C'l'köl cseire és életére hatni.
ha professzorai és tudósai Ieealább részben afrikaiak, bantuk
lesznek - írja II "Tam-'ram". - Addig is, mía az afrikai szel
lemi elit elfoglaJlja helyét a fölsőoktatásban. mindent IDe-g kell
tennünk, hogy megtisztítsuk egyetemünket a még ki nem kü
szöbőlt helyi és helyzeti tehertételektől s ininél inkább biztosít
suk szellemi e,gyetemességét. Hiszen az ig'azság' mindenütt egy és
ugyanaz. Az viszont természetes. hogy konkrét. példáikban s ku
tátásaik irányában II Lovianum professzoraí igazodnak környe-



wttik i(flényelhez és föltétNeihez, It zoológus épp ún, mint I/t bo
tanikus, a nyelvész. épp úgy, mint ft szoeíológus, az orvos épp
úgy. mint az agronómus." (er.)

VALLASSZOCIOLÖGIAI VIZSGALAl'OK ANGLIABAN. Az
annol katolikus értelmiségiek egyesülete, a "Newman Association"
érdekes demoartiita; kutatásokat inditott Anatia és Skócia koto
likus lakosságának körében. Ezzel az anoot katolicizmus is elin
dult (]J német és hollandi példa követésében. Elsőnek uf)JIanis a
németek kezdték meg a voJllásszociolágia műoeléeét; már 1916
ban. A legjelentősebb munkát azonban mind.eddig re hollttndok vé
gezték; itt alakult meg (ll második világháború után Hágában az
a Katolikus Szociológiai Intézet, amelynek élén a világszerte leg
kiválóbb szakértőnek ismert Le Bras prof,esszor áll. Az olaszok
csak elkésve láttak munkához e téren, de máris jelentős ereiimé
nueik: vannak. Ez év márciusában fontos vallásszocialógiai kon
areeseuet. is rendeztek Milánóban. A római Grecortán. egyetemen
külölt tanszéket ka.pott a 'lJalJásszociolónia; fiatal tudománya.

Angliában a, megfe'telőstatisztikák összegyüjtése küló'n'teQesen
nehéz. mert nincs rá megfeleM anyagi alap s a lcatolikus lakos
.~áQ nem eauséae«. Viszont annál szükségesebb a meabízható tá
,iékozódás. Ezért fogadták olyan örömmel a '/YÜspőkök és ,pezető
értetmiséni világiak it Newm~m-társaság kezdeménuezését,

Ez mintegy fel évvel ezelőtt Anthony Spencertől, ft társw·iág
londoni tiszteletbeli titkárától indult ki. A gondolal hamarosan
népszerű lett, a katolikus sa:jtó is meaértésset fogadta, s'eml ki
tílnő uaedasáa! szakember. Colin Clork: elfogadta az önkénte,~
kutató munkaközösség elnökségét. Spencer, mafla is elismert gaz
daság'i szakértő és statisztikus. a: fótitkári teendőket vállalta ma
odra, Az intézőbizottsáq képzett ludósokból aJl: külön albizottság
létesült arra, hogy a kutatókat meQfelelő bibliográfiai anyaggal
lássa el és megismertesse a külfjj,ldi hasonló munkák módszerei
vel és eredményeivel.

A legfőbb nehézsége( e.oyelőre fl megfelelő kép'i>zettsédii vi
déki kutató-munlwtársak hi.ánya okozza. ..J. munkaJközösség tag
jai ugyanis na,QY többsénükben Londonban vagy az egyetemi vá
rosokban laknak. Irányításuk alaU sok helyen nem ,~:mrkemberek

dolgozna.kJ.
A kés6bbi elemzések és tattulmányok alapjául nemcsak az

egllházmegyei, - saJnos nem míndig pontos - statisztikák seol
uálnak, hanem. kii1önféle hivatalos államiak is. FiO,uelembe ve
.'tzik bi~onyos magánjelleofl k.utatáJwk eredményeit is. E források
jenyzéke máris tekintélyes s id15k folyamán még bizorn,lJosan bő
vülni too, f15ként ha II hivatalos szervek ís nafJyobb mértékben
hozzáférhet15vé teszik alat!1yüjtéseiket. A munkaközö.'tséa fölhasz
nálja a közvéleménykutatás legmodernebb mádeeereü, így a. köz
ismert Gallup-szisztémát is. Munkássága elsősorba,n arra irányul,
hogy me.Qbízható statisztikába fogla.ljn az orszá,Q katolikus lakos
.'tágát kor, nem, túd. fo,glalkozás, társadalmi helyzet, stb. szerint.
Igy aztán meg lehet majd állapitani a oyakorló katoliku.'? szám
arányát a meokereeztettekéhee képest. Ez után következik "wid
ct második lépés: a vallási élet élénksénének, inten!Zitásának lemé
,'ése (f, statisztikák ala.pjá11!. Hollandiában a hágai Intézet adatai



rendkívűl ta'fiuIBágoBu;k és Aast'ltOBak 'voltak d lelkipds,ÜJlfÍ,. te
endők megáJllapitásábcm a püspöki kar számára; s bizonyára így
lesz ez Angliában is. A kuttüá« és földolgozás azonban - főként
megfelelő, és megfelelő s~abadidővel is rendelkező - tudományos
személyzet híjján - meglehetősen hosszú időt vesz igénybe; a
borúlátóbba,k mínfe,qy tíz P1're számítanak. az opti.mistá.k kettőre
háromra, (.T. D.)

A~ IDÖ-FOLYAM PARTJAN. ,BizonY()ls tudós embertől hal
lottam- mondia Szent Agoston Vallomásaiban - hogy ,az idő
a Nap, Hold és csillagok mozgása, Nem fogadtam el a nézetét.
Míért nem inkább az összes testek mozgása1 Hát ha az, égi testek
nem volnának. de, forogna .a fazekas korong-ia, nem volna időT
Nem idővel mérnőka korong' forgásáf.I" Szent Agostonnak igaza
van. Amíg van egyet.1en mozgó, válJtoző dolog, mindig van idő.
Bennünk is vannak változások, azért mi is benne vagyunk az idő
folyamában: öregszűnk. Ez egyúttal rámutat az idő e,gyik csodá
~atos tulajdonságára: csak egy irányban változhatlk. Ami, el
múlt, azt mégegyszer visszacsinálni nem tudjuk. Ezért oly nagy
a felelősségünk az idő jó felhasználásában.

Az idő visszavonhatatlanul elmúlik, de az ember legalább jel
zőpóznákat próbál folyama mellé áJllítani. hogy mérni tudja. A
csillagos ég kinálkozott ene először alkalmas eszközül a maga
változásaival. Kezdetben persze nem volt szó pontos idöjelzésrűl.
A Szeritírás legrégibb könyvei még' csak a Nap keltét. nyugtát,
delelését használják fe,l az idő megjelölésére, a napórákra való be
osztást még nem ismerik. Ugyanígy tesz Homeros és, Hesiodos Ls.
Osak Kr, e. a negyedik században Menandernél találjuk mee uz
órákra való osztást.

A pontosabb Időmeghatározás biztosítására más eszközöket
is kitaláltakaz emberek. Málr 2500 'évvel ezelőtt használták Babi
loniában a vízórákat: egy edényből Iasean kifolyó víz mennyisé
gével mérték az időt. Később nagyon szellemes megoldásokat al
kalmaztak a víziőrák készítésében, mert alkalmazkodni kellett ah
hoz, hogy a nappal hosszának változásával, a nappali idő tört ré
szének, az óráknak hosszúsága is váleakozott, Iljin szovjet író
Az óra története cimű érdekes kis munkájában elmondja. hogy
761-beu a pápától kapott ajándékba Ki,!> Pipin frank főember egy
érdekes vízdórát. néhány évtizeddel később pedig Nagy KáJroly
Harun Al Rasid bagdrudJi kalifától. Ez utóbbinak ezerkezetét c.I;t'Y'"
korú feljegyzések alapján ismerteti Ilfin: "Különleges, vízzel moz
gatott szerkezet mutatta az időt, Minden órát ütés jlJllwtt. Az óra
fe~ekén levő réztálcára mindig megfelelő számú réz,golyó hullt.
M;~~!lell órában kinyilt az óraházi belsedébe vezető tizenkét ajtó
~ozul egy. Délben mind a tizenkét ajtón kilépett egy apró lovag
es becsukta maga mögött .az ajtót."

A középkorban ,súllyal hajtott kerekés órákat is kezdtek hasz
nálni. Feltalálóját' biztosan nem ismerjük, De Maffe,i 1731-ben
megielent munkájában azt írja, hogy egy Pacificus nevű szerzetes
készített először ilyen órát a IX. században. A súllyal forgaJtott .
tengely mozgásának egyenletessé tételére, job~a-baJ.ra lóduló
.szárny;akat használtak. Ezeket először állítólag- Gerbert, ,a kér
sőbbi II. Szilveszter pápa alkalmazta a X. század végén. Az biz-



tos, hogy fogialkozott Ó1',akészHéss,el, mert feljegyezték róla, hogy
magdeburgi püspök korában igyekezett pontosan meghatározni ~
város földrajzi szélességét, hogy jó napórát készfthessen.

Az időmérő eszközök fejlődéséveli az időmérés is mindig pon
tosabb lett. Ptolemaios, a híres görög' csillagász Kr. u. a máso
dik században ,a napé;ie.gycIIJlőség pontját még csak egynegyed,
legfeljebb egyhatod óra pontossággal adta meg. A kőzépkori szép
víziórákkal 5 perces pontosságut lehetett elérni. A szárnyas, ke
rekes óra legnagyobb tökéletessége idején egyharmad perc pon
tossággal mért, Nagyobb pontosságot csak akkor értek el, amikor
az ingát kezdték használni az idő mérésére,

Már Galilei felismerte, hogy az inga lengései pontosan egy
idejűek. de csak Huygens készítette ell657-ben az első ingaórát.
Ugyancsak ő találta fel 1675-bell a zsebóra biJ.legetőjétJ elzt a kis
lendítő kereket,amely hajszálrugóval hajtva fl. zsebóra műkö

désétszabályozza. A tengeren járó hajók csak úgy tudják pon
tosan meghatározni helyzetük földrajai hosszúságát, ha pontos
órájnk van, amelyik a kiindulási ikikötő idejét mutatja állandóan.
Ezért az angol admiralitás 1714-:bel1 20.000 font jutalmat tűzött ki
annak, aki erre a cél'raelég pontosan járó órát tud szerkeeztená.
A díj felét Harrison kapta meg, aki elmés inódon kiküszöbölte azt
a hibát, melyet a hőmérséklet változás okoz a zsebóra billegetőjén

Nagyobb pontosságet érnek el a kvaroórákkal..amelyeket 1922
óta használnak. Ha. a kvarckristályt összenyomják, pozitiv és ne
gativ elektromosság mutatkozik a két oldalán. Ha ellenkezőleg
elektromos töltések hatnak rá két oldalról, összehúzódik vagy ki
tágul. Ha váltakozó elektromos erő hat. a kvarc rezgésbe jön,
mégpedig igen nagy pontossággal, Egymillió rezgés közül Iegfel
jehh egyet hibáz el. Alkalmas tehát igen pontos óra készftésére,
amelynek a napi hibája. csak ezred másodperc. Igy csak két-há
rom év alatt nő meg a hibája egy másodpercre. A kvaceóra já
rása lannyira pontos, hogy megpróbáiták vele ellenőrizné. hogy
a Föld a maga tengelyforgásás - ami az egy napi idő alapja ~
mindig pontosan ugyanazon idő alatt vég'Ú.Jel eU Igy kiderült,
hogy 1934 júliusában a keringési idő egy hónap alatit 6 ezredmá
sedpereeel csökkent, később azután ez II csökkenés megint pót
lódott.

Még' pontosabban tudjuk ellenőrizni a Föld keringését, amióta
1949-ben elleészttették az e,lsőatomóráJt. Az ammonia molekulája
egy nitrogén és három hidrogén atomból áN. Ezek llZ, atomok el
mozdulhatnak eogymáshoz képest s a molekula igen nagy pontos
sággal rezeg-ni tud. Ezeket II rezgéseket igen rövid hullámhosszú
rádiósugarakkal tudják gerjeszteni. s a molekularezgések gondos
kodnak róla, hogya rádiórezgések üteme ne változzék. A legki
sebb eltérést is automatikusan kijavítják. Az ennek segélyével ké
szített ól111. pontosabban megadja az időt, mínt maga. il forgó
Föld, sőt II Föld ker'ingésében fenépő hibát is meg" lehet vele
mérni.

Az embeei tudomány tehát tökéletesebb eszközt készít, min t
magn 'a természet, De nem szabad figye,lmen kívül hagynunk,
hogy a forgó Föld évezredekig pontosan méri az időt, a mi esz
közeink {>Jettartamát pedig Irgfrljehh években mérhetíük,

(Holenda Barnabá»)
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