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Nemrégiben adták lá:t az Ille
tékes posztulátoroknak a "doo
retalis leveleket" a mult év má
jus-június hónapjaiban oltárra
emelt X. Pius- Luigi Maria Cha
nel, Gaspare del Bufalo, Giusep-

. pe Pignatelli, Domenico Savio
és Maria Crocifissa di Rosa
szenttéavatásáról, Az iratok ren
deltetése. hogy a dogmatikus
meghatározás örök biz.onyságali.
legyenek 'a katolíkus világ szá
mána.

A lcanonízálásí eljárásnak er
ről aberfejező mozzanatáról nem
sokat hallhattunk. Érdeklődés.sel
olvastam tehát Rodomenie Gal
ligani részletes tájékoztatását,
amelvet az, Osservatore Romano
tett közzé, A dereretalis levél
latinul: litterae decretales, ola
szul: lettera decretale - e,sze,rint
az a pápai okirat, arnelv szent
nek jelenti ki az egyház vala
melyik tagját és hivatalosan
megengedi tiszteletét az egész
egyházban ; csupán kinyilvánít
ja, meghatározza tehát, hogy' az
illető a szemtek sorába tartoaik.
Vagyis ha arról méltán beszél
hetünk. hogy az egyház, ilyen
módon újabb ezentet "emel az
oltárra", tévedésbe esnénk. ha
azt mondanók, hogy az egyház
valakit is "szentté emel", mert
.ak i ről a decretJalis levéi szól, az
már föIdJi életének befejezése
óta az örök dicsőség' boldog bir
tokosa.

A decretalis levékamelvet rö
viden -s írásban akkor nagy
kezdőbetűvel - Deeretalisnak
nevezünk, általában két részből
áll. Az első részben a pápa nagy
vonalakban vázolja la szeritnek
életét. A másik rész, röviden öss
szefoglalja az apostoli eljárás
történetét. kezdve az első komoly
v.izsg'álatokkal, amelyek valame
ly ik püspöktől indultak ki, az

összegyüjtött ,any,ag szigorú
megvizsgálásádg; 'ami a Rítus
kongregáció teendője, Ismertetd
a csodákat, amelyeket e'gy kü
lön orvosi bizottság bírált el,
végezetül pedig közli a pápának
a Szeutiélek sugalmazására tett
ünnepélyes nyilatkozatát, amely
szerint :a megdicsőűlt lélek Is
ten rnennyei birodalmában la
kozik. A Decretaldsnak e,za be
fejező szakasza, amely a szent
ség're vonatkozó meghatározást
és kijelentést tartalmazza, az
egész okmány voltaképeni lé
nyege, A használt formula iH kö
vetkezőképen hangzik:

"A Szentháromsáz e,gy Isten
tiszteletére, a katolikus hit fel
magasztalására és a keresstény
vallás viruló; haladására a mi
Urunk Jézus Krisztusnak, Pé
ter és Pál szent apostoloknak és
a Mi magunknak tekintélyévei
hosszú elmélkedés után és mi
után többsaör is kikértük az
isteni seg-ítséget; valamint meg
hallgattuk a Mi tdszteletreméltó
testvéreinknek, la római szent
egyház bíborosainak. patriar
cháinak, érsekeinek és püspö
kelnek tanácsát, azokét, lakik
meg-ielentek Róma városában,
kijelentjük és meghatározzuk,
hog-y... (az új szení. neve) szent,
beírjuk őt a szemtek jegyzékébe
és elrendeljük, hogy ünnepét
minden évben. ... (a nap) átér
zett buzgósággal me,güljék az
egész egyházban. Az AtYá~,ak és
Fiúnak és Szentlélek Istennek
nevében, Amen."

A Deeretalds megszerkesztése
.alzapostoli kancellária feladata
Mindenegves esetben maga a
pápa adja meg' rá a megbízást,
amikor a szenttéavatási szertar
tás befejeztével felszólítja a
bíboros-kancellárt, hogy gon-
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doskedjék a hivatalos okirat e1
ség kárára válhatnék.

A munka azzal kezdődik, hogy
a kijelölt tisztviselők figyelme
sen elolvassák mindazokat a
könyveke,t,tanulmányokat és
iratokat, amelyeket az, ille<tl5
szentre vonatkozóan rendelkezé
sükre bocsátanak. Összegyüjtik
belőlük a legjellegzetesobb té
nyeket. amelyek nyilvánvalóvá
tes,zika szent erénygyakorlásá
nak hősiségét és a kelgyelem
beavatkozásadt. A legnagyobb
gondot arra kell fordítaniok,
hogyakiemelt események meg
feleljenek a szigurú történeti
igazságnak. Mellőzni kell mind
azt - bármilyen vonzó és meg
kapó legyen -, ami nem föltét
lenül bizonyos, vagyis nem tá
-masztható alá hiteles dokumen
tumokkal. Ezeknek a kijegyzé
seknekegveetetése után összeál
lítják a Decretaltst, majd, a
benne szereplő nem latin-nyel
vű szővegeket is latinra fordít
ják, Mint Gallig'ani mondia, ez
talán a szerkeeztésnek leghosz
szadalmasabb része, A kancel
lária ugyanis kényes arra, hogv
sérfetlenül megőrizzeklasszdkus
humanista hagyományait, ame- .
Iyek előírják, hogy nyelvi és
stílus-szempontból is remekmű
vek legyenek a kiadványai.
készítéséről. Nem egyszerű e,z a
munka - állapítja meg Galli
gani, laki a, továbbiakban meg
i,s világítja 'annak meuetét és
feltárja műhelytitkait. Maga HZ
a körülmény. hagy, az egész
szőveget a pápa nevében kell
megfogalmazni, rendkívüli igé
nyességet támaszt. Amellett
azonban meg kell küzdeni egy
másik nehézséggel is. Ez abból
adódik, hogy miután egy em
her semmiképen sem boldogul
hatna a feladattal, igen sok
tisztviselőnek kell összedolgoz
nia, ami könnyen az egységes-

Csak amikor a fordítás meg-
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történt. kerül a Decretalis tár
gyi és szakszempontú felülviza
gá1at alá. A szakértők mind
egyike megteszi észrevételeit s
a felelős előadó ennek megfele
lően módoaítja hol aszöveget.
hol a szórendet vagy az egyes
kifejezéseket. Utána a nyelvi re
vizió következik; amelyet ma
Amleto Tondini prelátus, a
"Latinitas." folyóirat nagyhírű
főszerkesztője végez. Ennek be
fejeztével kapják meg 'a kallig
rafikus művészek a Decretalist,
hogy az e.gyes részekhez ~llő

más és más betűst.ilusban, ini
niatűrökkel díszített pergamen
re írjá.k át a szöveget,

Aki csak rápillant az így el
készült Decretalisra - --folytat
Ja Galhigani -, azt hinné, hogy
egy monumentális • antik kódex
maradványa fekszik előtte.
Mindegvik Deeretal.is legszebb
oldala laz első, amelyet kódex
mintájú klasszikus finomsázú
miniatűrök ékesítenek. FeItH
mindig az uralkodó pápa címe
re díszlik. Ezidőszerint egy ga
lamb, csőrében olajággal - a
béke jelképe -, előtte a tenger,
amelynek méhében a viharok
születnek. Az első oldal minden
szépsége az "inte,st!atio"-t emeli
ki: azt a formulát..amellyel a
történelemnek szánt összes pá
pai okiratok kezdődnek: ,,Pius,
Episcopus, Servus Servorum
Dei, ad perpetnam rei memori
am", magyarul: "Pius Püspök,
Isten Szolgáinak Szolgá ia, az
esemény örök emlékezetére." Az
első oldalon láthatók még a tu
lajdonképeni .szöveg első szavai
is. amelyek az írás és a díszítés
különös művészetével tűnnek ki.
Érth8'tő oka ennek az, hogy a
pápai okiratoknak, bármilyen
tedede1mesek. nincsen olyan cí
mük, mínt amilyen a könyvek
nek is szekott lenni. Ezeket az
okiratokat mindig ta bevezető
első szavaikkal jelöljük és idéz-



zük, úgy, hogy e szavak, ame
lyeknek meg-válasstására a
kancelláriának ugvancsak kell
ügyelnie, az egyháztdrténelem
számára is különös fontossággal
birnak. Ugyanakkor azonban c

mint Galligani hangsúlyozza ,.
más rendeltetésük is van, és
pedig az,' hogy találó módon
tükrözzék a kifejtésre váró
tárgy vezető motivumát, ezeiknek
a Decretalisoknak esetében az
illető szent e,gyéniségének wgy
életének jelle:gz,etes vonását. Igy
például Szent Bufalo Gáspárriál,
aki Krisztus legszentebb Véré
nek hódolatos tiszteletével és e
tisztelet terjesztésével tette em
Iékezetessé masrát, a Deeretalis
első oldalán "Sanguinis preti
os.issirui" - "A legdrágáihb Vér"
a kezdő szavak, amelyek elCive
megadják az egész SZ,öVCig tónu
sát. Vagy Szent Maria Crocifis
sa di ROR'a Deeretalisának első .
szavai: "Sincera,m earitatmn"
"Az őszinte szeretet", ami arra
utal, hogy ez az, áldozatos lélek
Krisztus szeretete nyomán a fe
ICibaráti szer-etet szolgálatába
állította életét.

A nagy műgonddal végzett le
írás után a Decrotalist ú iabb
felűl.vizeeálatnak vetik alá.
Mindazok elolva8sák.akik e,gy
általán dolgoztak rajta, nehogy
másolási hiba maradjon benne,
Ezt a végső re':hiót kettesben
végzik a munkatársak, hogy
így biztosan megálle.níthassák:
nem kerűlt-e a szőveg'be ide
gen szó, vagy nem maradt-Ci ki
belőle e,gy odatartozó szó 1 .

A kész és hibátlan Decretalí st
mosta SzentatYa elé terjesztik
megerősítés végett. Tekintettel
az okmány egyetemes jCillegére.
a Szentatva ezt a külön formu
lát használja: "Ego Pius. Cat
holicae Ecclesiae Episcopus",
azaz: "Én Pius, la Katolikus
Eg-yház Püspöke", arniben
mint Gallig'ani figyelmeztet -

kifejl,)'zésr'Ci jut .a pápa tekinté
lyi illetékessége Krisztus egész
nyája í'ölött.

Köz,vetlenül a pápai megerő
sítéaalá, a lap közepére peesé
tet i llesatenek, amelynek "Rota"
a hivatali neve. Ennek a pecsét
nek közepén kelreszt látható,
amelynek karjai fölött Szent
Péter és Pál nevét olvassuk,
alul pedig, mintegv az aposto
lok árnyékáhan és védelme alatt
la pápa nelvét ekként: ..Pius PP.
XIL" Körben a pecséten a min
denkori pápa választott jellmon
data, eúdőszerint: "Veritatem
facientes in oaritato", vagyis:
"Az, igazságot cselekedvén sze
retetben."

A pecsét alatt a kuriális bi-·
borosok jegyzik aláírásukkal az
okmányt. Utánuk a bíboros
kancellárnak, oldalt la Rítus
kongregáció bíboros-prefektusá
nak. 'majd az apostoli kancel
lária igaz,gatójának és a beosz
tott ap.ostoli protonotáriusoknak
aláírásai következnek. A bíbo
ros-kancellár ezenkívül a Dec
retalis valamennyi oldalát ,.L.
O." hetűkkel ellen1e,gyzi : ,,01
vastam és helyes", amihez még
h?zzáfi!-~i a saját nevének kez
dőbetűiét,

Ime tehát, ennyi gond és
munka árán szűletnek a Decre
talisok. amelyeknek átadásával
a szenttéavatási eljárás befeje
zést nyer. 'Dárgyukból követke
zik, hogy a katolikus egyház
legűnnepélyesebb okiratai közé
tartoznak. s nag-yon is érthető,

h?g'~ már külső ~!állítás~k.,is
k,lfeJez;1 azt a belso harmőniát,

szépsé,get és fönséget, amely tar
talrnuknak jellemző sajátj.a.

Ha nincs e,~éh mondandva
lónk, laz időjárásról szoktunk
társalogni, Ilyenkor röppennek
el 'a sóhajok: de megváltozott
az éghajlatunk ! Már mint a mi
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kicsinyke életünkben. Holott
kétségtelen. hogy a- klima nem
ilyen gyorsan változik. A téve
dések, rendszerint 'abból adód
nak, hogy amikor összehasonlí
tásokat teszünk a multból, ki
váltképen gyermekkorunkból,
akkor csak la szélsösécek eleve
nednek meg emlékezetünkben: a
nagv hőséglek vagy hidegek. a
nagy .szárazs'ágak vagy csapa
dékok• s amelyik a legmélyebb
benyomást tette reánk, ast vesz
szükalapul,aztt,ekintjü:k nor
málisnak. Lélektani háttere' van
,az 'egésznek. mert hiszen az em
Iített szélsöséeek meglehetős

szabályosság'gal szoktak ismét
lődni. Ahhoz. hogy a közvetlen
tapasztalásból szürhessük le az
ég'hajlat változását, aligha ele
gendő bármelyikünk élete. Osak
a hosszú és módszeres tudomá
nyos megf'igvelések igazíthatnak
el bennünket.

Mindenesetre nem vitáaazon
ban. hoav éghajlatunk valóban
módosul. Az, utolsó száz, év alatt.
pontosan 1 O-fokkal emelkedett
a közepes hőmérséklet la világ
lakott tájain. Csekélység-nek lát
szik. de korántsem az - figyel
meztet Gerald Wendt az Unesco
Feaiures részére irt tanulaná
nyában. Mert ba például a kö
zepos hőmérséklet csupán 2 C
fakkal fordulna hidegebbre,a
sarki jégmezők hosszú sávon
alább húzódnának s Kanada,
Európa és Ázsia óriási területelt
borítanák el északon. Ha vi
szont a hőmérséklet emelkedése
a mai - még olyjelentéktelennek
tetsző - ütemben is tovább tart,
akkora mi századunk végére
már annyira felduzz,asztja a
sarki jégme,zők olvadása az
óceánok ssintjét; ho~y eg'iész
csomó partvidéket, töltés,sel kell
megvédeni az elöntés ellen. Még
több idő multán pedig sutba
dobhatják utódaink az összes
mai térképeket,
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Mint ahogy nekünk is más és
más térképet kell megszerkeszte
nünk '8. messzi multra vonatko
zóan. Földünk ,kora legalább 3
milliárd év s ezalatt az idő alatt
éghajlata többször változott.
Létének 99%-a ,a. mainál sokkal
magasabb hőmérsékleten folyt
le és felületének túlnyomó ré
szén trópusi állapotok uralkod
nak. Na,gybritaunia, Szdbéria és
Alaszka, sőt az északi sarkvi
dék széntelepei tanúsítdák, hogy
valamikor ott is trópusi nő

vényzet tenyészett. Kereken 250
millió évnyi közökben azután
rendkívül hideg korszakok is
szakadtak a földre. ezek azon
ban mindannviszor- viszonylag
rövid ideig néhány millió
éven lát tartottak. Nem is
olyan régen, "csupán" lO-2Q
millió évvel ieeelőtt mélg. óriási
j'égmezők terpeszkedtek az É'sza
ki sarktól kezdve Németorszáz
ig és Franciaországig-r befedték
61g1ész, Kanadát és az Egyesült
Államok északi részeit,

Mia. az utolsó jégkorszak után,
églhajlatuuk még mindisr mele
gedőben van. Gr-örilandban,
Alaszkában, az Alpokhan és má
.sutt a gIeccseeek továbbra is
összébb szorulnak, mert a rövid
és aránylag 'enyhe telek hava
zása nem, egyenlíti ki ,a hosz
szú és meleg' nyarak elvadását.
A Spitzbergákon ca kikötők ma
már laz év 200 napján át szaba
don állnak a hajózás számára.
Az utolsó száz esztendő alatta
közepes hőmérséklet 2 C-fokkal
emelkedett Filadélfiában. l fok
kal Montrealban, N agybI1itanni
ában és Skandináviában.

Kérdés azonban, hogy számít
hatunk-e további hosszú időn át
la folyamatos melezedésre ~
W endt szer-in t erre mindadd'ie
nem felellhe-tünk teljes határo
zottság'gal, amí,g meg nem is-.
mertük pontosan a közredátsző

tényezőket. Néme-lyek szerint a



Nap állapota' a döntő, vagyis
annak a hőnek a rnennyisége,
amelyet a földre sugároz. Má
sok szerint 'a földtengely haj
lásfokának változása. Am egyik
feltevést sem tudták még tudó
mányosan igazolni,

A szakemberek zöme inkább
azon a nézeten van - írja
Wendt -, hogy a megfigyelt je,
lenséget a föld légkörében tör
tént változásoknak kell tulajdo
nítani. Két feltevés alakult ki.
Az egyik avulkánkitörések ha
tásáM épít. Egy-egy na,gy ki
törés, mint a Krakatoa tűzhá

nyóé 1883-ban, több kilométer
magasságra mérhetetlen tömesrű

igen finom hamut lök fel, amit
a szél a világ minden tájára
szertevisz, s ez a hamu felfogja
a napsugarai. A Krakatoa ki
törése után a délfranciaor'seáai
Montoellier caillagászai a nap
suzarak hatásfokának 10 %-os
csökkenését észlelfék. Mintegy
három hónapon át finom 118ll1u
felhő úszott a magasban, sugár
nyelő r:éteget képezve a Nap és
a föld között, Minthog'v pedig'
míndeeideig ez volt az utolsó
nagy vulkánkitörés. egyes tudó
sok úgy vélik, hogy azért mele
gedJettazóta 'az, égha;ilatunk,
mert 'a levegő tdszhább, a napsu
gár kevésbbé meeszűrve éri a
földet semlek folytim nag-yobb
hőt ísad át, mint azelőtt. S ab
ban valóban nines semmi lehe
tetlenség állapítja meg
Wendt -, hogy nagvrnennvisé
gű vulkánhamú szétszóródása a
levegőben hosszú ddőre lehűtsa
? hőrnérsékletet,

A másik feltevés szerint, ame
lyet még John Tyndall dog-ozott
ki a mult század közepetáján, az
ég-hiajlatot' a légkörben levő

szánsavanhidrid, egvszerűbbki
fejez,éssel: széndioxid mennvi
sézének változásai módosítiák.
Ezt az elméletet tette magáévá
és fejte:tte ki leg-utóbb Gilbert N.

Plass, a John Hopkins-egyetem
professzora, Wendt maga is er
re az elméletre' hajlik s tanul
mányában ezt tárgyalja meg a
Iegbehatóbban,

Rendes körülménvek"között 
úgymond - a légkör 0.03% szén
dioxidet tartalmaz. Ez a gáz
mintegy védőernyőt alkot, ha
sonlót ,az üvegház fedeléhez. Ez
a fedél tudvalevően átengedi a
Nap sugarait, amelyek a földbe
ütköznek és felmelegftik a nö
vényházban la talajt is. mega
w'vegőt is, miután iR fedél miatt
mát nem távozhatnak innen.
Hál,a ennek la széndioxid-ernvő
nek, az a suzárhő, arnelv átha
tolt rajta. többé már nem igen
veszhet el az űrben, És pedig an
nál kevésbbé szőkhet meg' a föld
légköréből, minél több ebben a
széndioxid, Ha tehát emelkedik
a széndioxid mennyísége a leve
gőben. vele párhuzamosan emel
kednie kell a hőmérsékletnek is.
S ez is a helyzet. A megfigye
lések arról tanúskodnak. hogy
az utolsó 50 évben kereken 10
'%-kal nőtt a légkörben a szén
dioxid mennyisége, ami esserint
meg is magyarázná 'a hőmérsék

let folyamatos emelkedését.
J ó lenne persze tudnunk azt

is, hog-y mi okozza a széndioxid
gyülemlését a leveg-őben. Ma
még több magyarázattal állunk
szemben. Köztudomású, hogy a
zöld növények széndioxidot és
vizet nyelnekel. amit a napsu
gár hatására cukorrá, keménví
tővé és cellulózzáala:kítanak át.
Igy a növényzet - Wendt ada
tai szerínt - minden évben kb.
1000 milbiár-d tonna széndioxidot
von ki a levegőből. Idővel azon
ban e rnenrryiség' nag'y része
vdsszakerül a légkörbe: a -nővé

nvek és az állatok, amelyek be
lőlük táplálkostak. elpusstulnak,
szervezetűk azétesik s a széndi
oxid, amely szabaddá válik eb
ben a folyamatban, visszatér a
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légkörbe. Ha a szétesés nem a
föld felületén megy végbe 
minta föld mélyébe került nö
vények esetében, amelyekbőla

szén lett -, a légkört tiszta
széndioxId-veszte!;lég éri. Ma
azonban míndössze 10 millió ton
nára tehető évenként az a szén
dioxid-mennyiség, amely ilyen
módon a föld ~omrába jut.
Olyan minimális hányad, hogy
számbavehető szerepe semmi
képen sem lehet.

Két geológiai tényező is befo
lYásoljaa levegőben levő szén
dioxid mennyiségét. A sziklák
málását főleg a szénsav vegyi
hatásaokozza. Ez a szénsav ak
kor képződik, amikor a széndi
oxid vízben oldódik. Hosszú tá
von ez la folyamat a sziklákat
kovasavas sókból szénsavas sók
ká alakítja át. Évenként nuint
ees 100 millió tonna széndioxid
kötődik le emiatt a levegőből.
Ez,t a veszteséget azonban ki
esveulíti egy másik geológiai
folyamat: a vulkánok és la me
Iegf'orrások nagvmennviséaű

széndioxidot öntenek bele a lég
.körbe, minden évben kb. 100 mil
lió tonnát. Ma már tehát e két
folyamat hatásának semlegesi
tonie kell eg'ymást.

Hajdanában nem így volt,
mert mind a két folyamat a
föld fe,lsúnén uralkodó feltéte
lek szerint változik. Anlagyon
távoli multban óriási hegvlán
cok képződi.ek bolygónkon, ame
lyelk sokkal magasabbra szöktek
és' jóval hepe-hupásabbak vol
,tak, mint manapság. Minél több
kőzet indult azután málásnak,
annál nagyobb tömegű széndi
oxidet vont eJa légkörböl.
Ugyanakkor la közepes hőmér
séklet is lényegesen süllyedt. Ez
mag-yarázza, hogYa hegvláneok
alakulásának korszakait néhány
millió évvel később a gleccserek
képződésének korszakai követ
ték. Ezzel szemben a trópusi ég-
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hajlat korszakai azzal az idővel
esnek egybe. amikor a föld fe
Iületének nagy részét síkságok és
mocsarak tették, olyan geológiai
adottságok, amelyek előmozdít
ják a lég:körben a széndioxid
halmozódását,

Ezek a távoli multra vonatko
zó geológíai megfigyelések is
amellett szólriak tehát, hogy a
hőmérséklet a légkör széndáoxid
tartalmának a függvénye. S ér
.dokes megjegyezni, hogy a szén
dioxid mennyiségét meg'hatá.ro
zó geológiai és egyéb változások
befolyásolják a légköri csapa
dékat lis. Az esőzést ugyanis az
la hőmérséklet-kűlönbséc idézi
elő, amely a felhők felső és al
só rétegei között támad. Már
most amikor ritka a széndioxid,
n. felső rétegeik gyorsabban hűl

nek le s ilyenkor gyakoribbak
és bős·égesebbek a csapadékok.

A Iegújabb időkben keletke
zett azután egy további tényező

is - 'már az emberi tevékeny
ség következményeként ,
amely növeli a széndioxid
mennyiségc<t a légkörben. Ez a
szén és a kőolaj ége<tése. Évi át
lagban 6 mill.iárd tonnára teszi
Wendt azt a széndioxid-rnenv
nvisózet, amelyet főleg az ipari
üzemek adnak bele a levegőbe.

S ez nagyon is jelentős mennyi
ség. Ha ugyanis feltesszük,
hogy ez a mennvisésr meg is
marad a levegőben, akkor száz
év multán egymagában is meg
magyarázná a föld közepes hő
mérsékletének 1 C-foknyi emel
kedését. S bármilyen furcsának
látsz.ik - jegyzi meg Wendt -,
a hőmérséklet valóhan annak a
széndioxid-mennyiségnek gya
rapodási ütemében emelkedik;
amely ebből a mesterséges for
rásból származik. Amiből köny
nyeri levonhatnők az-t a követ
keztetést is, hogy ma már maga
az ember ,a felelős az éghajlat
változásáért I



Mint magunk is m~,ggyőz.őd

hetünk róla, igen nagy a való
színűsége annak, hogy a hőmér

sékletre vonatkozó feltevések
közül ez a széndioxid-elmélet
fogja megkapni a tudományos
íg'azsásr rangját. Vannak ugyan
még körülötte kisebb nehézsé
gek, amelyek msgoldásra vár
nak, de arra a bevezetőben fel
tett kérdésre. hogy tart-e tovább
a melegedés, emberi számítás
szerint csak igennel válaszollia
tunk. Wendt is azon a nézeten
van. hog'y amennyiben nem
bukkan fel valami nem sejtett
újabb tényező, amely módosíta
ná a leírt folyamatot, akkor éf!:
hajlatunk fokozatosan melegeb
bé s ezzel együtt alighanem fo
kozatosan szárazabbá válik a
legközelebbi századokban. El fog
jönni az az idő, amikor majd
gabonát és szőlőt művelhetnek
a legészakibb tájakon is. Finn
országban és Skandináviában
aratni fognak olyan területeken,
arnelveket nem is olyan régen
jégmez.ők borítottak. Kanadában
és Szibériában a jégkör határai
oly.an ütemben húzódnak vissza
a Sark felé, amely évenként. 100
méter és több kilométer közt
váltakozik. Volt már egy idő az
emberiség életében, amikor ter
mőföldek fedték Grönlandot és
Izlandot s amikor szőlőt szüre
teltek Angliában. Ezek la jelen
ség-ek előreláthatóan meg" fog'
nak ismétlődni s akkor Kanada,
Alaszka és Szibéria óriási tér
ségei kapcsolódmak be u iból az
emberiségnek élelmiszerrel való
ellátásába.

*

Kr. e. !'i86-ban történt" hogy II.
N abukodonozor, Babylon lezna
gyobb uralkodója, ... Jeruzsálem
városával e,gyütt lerombolta Ba
Iamorr remekbe készűlt templo
mát. Mint tudjuk. az összes épü

Jetek közül, amelyek a várost al-

kották és díszítették, a Templom
volt a legfontosabb és a legha
talmasabb. Kele,u irányban egy
dombocskán emelkedett, Hogy
milven sorrendben és szakaszok
han építették meg annakideién;
arról még ma is vitatkoznak.

Amikor a perzsa II. Kvros
Kr, e. 539-ben Babyont meghó
dította és a zsidóságot a fogság
ból visszaengedte. megengedte a
Templom ujjáépítését is. A
munkálatokat azonban nagysi
etve végezték, az anyagiak sem
voltak meg hozzá kellő bősée

ben, úgy hogy laz új alkotás ter
jedelemben ~s szépségben is
messze elmaradt a régi mögött.
Herodes volt az" aki Kr. e. 19
ben elrendelte a Templom gran
diózus átépítését. Elhatározásá
ban szerepe volt annak a szán
déknak is, hogy feledtesse, a zsi
dókkal trónrajutásának körül
ményeit és megkedveltesse ma
gát alattvalóival. Egyébként is
arra törekedett. hogy pazar é'nÍ't
kezesekkel örökítse meg s írja
be nevét a történelembe, azt pe
dig' érezte, hogy a Templomnak,
arnelv központi helyet fogl,alt ef
a zsidóság életében, nasrvszerű

sésrben felül kell múlniaa ki
rályi palotát. Jézus nyilvános
fellépésekor már 46-ik éve dol
goz,falk a Templomon, amely ép
pen akkor érte Bl kívánt, ragyo
g-áFiát, amikor Jézus megjöven
dölte a közelgő pusztulást.

S valóban, már Kr, u. 70-ben
felperzselték a Templomot Ti
tus, a későbbi római császár se
regei. Iamikor a 66-ban kiWrt
zsidó felkelés vérbefojtása után
a. végsőkig ellenálló J eruzsále
met ostrommal bevették. Eg-y
katona é,g-ő szurokfáklyát hají
tott a Templom egyik oldalsó
'termébe s a lángok hamarosan
elárasztották az egész éoűletet.

Csak üggyel-bajjal tudták ki
mentení la Templom néhány
ékességét, amelyeket utána fe1-
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vonultattak Titus diadalmeneté
ben. Ezeknek képe! látható 'Ditus
diadalivén.

Fekete falosonkek meredeetek
.a Templom helyén, amikor' a
zsidók Bar-Ooohba vezetésével
IBI-beu ujból fegyvert fogtak ra
római elnvomás ellen, de megint
csak veresége·t szenvedtek, Ak
kor adta ki Hadrianus császár
ra parancsot, hogy J eruzsálemet
romjaiból pogány várossá épít
sék át. A Templom maradványa
it az utolsó darabkáig szerte
hordták, a helyet elegyengették,
.s ahol H TemplomemelkedleH.
oda most Jupiter 'temploma ke
rült.,előtte a császár szobrával.
A Kálvária-hegyen Venusnak
állítottak emlékművet. Jeruzsá
lemet felváltotta HZ új római
város: Aelia Cepitolina, a maga
szdnházaíval, fürdőivel és po
gány szentélveível,

Ezz.el ·a harmadik pusstulásá
val végle,g eltünt a Templom. A
pogány istenek alkonya után
szemétlerakodó lett a dombocs
ka. Odahordtáka város szeny
nyét és hulladékait. Ez volt a
helyzet mindaddig, .amíg Bizánc
visszaszorítása után Omar kaU
fa a VII. század első feléhen e,l
nem foglalita Jeruzsálemet Ö
rendelte el akkor, hogy építse
nek mecsetet a hajdani Tem
plom helyén s jelképesen ő ma
ga indította meg a munkálato
kat azzal, hogy saját kezével
össze·szedettegy csomó törmelé
ket s odább vitte kötényként
felhajtott köpenyében. Igy jött
létre' az Abd-el-Melik mecset.

15G

Ezeket. irta meg' ,a Iegújabb
kutatások alrapján, részletesen
és saínesen, André Parrot "Le
Temnle de Jerusalem" címmel
,tavaly megtielent s nagy elis
meréssel fogadott könyvének el
ső részében, A második ros", a
Templom köré csoportosuló to
vábbi eseményeket tárgyalja. A
keresztes hadak I099-ben vertték
be -Ieruzaálernet. A mecsetet ak
kor keresstény templomma nyil
vánitották, Szent Miklós tiszte
letére oltárt,. emeltek benne, és
'a "Templum Domini" nevet ad
ták neki. A muzulmánok azon
ban nem nyugodtak bele Jeru
zsálem elvesztésébe, Nvomásuk
egyre fokozódott s 1187-ben Sza
ladin szultán, Egyiptom és Szi
ria uralkodója, megdöntöbts, a
rövid életű [eruzsálemi király
ságot. Győzelmes csapatainlak
u.iongása közben verték le la ke
resztet Omar mecsetjéről.

Ma a dombtetőn, amelynek va
lamikor a Templom volt a ko
ronája, .a kereken 145.000 négy
zetméternyi sík területnek csu
pán kicsiny hányadát foglalja
el a mecset, Sa szeont hely, ahol
három monotheistn és egy po
gány vallás váltotta egymást,
igen szegényesen fest: nem nagy
értékű és fontosságú épületek
állanak rajta. Köztük és körü
löttük mélv árnyat vető cipru
sok boronganak. Ideo, ezekhez a
ciprusokhoz. járnak el közel két
ezer év árta a hívő zsidók, hogy
a szentnek ta,rtott. törzsek tövé
ben imádságokat mondjanak, A
Templomból, ,ahogy Jézus jő

vendölte. kő kövön nem maradt,


