
A tökéletes bánat legigazibb idő

szaka életünk vége, akár váratla
nul köszönt ránk, ak.ár várjuk be
köszöntését. Ilyenkor többnyire
meglepően könnyen leválnak az
emberről azok a kötelékek, me
lyek a földi érdekekhez kötik, s
fönntartás nélkül, olykor hősies

áldozatokra készen tudja Isten ke
zébe ajánlani lelkét.

A szentségí gyónás krisztusi ere
dete kétségtelen. A korai keresz
tény időkben ritkábban járultak a
bűnbánat szentségéhez, hiszen a
keresztények az üldözések száza
daiban, olyan minden pillanatban
mártírságra kész hősies erényes- .
ségben éltek, hogy általában ke
vésbbé engedtek a halálos bűnök
kísértéseinek, A gyónás gyakorisá
gára vonatkozólag az első rendele
tet a XIII. században a IV. late
ráni zsinat hozta, előírva, hogy

NAPLÓ

minden értelmi képességei birto
kában lévő kereszténynek (nálunk.
hétéves kortól) minden évben egy
szer szeritgyónáshoz kell járulnia.
Minthogy az évente egyszer köte-
lező szeritáldozás idejét az Egyház
a husvéti időre írja elő, ezt az évi
gyónást is általában husvét körül
szokták elvégezni;

A csak kissé is igényesebb lelkí
életre törekvő hívő azonban - kü
lönösen Szent Pius pápának a gya
kori szentáldozásra vonatkozó ren
delkezései óta - nem éri be ez
zel az évente egyszer való szent
gyónással, hanem gyakrabban járul'
szentgyónáshoz, Hiszen a gyónás:
krisztusi eszköz a bűnök bocsána
tára, a hívőnek nagyobb bizonyos
ságot ad, az ideigtartó büntetések
legalább egy részének elengedését
eszközli, végül következetes jó ke
resztény életre segít. O.

A FELSZABADULAS tizedik évford'ulóját üljük. A gy6zel~
mesen. előrenyomuló: ezouiet hadsereg az utolsó ellenséges csapa
toktól is megtisztította az ország teridetét. Magyar fökfön (]J há
ború végetért.

Az ország keleti felében már rendes mederben folyt az élet, (J;

nyugatiban éppen csak most kezdett pihenni. Aki szétnézett a
sZ'ikrázó áprilisi ég alatt, még mindenütt a háború nyomait látta:
sebeket a földön, sebeket a seiuekben, de a sebek mÓír kezdtek
behegedni, s a bíztató tavaszban friss zöld lombokat haitott a re
ménység.

Aki a pincéből kilépett, először azt vetté számba, mit vesz.tett
és mije maradt meg. S a magyar író, ahogy annyi társát és ba
rátját várta - és hiába: nem egyszer mormoüa el magában Arany'
János "Ráchel"-jának sOlf'ait: "Ime, a szép tavas", kiesett az év
ből, - Egy nemzedék holt ki az emberiségből . . ." Meyritkult, na
aúo» megritkult e nemzedék. Szerb Antal, Halász Gábor, Sárközi
György, Gelléri Andor Endre, Pap Károly, Radnóti sua». köl
tők, novellisták, kritikusok, regényír6k, s mind humanisták a
szónak abbani a nemes, tiszta, mély értelmében, melye nemzedék
legjobbjait egyre határozottabban jellemezte, mint tiltakozás az
erőszak ellen és helytállás azembertelenségben .', De mí!), moaá»
bart ezt a "kiesett tavaszt" Balf és Abda és Mgerok ést bombá-
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zások áldozataifA gyászolta, már mondoaatia, hittel és bizakodással,
Arany; egy másik versét is: "Félre kishitűek, félre! nem veszett
el, - Élni fog" ...

Az élet elindulásának volt szimbolikus perce a tíz év előtti
április negyedike. (jsszedőlt egy régesrég korhadt épület, elsüly
lyedtegy önellentmondásait már leplezni sem tudó társadalmi
rend. A Gondviselés rendszerint rábízza a profán történelemre,
szántsa föl időnként a világ megkérgesedett talaját a keresztény
erények új, szélesebb, átfogóbb magvetése alá. Leomlottak vagyoni
és osztálykülönbségek, embert embertől elválasztó korlátok; szét
szakadtak a vallási élet eoues szerueeeti formái meg a társadalom
egyes osztályai között idők folyamán szövődött kötelékek; mea
szüntek öröklött méltóságok, hogJ/ annál nyilván1Ja.lóbbá váljék
minden egyes embernek embervoUából fakMó méltósága; száza
dok megkövesült tapadmányai váltak le s öröklött formái zú
zódtak porrá. A történelem nem azért vajúdik, hogy kilátástalan
romokat, hanem. azért, hogyj új emberséget szüljön.

Tíz esztendő a:latt újjáépült, sőt átépült az ország. Az új élet':'
fMmákban élő ember úJ kapcsolfttot keres, és talál Istennel is:
új köntösbe öltözik az örök lényeg. A hívő ráeszmélt arra, hogy
az Egyházban nem a külsőséges hagyományok lényegesek, hanem
a Tan, s ennek követője ő, Krtsetu» tagja, a Test szerves része;
Ezt ma sokkal jobban látja és érzi. mint tíz évvel ,ezelőtt.

KOVACS MARK EMLÉKEZETE. 1954 december 8-án mult
száz éve. hogy a bakonybéli apátságban meghalt Kovács Márk,
korának buzgó lelkipásztora. és modern egyházi énekünk úttörő
je. Az 1842-44-ben megjelent énekeskönyvének a Szent Voa»
Uram 26 esetben vette át oa dallamát, sz,övegéit vagy mindkettőt.
Elveiben pedig Kovács Márk eszméjét valósította meg. Kovács
Márk élete és működése sajátos színt és értéket képvisel e,gyház
történetünkben. Tipikus képviselője, az egyházias felvilágosodás
nak, melyet ' csak az újabb kutatások fényénél tudunk helyesen
értékelni. Ennek jeUemzője, hogya racionalizmus józan kritiká
ját alkalmazta továbbra isa barokk teátrális pompakedveléssel
szemben. egyházfogalmában a lényegesre igyekez,ett szorttkozni,
szívesen ment vissza példáért az ősegyhá~ idejébe. A racionaliz
mus túlzásait elvetette. viszont kereste a keresztény tanok vitat
hatatlan forrásokból - Szentírás, egyházatyák -< való igazolását
és ésszerűségének bizonyítását. Hogy a hitetlenek és tévtanítók
előtt is meg-világítea a katolikus igazságokat. szívesen használta
azok médszerét. Működésükben ,a lelkipásztori tevékenységen volt
a hangsúly, la dogmatikát úgy tekintették mínf a gyakorlati lel
kipásztori tevékenység' alátámasetását, A lelkipásztorkodás terén
a protestánsokkal is együttműködtek a racionalizmussal szemben.
Az egész irányzatot áthatotta egy bizonyos humanista bizalom az
emberi természet őserejével szemben. E~ért emehtók ki avalláEli
életben az emberi értékeket és vonásokat, fordítottak nagy gondot
a kateketikára.vetették el a morálisban a kasuísstíkát,

A felvilágosodás vallási közönyt terjesztő hatása magyar vo
natkozásban nagyon is közismert. Azt is eléggé ismerjük már,
hogy a felvilágosodás ébresztette tudományos érdeklődés a ro
mantioizmuson át hogyan kapcsolta össze a papság' jelentékeny



részét a nemzetd megújhódás mozg'almával. Néhány; a multban
megjelent cikk felhívta a figyelme,t ana, hogy voltak az egyhá
zias felvilágosodásnak nálunk is képviselői, de hogy ez az irány
az alsópapság' körében is komoly tényezőként jelentkezett, arra
Kovács Márk élete -és működése adja meg a kétségbevonhatatlan
bizonyítékot, Élete és sajnos le,gnagyobhrészt csak kéziratban
fennmaredt irodalmi hagyatéka a fenti eszmék megvalósítása volt.
A bársonyosi jobbágy ésa nagyécsi nemes leány fia iskoláí el
végzése után belép a Pannonhalmi Szent Benedek-rendbe. Már
novicius korában tanítja társait, A teológia elvégzése után rész
ben epés természete miatt, különböző helyeken és különféle mun
kakörben működik. Legtöbbet gyakorlatilag és irodalmilag is a
Ielkipásstorkodáa terén dolgozott. Az evangéliumoskönvv állt szi
véhez legközelebb, ez&rt mondta főapátjának Balatonfüreden für·
dőigazgató korában: Adjátok vissza az evangéliumos könyvet. mi
vel csak ez az, amiben egy igaz papnak gyönyöre lehet, Soproni
tanár korában is ezért szónokolt szívesen és oly szépen. hogy
Kiss János is hallgatta. Beszédei dogmatikus [ellegűok, mindig a
Szentíráera épülnek. Legendát, mesét még megvilágító eszközként
sem használt, legfeljebb néha. igaz történetet. Nagy szeiretettel ka
rolta fel a hitoktatást.. Tényői híveit ezzel javí,to.tta meg. Ezen a
téren fáradságot nem ismert. 'I'ényőn 'a legényeknek külön tartotta
hítoktatásaít, mivel azok szégyelték magukat a leányok előtt tu
datlanságuk miatt és kérték, hogy öket külön tanítsa. Hitoktatá
sait alaposan kidolgozta és le is Irta, El igyekezett azokat az egyes
korosztályok! lelkületéhez alkalmazni.

A barokk vallásosság túlzásainak józan kritikáját is megta
láljuk nála, bár ugyanakkor a barokk vallásos formák' nem egy
értékes elemének továbbőrzője volt. Vallásossága krisatocentrfkus.
A szenteknek, Szűz Máriának osak Krisztusnál közbenjáró szere
pet tulajdonít. Énekeskönyvében legnazyobb számmal szentmise
és oltáriszeatsée! énekék szerepelnek, Viszont fellép a búcsújárás
ellenzőivel szemben és maga világért se maradna otthon Mária
nevenapján, hanem híveivel együtt megy Tétszentkútra. Buzgó
terjesztője volt a rózsafűzér társulatnak és legszebb szentolvasős
énekünk tőle származik. A Szűzanyáról olvezépen beszélt, hogy
tihanyi hívei még a század elején is emlegették. A barokk vallá
sossággal való szembefordulást és az új idők szelleméhez való
alkalmazkodást leginkább általános mag-atartásán érezhetjük. Ko
rában nag'yrészt még rende-lkezésére állt a lelkipásztornak az
egész, társadalmi, állami szerye'wt. h9gy arra támaszkodva val
lási dologban is tekintélyi alapon Intéskedjék. Ezt. bár megte
hette volna, sohasem tette meg. Bakonybéli gazda korában, mint
a földesúr képviselője gúnYV6:MSeJ igyekszik jobb belátáara bir
ni a veszekedő asszonyt. Tisztelte az.ember-i személyisége,t, a val
lást az ember legbensőbb személves állásfoglalásának ismerte,
azért csak nevelő eszkőzőket, erkölcsi ráhatást 'alkalmazott ezen a
téren.

A népe erkölcsi. szellemi emelésére való törekvés egész tevé
kenységét áthatotta, Erkölcsi dalainak :ajánlásában joggal írhat
ta magáról: Használjátok szíves iparomat rnind a bűnök Irtására.
mínd a jó erkölcsök gyar.apodására, mind komorabb őráitok fel
vidítására. De egyre kérlek. Ha majd eltűnök. mint az, árnyék.
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ne feledjetek el, hogy 60 esztendős koromban is üdvötökért és föl
di boldogságtokért nemcsak f'áradozni, hanem dalolni is késs vol
tam. Ra műveinek nagyrésze nem is jelen.t meg nyomtatásban.
lelkipásztori téren hatása nem lekicsinylendő. Maga írja, hogy
magyar pasatorálisához az anyaget nyolc vármegye papságának
ismeretében állította össze. tehát személyes érintkezéssel is széles
körben hatott. Művei másolatban is terjedtek. Mindez azt bizo
nyítja, hogy az egyházias felvilágosodás nálunk is nagyobb ha
tással volta 19. századlí vallásos megújhódáera, mint eddig gon
doltuk. (Jánosi Gyula)

A MARQUISES-SZIGETEK mintegy húszezer kilométerre
nunnak: Európától, túl Ausztrálián a Csendes óceán polinéziai szi
getvilágának úgynevezett francia-óceániai részén. Közülük mind
össze haton él ember, összesen 3U2 lélek. Itt működik "a világ
legelhagyatottabb missziója". 1889-ben alapították; rendkívül ne
héz körülmények között dolgozik, igen szép eredménnyel: mal a
sziget lakosságának nagy többsége: háromezer lélek katolikus.

Az egész misszió mindössze hét tagból áll - mint a Marquises
szigetek ujonnan kinevezett apostoli uikdriuea; TiriUy atya mond
ja. - Ezek a szigeteken szétszórva munkálkodnak, olykor hó
napokon át nem találkoznak egymással; fáradhatatlanul járjáki a
szigetek mély, szakadékos völgyeit. ahol a rendkívül laza erköl
csű szigetlakók élnek; 1Jan úgy, hogy naponta negyven kilométert
is meatesenek.

A közlekedés vagy gyalog történik, vagy lóháton. A terep rend
kívül nehéz, az utak meredekek, eeakadékosal«. olykor a sok hor
dalék miatt. szinte járhatatlanok.

A legpusztítóbb veszedelem az alkohol. A bennszülöttek álta
lában minden pénzüket italra költik. Olykor valóságos haechand
liákat rendeznek. Az i.szákosságnak etseomoritáak a következmé
nyei: erkölcstelenség, tüdővész... Az alkohol úgy.szólván kiölte
itt a maórik(Jjt. Száz évvel ezelőtt több mint harmincezer lakosa
volt aszigetcsoportnak, 1923-ban mindössze kétezer. Azóta a nép
szaporodás kissé emelkedő irányzatú.

A missziós munka megindulásától fogva sok kísérlet történt
arra, hogy biztosítsák a gyerekek és felnőttek folyamáto/!' tanítá
sát. Valamennyi kudarcot vallott. 1923-ban azután, látva a fajta
rohamos pusztulását, Le Cadre atya, a misszió vezetője' nagy do
logra határozta el magát. Mintho,qy a fiúkkal semmire n~m meni,
a Szent József nővérekhez fordult: internátust alapított velük
lányok seámára, Akit ide fölvettek, azt valósággal elkülönítették
(lj bennszülöttektől,elsősorban azért, hogy megvédjék őket a korai
nemi élettől, ami a seiaeteken. általában szokás. A lányok tizen
négy éves korukig éltek az internátusban; aho.qy al serdülőkor be
köszöntött, lehetetlen volt többé ott tartani őket. 1949-től fogva
azonban komoly haladást lehet észlelni. A növendékek kezdenek
vissza-visszajárni nevelőikkez; többen kérték, vegyék föl őket a
kolostorba. De új nehézség is támadt: azok (lj lányok, akik tisz
tességes nevelést ka:ptak s ném~ műveltségre tettek szert, .hallani
sem akarnak a tunya, romlott, részeges bennszülött legényekről.
Mégis létrejöttek szerenesés házasságok, 8' ezek a fiatal családok
(IZ erkölcs, a tisztaság és a. boldogság példaképei a szigeteken.
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N em ritkaság köztüki az .olyan, ahol tíz-tizenkét gyermek van. ..tI
lányok megmentették a haldokló fajtát. Ma 3442 lakosa vam, a
szigetvilágnak, s 1923-ban ~ említettük - nem volt, csak kétezer.

Ami a fiúkat illeti, az új apostoli 'l)i1cárius - mint mondh» 
számukra is szereine iskolát alapítani, ha sikerül hozzá a meaie
lető anyagiakat előteremteni. Igaz, egyik-másik völgyben már
működik iskola; tahiti iskolamesterek vezetik s jóformán senki
nem látogatja őket. Tirilly atya modern; vonzó intézetet tervezt
az első növendékeket (negyvenkét fiút) máris kiválasztották. S ha
a fiúkra is sikerül olyan átalakító erővel hainiok; mint a lá
nyokra - mondia - bizakodással tekinthetünk a szigetvilág
pusztulástól megmentett népének jövőjére.

Addig azonban még sok nehézséggel kell megküzdeniök. Har
colniok kell a termeseekkei, meluek sorra pusztítják el épüleieikety

a talajvízzel és áradással, mely 1946-ban is négy templomukat
döntötte romba, és nem utolsó sorban aklimával, mely egészsé
ges ugyan, állandó hősége azonban a legerőteljesebb szeroezetet
is előbb-utóbb aláássa. (J. H.)

ÚJ SZINDARAB SZENT JÜHANNAROL. Százkilométeres se
bességgel rohantunk a középkorba, Párizsból Rouenba, A vonat
végesvégig' a Szajna mentén száguld, át is szeli néha. Virágba
borított állomásépületek, ízléses villák derült hangulata között,
érkeeünk az egyik szajnaparti városból a másik szajnapartdba. A
modern élet lázas rapszÓoMájlából idillen: áta tragédiába.

- O Rouen, Rouen, hát te leszel az én végső lakóhelyem! 
kiáltott fel a má,glYár:a cipelt Jeanne d'Arc, az orleansi szűz,

J ól mondta: végső lakóhelye', de vajjon meg-villant-e képzele
tében, hogy örök glóriát sug-árzó lakóhelyet is ~ Me-rt Rouen, ee az.
idef,agyott középkor a maga gótikus házaival. szűk utcáival, cso
dálatos dórniával, elzzel 'a kőbe álmodott teológiával, mintha im
már öt és egynegyed százada goyászolnlá; a Szüzet, Gondosim őrzi,
restaurálgatda azt a mogorva tornyot, amelyben Johanna kihallga
tása folyt, a piactéren meg' a máglyahalált szenvedőleány megbor
zongató kőszobrának talapzatáea a városi hatóság mindennap
friss virágot szórat. S az utcákon is mindenhol Jeanne, d' Arc neve!
Van Szt. Johannáról elnevezett kórház, iskola, patika, vendégfo
gadó, röföskereskedés, cukrászda, sőt - Isten bűnűl ne vegye 
még Johanna-parfüméria is.

És milyen támogatóan egészítik ki a hangulatot a Corneille
emlékek! A hőslelkű női alakok tragédíía-költőjénekmínthogvha
a Gondviselés szimbolikusan választotta volna ki szdiletési helyéül
a hős leány mártirhalálán:ak városát! .

De Rouennál nem volt kevésbbé leleményes Jeanne emlékének
'szakadatlan megújításában az irodalom és művészet sem. Igaz,
hogy támadások is történtek ellene. Az angol hazafiság-ában meg
bántott Shakespeare a VI. Henrik első részében. a XVIII. század
kegyetlen szellemétől elfogult Voltaire a Pucelle-ben bizony igye
keztek alakját heszennyezni. De' la világirodalom egyéb nagyjai
éppenolyan bőkezűen szórtak lábai el~; virágokat, akárcsak Rouen
városa. Schiller darabja a romantika szárnyalásával emelte alak
ját költői magasságba. a fiatal Verdi operája meg rajongó rit
musokkal övezte körül. De különösen az utolsó 50-60 esztendö
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irodalma. nem tud betelni vele. A J ohannáról írt re,gényekn.ek,
szdndaraboknak, elmefuttatásoknak olyan tömegével találkozunk.
hogy. szinte korunk "johannatizmusáról" lehet beszélni.

A nag-y amerikai humanista, Mark Twain a századfordulón
regényt (komolyat I) ír róla, Charles Péguy párbeszédes t.rilógiát,
Georg' Kaiser ssindarabot, az osztrák 'I'erramare ésa francia
.Joseph Deltev regényt, Anatole France történeti művet - persze
Benan-sselleműt -, Bernard Shaw tragédiát, s a nagy modern
katolikus költő Paul Claudel drámai oratóriumot,amelypez a ki
váló Arthur Honegger ,szerzett zenét. A legutóbbi években az
amerikai Maxwell Andersen szindarabban, Sven Stolpe svéd költő
pedig regényben foglalkozott 'a szent és hős leánnyal."

A legfrissebb Szt. Johanna-mű Jean Anouilh-nak Pacsirta
című szindarabja, amelvet 1953 őszétől mcstanáig játszottak. Pá
rizsban, s amelvet mintegy féléve a bécei Akademie-Theater is.
nagy sikerrel mutatott be.

Anouilh nehéz feladat előtt állott. Shawnaka világ legnagyobb
szinpadjain rendkívüli sikert aratott Szent Johannájával kel
lett birokra kelnie. Nyilván nem is fog vala hozzá, ha más mon
danivalója nincsen. Aránylag könnyű volt Shaw történelmi realiz
musát, s néha bizony kegyeletlen szatirikusságát kikerülnie. (A
spanyol kritika nem ok nélkül irta Shaw darabjáról, hogy kene
tes irónia = ungida de piedad). Másfelől azonban nagy nehézség
meredt Anouilhelé: versenyeznie kellett Shaw darabjának rend
kívüli életszerűségével, izgalmas dialektikájával és néhol a lég-
nagyobb tragédiák magasságába lendülő ssárnvalásával,

A Pacsirta, szdmbolikus cím. Mint a darab egyik alakja mond
ja róla, "ez a kis pacsirta, es a Franciaország egén röpködő ma
dárka, vidáman énekel a napfényes égen, miközben vadásznak
rá."2

Anouilh pacsir-tája magasan emelkedik az alatta elterülő vi
lág fölé. Odalentről nemcsak vadásznak rá. de meg sem értik.
Nincs fülük a dalolásához, S ez talán az egye,tlen mozzanat, ami
a régi Anouilh-t juttatja eszünkbe. Azt az .Anouilh-t, aki a maga
társadalom-meg-vető felfogásában a zseni magánosságától és el
szigeteltségétől kap költői ihletet,

Az új Johanna-darab a könnyen epikussá szétterülő történet
nek .azzal ad szigorúbb drámai keretet. hogy az eseménysort szinte
a Jegvégén kezdi. A darab drámája az inkviziciós törvénykezés,
amelyet az angol nieessállók követelnek, s akikben az író művé

szi diszkréeióval, de kétségtelenül a hítlord időkre céloz. A ssín
padi események a törvényszéki tárgvalés alatt folynak le. Az
inkvizíció, enielőtt itéletet hozna, e.Jjátsz,atja magának Johamna
életének idevágó moszanataít.v.Az, égi szózatok hatása alatt való
szakítást a szülei házzal, Baudricourt várkapitány előtt való meg";
jelenését, akitől lovat és kíséretet kap, és szereplését a királlyá
koronázandó Dauphlu és ennek udvara előtt.

Az inkvizíció elnöke és ügyésze fogas és meeterkélt kérdések
kel akarják zavarba hozni a leányt. Az egyszerű, de rendkívül
értelmes teremtés azonban talpraesett válaszokkal ke,rekedik fö-

1 Sven Stolpe müvére Mihelics Vid barátom figyelmeztetett.
2 Az idézetek a fordító beleegyezésével közötve.
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Iédük. A fiatal, jósáJgo,s lelkű dominikánus, Ladvenn testvér és ft
.színtén nem rosszindulatú Cauchon, Beauvais püspöke. meg akar
ják mentení szegénykét. Johanna végülis megrendül, és aláírja
a bűnbánó nyilatkozatot, amely szerint a hallott szózatokban nem
az Úr nyilatkozott meg neki. A máglyahalált, elengedik hát neki.
de, örökös fogságot szabnak reá. Johanna ezt is vállalja.

S itt álljunk meg egy pillanatra. Nyilván furcsa, hogy mind
ez a rouen-i törvényszék előtt folyik le. Hogy megjelennek ra szí
nen olyanok is, akik nyilván nem lehettek ott, s akik nem is
voltak a' törvényszék elé idézhetők, Ezt Anouilh éppen olyan jól
tudta, mint ai darab nézője vagy olvasója, Itt azonban e,gy esz
ményített, e,gy semleges szfnpaddal van dolgunk. A csupasz tör
téneti valószerűséget a költő feláldozta egy magasabbrendű mű

vészi valóság oltárán. Nem törődött a babráló realizmussal, s ez
kivált nekünk magyaroknak nem lehet visszás, 'akik Arany János
Ars poeticajából megtanultuk. hogy a művész ne' gondoljon a
"csip-csup igazzal."

Johanna tehát meghajlik, enged s vállalja az örök fogságot
is. S ezen ,a ponton tér el a leglényegesebben Shaw megoldásától
Anouilh, és ugyanekkor itt szárnyal a Iegmag'asabban föléje.

Shaw művében Johanna azért vonja vissza vallomását s azért
tépi szét az aláírt okmán~t, mert nem birnáel a tömlöc örök' ma
gányát. Anouilh Johannájának elhatározásában a fordulat War
wick angol főbiztos szavaira áll ba, aki eg·y'bizonyos. idő letelte
után kegyelmet helyez neki kilátásba. A magasztos lelkű leány
megretten attól ,a gondolattól, hogy az ő története posványba Iul
ladjon. s hogy esetleg kiszabadulva" tR francia udvartól kis kegy
-d.íjbóltellgődjék s csúcsos fejkötővel, egy férji oldalán kiskutvát
sétáltasson." Nem, Johanna így meg nem tagadhatja önmagát s
azt az eszmét. amit képviselt. Visszavonja ,a nyilatkozatot és vál
Ialjaa tűzhalált.

A máglyát - oH a semleges szdnpadon - már rakják is. J 0
hanna fellép rá. Izgalmas percek következnek, arnikor berohan
a darab egyik szereplője, s követeli. hogy játs.szák el a Dauphin
nak kírá.llvá koronázásat is.ame,ly Johanna küldetésének .Iegna
gyobb diadala volt. A máglya rőzsekötegeit szétszedik, s kezdő
dik a koronázási menet, Megjelenik a király is, és kimondja a
költő mondanivalóját: "Jelan nem az, akit szégyenletesen és
barbár módon elégettek Rouen piacán. Jeanne a szabad, a tiszta
lég pacsirtája. Jeanne az, aki glóriásan áll a reims-i dómban.
Jeanne történetének vége örömteljes vég."

- Ime ,a görög tragédiák örök mintái után egy tragéd1a.
arnelv "jól végződik". Ime a nagy Corneille mlntái után egy
újabb "tra~édie heureuse-" Ime egy kiváló modern köUö alkotása.
aki la számtalanszor feldolgozott tárgyba is új életet tud lehellni,
8 aki 'a maga kőzépkoei pacsirtádának magasságáig tudja modem
nézölt, modern olvasóit is szárnyaltatni. (Galamb Sándor)

KIK A HANARÉK' A tizenhatodik században megtért ja
pánok közül sokan az üldöztethek ellenére .iS' meetartották: a hi
tüket mindaddig, a:míu a tizenkilencedik. században az O1'száU ujra
meunyilt a nyugatiak előtt; voltak azonban ekkor e régi kereszté
nyek közül, akik a misszionáriusokat nem tartották az egyk01'i té-
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rítők utódjainak; mindmáig szívósan ragaszkodnak hagyománya
ikhoz, de kívül maradtak: ~ Egyházon. Hanaréknak, különvá!tak
nak hiv ják őket.

Nehé» megállapítani, mennyien vannak. Sok helyen titkolják
a vallásukat, úgy, ahogyan az üldöztetések korában megszfYkták;
másutt hagyományaik sinto és buddhista elemekkel keverednek.
A hatóságok ugyanis annakidején kényszeritették őket, hogy részt
vegyenek egyes pogány szertartásokon; sokan elpogányosodtak.
sokan meg átvett13k bizonyos pogány rítusokat; vannak 'például,
akik temetéseikre buddhista papot hivnak. Igy azután nem köny
nya megbízható adatokat szerezni számukr,a vonatkozólag; a na
gasaki egyházmegye területén hozzávetőleges becslések szerint
mintegy harminc-negyvenezer hanaré él.

Minden hanaré faluban két úgynevezett felelős (yakumochi)
van, az egyik "a víz embere" (mizukata). aki a keresztséget seol
gáltatja ki, a másik "a lajstrom embere" (chokata), a naptár őre
és gondozója. Oka közösség vallási vezetői. A hívek tisztelik.
szeretik; megbecsülik őket; némi fizetséget is kapnak.

A hamarék sajátos holdnaptárt használnak, .bastien" a neve,
1631-ben kezdődik. Semmiféle más naptárral nem egyezik meg
sem beosziásnbam; sem seerkezetében; A következő ünnepeket tart
ja nyilván: Gyümölcsoltót, Haviboldogasszonyt, Nagyboldogasz
szanyt, Mindenszenteket, Halottak napját, Szent Marcell mártir,
Keresztelő Szeni János seilletése, Szent Péter és Pál. a Hét vér
tanú•. Szent Simon apostol ünnepét, Xavéri Szent Ferenc misz:
sziója kezdetének napját, Husvétot, Urunk mennybemenetelét,
Pünkösdöt és Karácsonyt. A naptárban külön jelök van a hét
köznapoknak, a, vasárnapoknak g az ünnepeknek. A vasárnapot
megtartják,' vannak böjti és megtartóztatási napjaik. \

Imádságaikat szájról-szájra adva őrizték meg századokon át.
Minden imádságot egy az egylényegű, háromszemélyű Istenhez,
Atya-Fiú-Szentlélekhez intézett fohásszal kezdenek: ..Deus Paiter,
Hilio, Suberito Santa no michi no peresuno (Atya-Fiú-Szenflélek,
három személy), hitotsu no susutanshio no (e,oylényegű). kegyel
medben és erődben kezdjük!' ... Ismerik aMiatyánkot, tJdvözlé
gyet, Hiszekegyet, Confiteort, Salve Reginát; ismernek néhány li
tániát, zsoltárt és himnuszt. Érteni aligha értik őket, mert az imák
nyelve sajátos, latinból és japániból alkotott keoeréknuel» . .Meg
győződésük azonban, hogy ha ezeket a szövegeket buzgón elmond
ják, érdemeket szereenek 'és kenueimet nyernek általa.

E szájhagyomány révén fönntartott imddsáaok: mel'ett meg
őrizték és a századokon át rendszeresen kiszolgáltatták a kereszt
séget is. A szertartást a mizukata hajtja »éare annak rendje és
módja szerint vízleöntéssel, a szöveg azonban a századok folyq;
mán' annyira megromlott, hogy keresztségük nem tekinthető ér
vényesnek, ezért a me.qtérőket ujra megkeresztelik.

A hívek az esztendő folyamán néhányszor, buzgóbb falvakban
többször is összejönnek. Ossze.iöveteleik mindig szereietlakománal
kapcsolatosak. A' szokás az iildözte~és idejéből maradt fönn: akkor
a hatóságok felé e lakomák szolgáltak a vallásos gyülekezet ürü
gyéül.

Vannak falvak, ahol hanarék. is, katolikusok is élnek; semmi
ellentét nincs köztük; a hanarék azonban szivósan ragaszkodnak
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Jlajátos hagyom.ányaikhoz és a katolikusok minden közeledési '6l
.hívását elhárítják. Babonás szokások is gyökeret vertek köztük
és gondolkodásuk mealehetősen világias, olykor a. pogányokét is
fölülmúlja e téren. Mégis gyakranJ előfordul, hogy az öregek ha
lálos ágyukon kérik a keresztséi: szentséaét, Visszatérésük ügye
nem reménytelen ugyan, de előmozdítására nincsenek megfelelő
munkások - ahogy legutóbb Yamaguchi; Nagasaki püspi1ke is
hangsúlyozta. Ezért igyekszenek most kiképezni néhány hithir
detőt a különleges célra: Xavéri Szent Ferenc elpártolt fiainak
visszavezetésére a közös Akolba. (l. c.)

A LEGÚJABB BOLDOGOT, a mult évi december hó 5-én ava
tott Riccardi Placid bencés atyát joggal idősebb kortársunknak
érezhetjük: mindössze egy emberöltőnyi köz választja el nemze
dékünk korosabb éNjárata1tól. 1844 június 24-én született és 1915
március Ifi-én halt meg. Még mint a régi egyházi állam polgára
született és serdült ifjúvá, de tevékenysége' javarészét már mint
az új olasz királyság polgára fedtette ki.

Időbeli közelsege címén teljes doggal a mi szenfünknek, nap
jaink szentjének érezhetjtik. De az időbeli közelségnél többről is
van szó, Hiszen az új boldog nagyjából a mi mindennapi életünket
élte, H mí kulturálís légkörünkben forgolódott, a mi eszményein
kért hevült és a mi nehézségeinkkel küszködött. Lényegesen csak
egy dologhan különbözött kortársaitól: a keg'yelem lndításaic ha
sonlíthatatlanul jobhan felhasználta, mirst azok legtöbbje. Benne
a modern ernber áll előttünk, aki a modern élet zakatolásában is
szentté .akart és tudott lenni. Érthető tehát, hogy vele kapcsolat
ban elsősorban az a kérdés izgat bennünket: mai ember létére
hogyan tudta .a kegyelmi élet és a hús- és vérembeor merőben el
lentétes érdekeit ilyen tökéletes harmóniába összefogni magábant
Megkíséreljük, hogy az Osservatore érdekes cikke nyomán rámu
tassunk Placido atvaarcának néhány vonására.

A legszembetűnőbbön. határtalan igénytelenségén és szenvedé
lyes szegénységkedvelésén kezdjük. Ennek megértésére tudnunk
kell, hogy holdogunk a szegénység ihletett prófétájának, Assisi
Szent Ferencnek volt a. földije. Szülővárosa, 'I'revi. abban a spo
letói völgyben fekszik, malynek minden zuga. és minden köve
ma is a poverelio áldott emléket idézd. Ez a körülmény, a geiIÍus
loci, egész életére rányomta bélyegét, Mint szeezetes ugyanúgy a
legtökéletesebb krisztusi szegénységben élt, mint annakidején nagy
földije. Életírói egy jellemző anekdotát jegyeztek fel róla. Egyszer
egy öregasszony alamizsnáért fordult hozzája; nem kevesebbet,
mint egy inget kért tőle. PIacid gyanútlanul előhúzta eogyik in
gét és odamutatta az ..asszonynak. Az ingen bizony meglátszott a
húszéves koptatás: erősen ványadt volt és folt foltot ért rajta. Az
asszony tágranyilt szemekkel bámulta a leülönös ruhadarabot,
"Hogy,an, - kérdezte végre - ön ilyen inget visel ~" És H nélkül,
hogy a választ bevárta volna, alamizsna nélkül távozott.

A kopottság azonban sohasem jelenteott boldogunknál lompos
flágo.t, vagy éppen kérkedő rongyosságot. Ö csak viselte és nem
fitogtatta kopottes ruháit. Mint igazi olasz, született művész és
finomérzékű esz.téta volt; volt szeme a szép meglátására, éSl szi
ve meg-valőaítására, Az istentisztelet fényének emelésében és a
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hívek lelki igényeinek kielégítésében nem ismert szűkmarkúságut.
Feljegyezve találjuk róla, hogy mikor a híreis farfai kolostor
capátja lett, csupa kivénhedt, szuette és roskatag gyóntatószéket

.talált a templomban. Ez módfölött hántotta szépérzékét. Nem nyu-
godott addig. míg csak ki nem járta a vallásalapnál négy vado
llatú:j, sárgarézráccsal és izléses füg,gönnyel ellátott gyóntatószék
felállításának költségét.

Tisztán emberi szempontból talán legrokonszenveaebb vonása
meleg emberszeretete és tapintatos emberkeeelése, Különösen mint
vendéglátó gazda mutatta ki tapintatosságát, A szíves vendéglá
tást bencés kötelességnek érezte és ilyen alkalmakkor minden tőle
telhetőt megtett. hogy vendégei minél otthonosabban érez,zék ma
gukat asztalánál; többek közt elvárta,. hogy a g~dia mallett a
'Szakács is kitegven magáért, Vendégei kedvéért még- a szabályok
-szigurúságából is hajlandó volt egyben és másban engedni. Egy
kori tanítványa, Istenben boldogult Sehuater milanói érsek be
szélte, hogy egyszer a nagyböjt egyik keddi napján vendégei ked
véért tyúkhússal tette változatosabbá az, étlap egyhangúságát. A
kedvezmény azonban természetesen csak a vendégekre vonatko
zott; őmaga változatlanul a régi szígorú aszkéta maradt és min
den ügyeskedését arra fordította: hogy vendégei figyelmét elte
relje megtartóztatásáról..

A derűs szemléletű szentek közé tartozik. Optimista fe,Jfogását
Isten és az ember vissonyának megitélésére is kiterjesztette. "Is
ten iparkodik meghallgatni és megvigasztalni 'bennünket - írta
-, csakhogy Ö másként látja a dolgokat. .mint md, Mi csak a
részleteket látjuk, Önz egészet tekintil mi csak időben látunk, Ö
ellenben az örökkévalóságban", És: .,uh milyen jó ,a2) Lsten; mi
Iyen szívesen ereszkedik le hozzánk és elégíti ki nemcsak szükség
Ieteinket, hanem óhajainkat is ... Azt akarja, hogy bízzunk benne.
mivelhogy Öa rni Atvánk.' (b. ou.)

SZÉKELY LASZLÖ hatvan esztendős. Ebből az alkalomból
kinyitjuk magunk előtt köteteit és némán köszöntjük őt verseinek
csöndes felidézésével. Költészete már az első sorok után li ten
gerszemek tiszta.ságára emlékeztet,' hatalmas kiterjedést nem mu
tat ugyan, de az a néhány csepp, amelyből összetevődik, kristti
lyosa.n áttetszőnek tűnik szemünkben és felüdíti aZ embert. Az
erős sodrású és sebet hasitó költők után szükségünk van ezekre
.(J, csöndes hangulatokat árasztó versekre, amelyek elringatnqk pil
leseerű lebeaéeiikkel. Székely László tudatosom ilyenné formálja
liráját és nem esik a dilettánsok hibájába, hogy lelkialkatától
merőben eltérő alapra építse költészetét. Lényét, amelu a limi él
mények hatására. néha-néha megpróbálja áttörni a tudatos gá
takat, a.z örök józanság és mértéktortás jellemzi. Élete biztos sí
neken fut, regényes seinek és momentumok nem igen juthatnak
.közelébe, de bölcsesége megóvJa attól, hogy zúgolódjék sorsa ellen.

Székely László nagyon jól ismeri önmagát, szubjektiv kitá
rulkoeása azonban nemcsak a kedvező tulaJdonság"okat árulja el
magáról: "Lendületem síkon csorgó patak. - Befon a partja, ár
ja lagymatag, - A csillagokig érnek álmai, - Mégsem. merész; so
hasem drámai. - Alma a nyár., a derült, enyhe ég, - A harcia
lan, .megkímélt renyheség."
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. A világot nem 6riási méreteiben: szemléli, sokkal inkább u
kisebb egységek felé fordul és azokat pr6bálja megmagyarázni
verseiben. "Inkább hallod. a légy zaját, mint fut6 bolyg6k rooa-

. jat" - mondia egy helyen. Altalában sokat foglalkoztatják az
apr6,. jelentéktelennek látsz6 dolgok. A virágok és bogarak szere
tete Francis Jammes-szel mutat bizonyos rokonsáaoc; a költő min
denben fölfedezheti a szépséget: a sárb6l nyíl6 ibolll.ában 8' a bé
kák kuruttyolásában is. Lát6körének e leszűkítéséb6l 'fakad, hogy
a rosszat sem látja meg annyira, mint más költő. Értélménél fogva
tudnia keU a gonoszságr6l és mégis, ha embertársaival áll szem»
ben, mintha megfeledkeznék erről. "A télből, rosszaságból csak
jégvirágnyit látok" - fejezi ki az életbe és az emberiségbe vetett
bizodaLmát. Ennél az érzésénél csupán Isten-hite bizonyul erősebb
nek;' lelkét a hithez kötötte. s ez a kapocs egész életén át bizto
san tartja őt. Néha "zsibbadt, béna révületek" fel'l1ázoltatják vele
a hitetlenség torz vizi6ját, e nyomaszt6 képek azonban pillanatok
alatt az ébrenlét partjaira viszik. ahol seerteioselik: minden kétely
és kisértés.

Költészete "negyvenév körül" új hangulati tartalommal gaz- ~
dagodik.Ekkor már ott érzi homlokán a "furcsa ékírás" jeleit~
az első ráncokat; érzi az ősz hatalmát s ezek az érzések az el
múlás gondolatának halk beleszövésével különlegesen finommá
teszik liráját. Most már nem hiányolja' az élet külső megn.yilvá
nulásait, az eseményeket, mint korábbi éveiben, hiszen magányos
bolyongásai annyi belső élményt hordanak magukban, hogy lelke
csordultig telik vele. Hőstörténetet is ír, de ebben nem a csaták
hősei lépnek elénk, nem is a moeaalmas élet porondján szereplők.
mert már tudja. hogy heroikusabb az a szegényasszony, aki az .
éjszaka csöndjében öt gyermekénelQ ruháját foltozgat ja.

Székely Lászl6 versei hangulati erejükön 'kívül ilyen egysze
r{lségükben is sokatmond6 gondolatokat közölnek velünk. Meg
érdemlik, hogy ezeretettet olvassuk őket, épp olyan szeretettel;
amilyennel hatvan esztendős költőjük fordul felénk verseinek
halkszavú és megnemesítő sorain keresztül. (Szeghalmi Elemér)

A TUDÖSOK öSSZETARTÁSA A KöZÉPKORBAN. A pá
rizsi egyetem angol nációja, melyhez tudvalevőleg- ,a magyar és
német nemzetiségű hallgatók is tartoztak. 1406 június S-án ülést
tartott. Ezen a győregyházmegyei Magyarországi Tamás mester,
akit bizonyára sötétbarna bőréről. Etiópiaina!k is neveztek, azzal
a kéréssel fordult a náeióhoz, járjon közbe Zsigmond magy·ar ki
rály Párizsban időző köveieinél s főleg' a követség' vezetőjénél.
Ozorai Pipo temesi grófnál a náció egykori büszkesége, Benedek
mester, a szahad művészetek doktora s a római- és kánonjog li
eenciátusa érdekében, aki,ta király már nagy idő óta sanyarú
fogságban tart. A náció jelenlevő tagjai egyhangú lelkesedéssel
csatlakoztak az indítvánvhoz és megígérték, hogy minden tő,lük

telhetőt megtesznek 'a közbenjárás sikere érdekében, mert, mon
dották, Benedek mester nemes származású és minden tiszteletet
megérdemlő ember. aki minden fokozatban csak díszére volt a ná
ciónak.

Eddig szől a náció jegyzőkönyvének egykorú, tehát feltétle
nül hiteles bejegyzése. A különös hír megértéséhez Zsigmond ki-
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rá1ynak három évvel korábban, 1403 szeptember 6-án Raguza vá,
ros közönségéhez intézett levele adja mega kulcsot. Ebben min
denekelőtt jelenti, hogy Csehországból szerencsésen megérkezett
Budára; azután így folytatj,a: ..Mialatt föpapjaiukkal és főura
inkkal itt időztünk, bizonyos Benedek mester, mindkét jog tanára.
megfeledkezve saját tanárainak és meatereinea tanításáról, úgy
szintén a tőlük nyert sok jótéteményről, nyolcszáz lovassal és
más ellenségeinkkel ellenünk támadt; mi azonban, míkorPest vá
ros határához érkezett, lsten segrtségeveí egész haderejével le
vertük öt és most bilincsekbe verve fogságban tartsuk." Lényegé
ben ugyanezt mondra a királyeogykorú éreurója, .h:uerhard Wm
decke is, sőt vezeteknevét is elárulja Benedek meaternek. "l!:zek
egyike - olvassuk nála - Makrai Benedek, megszánotta Obudát,
de Stíbor vajda a királyi haddal ellene vonult, kíszorrtotta Buda
várából, nyilt ütközetben megverte és bilincsekbe verve fogsá&'
ba hurcolta."

Mint látjuk, Benedek mester, fegyveres lázadással vonta ma
gára király.a haragját. Az akkori közvélemény azonban egészen
másként ítélte meg vállalkozását, mint iR király: amiben Zaigrnond
főbenjáró vétket látott, az,t a nemzet zöme hazafias felbuzdulásnak
és érdemnek tudta be. Benedek meater f'elkeíése ugyanis csak ele
nyésző kis része volt anuak az országos eneuhatásuak, melyet az
idegen származású király könnvelműségéveí,pazarlásával. szerte
len idegenpártolásával. ismételt szószegésével, Iegutobb pedig Al
bert osztrák herceggel a nemzet megkérdezése nélkül kötött örö
kösödési szerzödésevel idézett elő. Ismeretes, hogya magyar fő
papok és tourak élükön Kanizsai János esztergomi érsekkel és
Bebek Detre volt nádorral 14U~ karácsonyán Szent László nagyvá
radi sírján a szent király erekivédére 'tett kézzel megesküdtek,
hogy Zaigrnondot nem ismerik el többé királyuknak s helyette
Kis Károly fiának, László nápolyi királynak, mint az Árpádok
és Anjouk jogszerű fiági örökösének ajánlották fel a koronát. A
király hűségében csak Iegszemétyesebb hívei: a Garai-testvérek,
Stibor vajda. Cillei Herman, Maróti János, Scolari Fülöp, illetve
akkor már Ozorai Pipo és még néhányan tartottak ki.

Makrai Benedekben azonban, aki akkor az óbudai egyetem
nagytekintélyű és európai hírű jogtanára volt. nemcsak eg~szerű
részvevőjét, hanem egyenesen egyik szervezőjét kell látnunk a kí-"
rályellenes felkelésnek. Erre mutat többek közt az a körülmény,
hogy Zsigmond ellenségei legyőzéséről szóltában névleg evv "'Ü ,li
őt említi, nemkülönben az a szemrehányás, mellvel hálátlausága
miatt illeti. Nyilván úgy kellett lennie, hogy Benedek mester az
egész egyetemet belesodorta a felkelésbe és a királytól említett
nyolcszáz lovast a hallgatóság köréből toborozta össze. Csak így
lehet érteni, hogy az óbudai egyetemnek a felkelésre következett
évekre egyszcrűen nyoma vész. Hosszú időn át semmi. emlitéséveJ
nem talátkozunk. A dolognak csak az lehet a magyarázata. hogy
elnéptelenedett. másrészt mega király megvonta tőle anyagi tá
mogatását. A bosszús Zsigmond csak hét évvel később, 1410-ben
szánta rá magát az e,gyetem ujjáalapüá,sára és XXIII. János pá
pa 1410 augusztus l-én kelt bullájával sietett hozzájárulását adni.

Ilyen előzmények után érthető, hogy a király nem könnyen
bocsátott meg konok ellenfelének, Az angol náció kösbeuiárásá-



nak, legalább egye~öre. nem lett foganatj,a. Megkegyelme~recsaik
jóval később, a boszniai hadjárat diadalmas befedesése és a sár-
kányrend megalapítása után, tehát HOS-ban került a 801'. •

Az öt-hat esztendeig tartó nehéz rabság közben nagy változást
idézett elő Benedek mester gondolkodásában: mint a nemzet zöme.
a megpróbáltatások súlya alatt megkomolvodott, ő is megbékélt
Zsigmond uralkodásávaí, sőt kiszabadulása után egyenesen szol
gálatába szegődött, De, a király is hamarosan rájött, hogy a tanult
és világáátott lázadófönöknek nagyon jó hasznát veheti. Bizalmába
fogadta tehát, sa kényes és meg-tiszteld megbízások egész sorá
val halmozta el

Ez azonban már nem érdekel bennünket. Mi ezuttal csak a
párizsi angol náció magatartásának tanulságait akarjuk levonni.
Két dolgot egész biztosan következtethetünk belőle; az egyik a
tudományok megezerzésének és művelésének jellegére', a másik
pedig a tudósok egymásközti kapcsolataira vonatkozik. Bizonyos,
hogya kőzépkorban a tanulás és a tudományok művelése sokkal
nemzetközibb, internacionálisabb alapon történt; különösen az
e,gyetemek tanulmányi rendszerének kialakulása óta. A tanulni
vágyó ifjak szívesen vállalkoztak sokszáz, esetleg- ezer kílométe
res utak megtételére, csakhogy bővebben meríthessenek a tudo
mány tiszta Iorrásaíból. A középkoa- második felében a külföldi
egyetemj:á,rás. általános és megazokott dolog volt. Még azok az 01'- .
szágok sem voltak ebben a tekintetben kivételek, melyek saját
e'~etemekkel bírtak, Éppen a párizsi angol náció kézzelfogható
bizonyíték arra. hogy sok angol ifjú nem taIált,a kielégítőnek az
otthoni oxfordi és eambridged egyeteme'n megszerezhető tudo
mányt, hanem szükségét érezte" hogy a párizsi mesterek előadá

saival is bövítse tudását.
TeTmésze'tesen még fokozottabb mértékben forgott fenn a kül

országi egyetemek látogatásánakezükségessége azokra az ifjakNl
nézve, akiknek nem volt módjukban, hogy saját hazájukban elé
gítsék ki tudásssomjukat. Tudjuk, hogy M,agyarország, legalább
részben, szintén ezek közé az országok közé tartozott. A tanulni
vágyó magyar ifjak számára, ha magasabb ismeretekre vágytak.
rövid intermeszok Ieszánrításával. nem volt más választás, mínt
a külföldi egyetemek látogatása. Nagyon sokan éltek is a lehe
tőséggel, Eleinte legtöbben a kőzépkori tudományosság Mekká
ját, Párizst keresték fel. A XIII. és XIV. században egész
külön kis magvar világ virágzott ki :a Szajna partján. Magyar
tanárok és diákok szinte megezakítatlan sorhan követték egymást
a katedrákon és az iskolapadokban. Ez C1S,ak a XIV. század vé
gén kezdett. alábbhagvnd, mikor ,a nagy egyházszakadás és a
százéves angol-francia háború nyomán támadt zavarok megnehe
zítették a közlekedést és bizonytalanná tették ra párizsi tartós
kodást,

De más oka is volta párizsi magyar kolónia meggyérülésé
nek: a középeurópai államok sorra az egye,temtartó országok
közé léptek. IV. Károly császár 134S-ban Prágában, Nagy Kázmér
lengyel király 1364-ben Krakóban, Rudolf osztrák herceg 1365-ben
Bécsben s végül Nagy Lajos magya,r' király 1367-ben Pécsett ala
pftott studíum generalét. Bár az új alapítások CtW nehezen és
csak hosszabb-rövidebb vergődés után tudtak erőre kapni. idővel
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mkis egyre érezhetöbb vonzást keedtek fávolabbí köm'Y~etükre
gy.akorolni. Földrajzi szemnontból Boos helyzete. volt a legkedve
zőbb. Közvetlen szomszédságánál fogv.a érthető, hogy a maevar
i(júságot mind naevobb és nagyobb számmal vonz.oUamag-ához.
Voltesztendö, melvben .a mazvar hallgatók száma erősen megha
ladta az osztrálrok számát. Például az 1449 év e1ső felében 103
magyar msllett mindössze 7,1 osztrákot találunk bejegyezve. A ma
!'''Yarországi' tanulők tűlnvomórésst természetesen a német pol
~"á:rságú városokból kerültek ki: Brassó 77, Buda 75. Szeben 72
Kolozsvár 62, Várad 48; de a magyar városok is tieztességes szám
mal voltak ké-pviselve: Gyula 12, VCls7:.nrém 12, Kecs1n'1mé,t 8.
Gyöngyös 6, Pápa 5. A krakói egyetem. különösena Jage,llókural
kedása alatt. szintén erős vonzást gyakorolt a magyar ifjúságr,a.
A moháesi vészt megelőző években évenkint átlnv nyolc, az utá
na következő években pedig hat hallzatóval találkozunk a ma
gyar hursában. Az olasz egyetemek közül lelrnug-yobbszámmal a
bolognaít ésa padovatt keresték fel, tanulni vá!!yó ifjaink. Az
sem volt ritka jelensé,'F'. hos-v ugyanaz a halleató e,g-ymás, után
több egyetemet ts meg-járt. Máknai Benedek meater ebben ~ te
kintetben isckitűnő például kínálkozik. 'I'udiuk uvvanis róla, ho.!!y
J38B-tól 1887-ig a- prágai egyeitoonen tanult fiz.olófiát: utána mint a
filozófia doktora "több éven áta bécsi eA"Yetemem asztrolóclát adott
elő. Innét Párizsba ment ~s ott eQ'Ymás után mer.>'sz€,rezte a római
és a kánonjogi doktorátust (lil98). Köxvetlenül óbudai tanársága
előtt, úzylátszdk, Padovában is meef'ordult.

Mínt. látjuk, a nazvobb és Játogatottabb 81Z'vetemek valósácoe
Bábelek voltak: a legkülönbözőbb nemzetek fiai adtak bennök
egymásnak találkosót, Sőt a nyelvi megoszlás még a náciékra ég
bursákra is kiterjedt: ezekben is rendszerint több nemzet fiai ko
váesolódtak össze, Hiszen természetes, hog-y a náeiók különböző

nyelvű taa-:iai közt. II hosszú tanulmánv'i évek lllatt sok melesr ba
rátság szálai szövődtek. A náeiókban folyó vi1dl:ím élet, a belépés
(iueundus introttuslv.avatás és más címeken folytatott naev ivá
sok (potationes) különben is alkalmasak voltak a hltrát"ág- szá
lainak erősítésére, Az angol náció talán még a többinél is na
gyobb rnértékben ií:.lt~ ezt a vidám m~,s.teirség-et. .T~llemző. hO\IT a
források nem kevesebb, mint 40 kedvet~ korcsmáját tartdák szá
mon. A szőbeszéd ez:t tartottar Ca:ntat Normannus. bibit Anglicu.<;,
est Alemannus. És hát derék honfitársaink nem akartak elmarad
ni névadó gazdáik mellett, Nem csoda tehát, hO'fl'vaz egvütt ell
töltött vidám esztendők emléke Co!!"ész élétiikre e]kis,~rte őket Az
a nemzetközi jelleg-,mely az e.ln'etemi életre rányomta bé]yégét,
a halleatókböl lett tanárok erryéni kanesclataira is kihatott, Az
írástudók az e!!Yetemi· évek után is számontartották egvrnást, fi
g-yelemmel kisérték egymás pályájának alakulását és alkalomad
tán. mint Benedek meater példája mutatja, szívesen nyujtottak
egymásnak se,gítséget. (b. a-)

. "A HÓSZOROR". OytJJTEMÉNY PAP K.ÁROLY NOVEL
I.-.ÁIB6L. A Xx. század magyar irodnlmának történetéről írott
munkájában a könllvek sorsáról elmélkedik Schöpflin Aladár.
"Ma a: kön'1lv. - a jó könyv is, - olJmn sorsra .fut. m,int a szin
qarab: megjelenik, sikere 1Jan, ol1Jasscík. elteieiuk, lekerül a, mü-
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$IM'riSl." Az elf~1Pr1teM,~,,, hrrM h"mlmná'YI~1 RndráM7 1'f/ló 1d1,P'f6
dh 1'f'!rZplJIf' mn i,~ n közelmult frn1t f(mJIPaefi leginkább. akiknek
'Y/11(,1,pf az nkfunUfá,~ 'nem, 01,nl.1n már izna7rna,~,~á. de az irndolrrm
törfpnpf ,~pm·fp·Jtp mén n 'YVI1í1WT'l'Ipn köJp'pcY/í nT1'n,~'WIr1n1IJí1'á Kiadó
é,~ Rzer1N',~zfn kii7nn fl1';~l'IcYin' niT! lJP. ,~ kmönn,q háM' érrlp111P7. ha
eml o111nn i néml'Íi ,qif'lpnfő,~pnfi életműuet. minf a Pn7> K ároT1)é a
közön,~én elé P111Pl. Az fró nem 1Je,qzfpne már az elieledtetéesel; de
mi. knnn1JP11--fpTprlllk ,qoknf 1,p,qzffpnp"17r, bp11ne.

Rzp'WIP111p,q.~pnpnp~~ »artizsa 111";1' ha11n.iá7'fJn m.enrn an/l, A kora
beU l'Iokárm,nlafú prnzn minrTpmlik .qHl1J~rTÍ1'fl'áfó7 kiWinbözik a~

{j "tUu,qa. V nlnt»i 'nfrrttI71an. minden: enubemo 1'1Ó. mnnnfnn ''''lnn,~z

kén» hnnnzik a.1kán a beszéd. 111int a támáni seeaénnek jai.anfá,qa
a "Mikáél. az áPR"-ban. "Mintha ebben a ja.1.qaf(i.~bnn se leités,
se ielháaá», SP fárndfRáf/. se erő, se forrás, Re torkolat; se h.ern},
se 1,ölay. se cél. se elindulás nem 1,01nn. Nem 07J/nn ez. m'in! mikOT
ae éhes jajgat, se nem oluan. min! miko« a ezeoénu. (lki bo.ib» ju
tott. 1J(1,(IJ/ fl oaedaa. nkit kifosztottak Semmih e« se ha,qonWh,.,fó
ee J" Fl ebben a; saiá'ns dallamú nanan(Jn küWnö.q szomorúság
fáJdalma sznTal. Pap KárolJ/ a boit, a ro,q,qcYaf, a szevniedéet' sohn
sem tud:« bdnatoean-szép beteosérmek fekiordeni. Homo moralis
1'Olt fl. snt homo reiioiosu«. fo: mikor az erklilcRi iiélerek: 1.~ lnikus
terminusokká lettek, ő meaérezte, horn) rt bűn nemcsak fp,lháhorít,
nemcsnt: bosseúr« hin. hanem - m'int Ko,in' h'Íinp - ae éore kirílt.
A I'l"o,.hf,Ti,q ianzsáafalnnsáqnnk ezt a "szent" méluséoé! irod,.,lmi
e,~I"""n'J'nH'pT ná]..nk c n11ki nem nyitotta mea rajta kívül - a fran
cidknál talán Leon Bloy.

Ioas: honJ/ n reli.Qiosumb6l P",Yl KárolllnrJn c,<m'k a bűntudat
nak, bfín.1tflá.qnak ez a seeni, prófé'á,q mern'aaadott.qáaa mnradt
mea. A hithezP!l reménuhee nem .1u/o'f pl. mint elJu.tott írótársa,
a hozzd oly sokban hasonló R,.,dnóti M17cl6,q. De hoqy vdoyoff ae
Isie« után. s talán hiffe hifeflpnül i,q. érezzi}"'" n 1,i,q,qZa-1,i,q,qzntPr5
mot;1't~mbAl. a kirih ...,índult. hife1,e,q::!feft infellekfüel s az é'{)hitű
szenpn?/p'Y"lhfW - tnhhnJ/irp tem'fllnmo.~ ÖregnRsZOnJI' - seembeállí»
tó,~nhlll Mnr a ..NlInTrndik sfriroi,)"-nnk i.q· ez az nlr/pmotivuma. 8
1Jálfmmtt hana,qzpreTpshen a ]IfikríA7 t Jéeusr-reaéwue« is 1,pgig
}U'cYnrTik. Leon-ebb, lpnPrIJI.qzerfibl) kidolao"'ri,qhnn az ..Ú jimn" nfJ
vellában áll elénk. (Kár. hoqy ez n 11,01,,.,77([ kimaradt a kö'efből.)
Az (r6 nem mer hinni abbnn, amibe« Bú» nnJló. de noouon tud
[a. nagyon érzi. homl Bús 011,116 hile nélkiil nem érdeme» élni.
,.Boldono'k. akik hisznek oz úi imában, ".kik hisznpk az új betű
ben. akik hisenek: n» ú.i emberben ... De jai nekem, aki mdr
csak halotfaknál töltöm mindpt), écc(/~~áimat ..."

Váoyakozá:w nemeeak az Öszö1Je!séa /.q'enphez vezette el. aki
nek 11(1)e naoJja.p.ia lelkén s az aoia papi aJkáról han.azó sznvakon
dt beléle i1,ódott.' u ir« mea uirn Krisztushoz raoadia, Nem. a
Me.avált6t nem merie meolelni benne. de nem i.~ azzal a profán
sárutol 1Ja011 fri1'ol,wÍ,Qanl kiieeledett hoz~·rí. mint Renan s a Re1ta1t
tól inwnirált többiek. Ha a dindalma,q M ern,dltót nem i ,'I, de meg
látta. henne a.zf az embert. aki •.manáravetfe a 1,llág hli,neU."

Móricz Z,qinmond n z.qid6 fni lelki s históriai mélységeinek
napfé1tJ/rehoz6.1át. FlchönfUn Aladár a zsidó kulturn me.~,qzemlö
kérzlJ ufolsó viránát lát tn. s láthn"n Pan Károlyban. Va!r5han
f111u8 Abrahae 1JOlt l5, akinek a lelkében h'idnyként. 1'ógyakozás
ként, de letagadatlan élt az Igéret gondolata. (Tótfalusy István)
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EGY FALU IMÁDSÁGAI. Sin1i6 Ferene írt &~Y8zer az Úi
Emberben ein' ..~lő imMsá.l?'oskönyvrlll". errr idll'il asszonyr6I. aki
sok ré~i imádsáant mfll!"őrzött emlékezetében. )1jR fölvetette a kér
dé!';t: nem kellene-e minden lelklnásztomak fölieg-yez.niea népi
valláaossá« még- élő haevománvait. Nos, az alábbi rövid írásban
erre próbálunk kísérletet tenni: fölvázolni egy alföldi falu ima-
életét. .

A R'7.óhanforl!"ó fialu u;ikori települéR: vasútvonal mellott fek'
szik. Mint n telepes község-ekben általában, itt sem alakult ki
el:!"Vl'loÁP"es hnrl'yomfmy; ami van. azt túlnvomórésstea ors'Zá~ k~
lönböző vidékeiről hozták macnkkal. Az ilyen hozománvok pedIg
fi telepes közsl'll?'ekhrHl randszerint moefakulnak a renl!"et.ev. mnu
ka és ." mel!"telellArJp:s neM?:F'~'R'ei, :ielen esethen a homokvidék
nekszőlőHé. kertekké a1.akHása közepett: új haevománvok pe
di~ nem ieen tudnak kialakulni. mísr II falu €!g-y'séges arculatot
nem ölt föl. Ennek ellenére az imádságokban erősen és nagymér
tékben hat és él II hagyomány.

A falusiak többsfíg-e csak II három .fiHmádsáp:ot. Mi,atyánkot.
űdvö?:l~P"Ypt és Hiszekegyet tud.ia és imádkozza; ezeket azonban 
és fi déli T'rl'ang-yaJát - elég rendszeeesen. A hitoldatás eredmé
nyeként néhány iskolában tanult új imádság- c~atlllkozik hozzá..
:ink, ipoy a ..Szivem első t!"ondolatja" mee az. ..O édes Istenem".
E'7,t a l.ettötll'yakran imádkozzák fölnőttek is. A r6zsaNi.,,~rt. csa
Mfli közösséltben vag-y mag-ánosan, elég' kevesen mondiák, s ál
t.R1íjh~n csak 8. nazvanvia mondía rendszeresen a kX'7,l!"Y6nÁ,st
(bűnbánat) is. Van csaUid.ameltóen estp-n'kint ell'ooitálj,',.lc 11 t1Z
parancsolatot. E'z, úgy látszik. főleg a Fe1vid6hől települtek kö~
rében szokásos.

A többRoPt!" csak röviden im4dkozik. Idős asseonvok fl Un"fiak
közt van. aki otthon több imádsál!"ot is mond, flSlel!" imádsállos
könyvekMJ tanultakat. s a gyerekek közt van egy-kettő. a'ld tíz~
tiumöt imádságot is tud. rendszeresen cazonban nem ímádkossa
lSkat.

Van ell'v imádAÁ.l!". melveta 'hívek 25-30 százaléka imltdko?;i1(.
VH:lty lel!"alábbis tud: ,a." ,,11:n lp,feks'1.em ál!"yamba" ke''7,.d~hi. TXbb
változata van; szövegeiből lát.szik. hop:y rád verses Imádsáe, E~
rövidebb alakja ín sz,6l: ,,11:n lefekszek én áA'Yamba. mint Úr
Jézus koporsóba. három angyal fedem fölött. egyik őröz éjfélig.
másik virrattil!", harmadik utols6 örámiz, Amen." Hosszabb alak
jának el!"Y változata: "En lefekszem én ál!"Yllmha. mínt Úr Jéms
koporsóba, három nnzval mellettem ál. egyik őriz. másik vigyáz.
harmadik a lelkem várja. Kelj fel Mária. szóla kakas. mert meg
fo~tfík szent Fiadat. ke'l'eisztfál'1l feszítették, három szel!"~l fel117,e
gezték. sok szent vérét kiöntötték. ,az angyalok mind összps'1Adté~,
aranv tárcikába (!) tették. Krisztus Urunk elé vitték. Kri,sztus
Urunk is azt mondotta, aki ezt a kis imádsáe-ot elmondja. este le
fektébe. rep:~el fölkeltéhen hét halálos bűntől megmenekül és a
j6kat elnyeri. Amen."

Ennek az imádságnak' eg-y változatát közölte említett cikkében
Sinkó Ferenc: és más gyü;itésekhől tudjuk. hol!"Y az ol'szág egyéb
helyein is előfordul s ma iSi sokan mondják és tudták,

Az ilyen .ré~i 8zöve~ek, sokszor doematíkaí van kéP216let~.
szülte tévedésekkel, e,setleg babonával teletűzdelve századokon át
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...andoroliwlk ,szájról~8~á.jra. N'agyanyák. édeslanyák tanítják ri
unokáikat, gyerekeiket. A gyermek a nyelvi változások, kopások
és' szövegromlások miatt néha már nem is érti a. szöveeet, de
mínt hagyományt, befogadja, és továbbadja, Az "Én Iefekszem
ágylamba", mint egves érthetetlénségig- romlott szavai is bizo
nyítják, szintén hosszú utat tett meg, valóseínűleg li középkortól,
a mai gye'rmek ajkáig. Fönnmaradásában nagy szerepe volt ver
ses alakjának: li nép szereti és jobhan megjegyzi a kötött szö
véget, a verset.' Az is laz imádság' nagy régisége mellett szól, hogy
él olyan változata is, molvben egyes sorok már teljesen érthetet
lenné koptak. Mint a szöveg'romlás tanulságos példája iR érdekes.
Igy szól: .,Én Iefekszem én ágyamba Mint ur Jézus, koporsóba
Fejem felett három kereszt Kerül kereszt Őri Angyal Mert meg
fogták a zsidók a Jézust Huzták voncolták Piros vérét hullajtot
ták az Angyalok föl>S'zedték kelyhébe öntötték Aki e'í\,t este regg'el
elmondja én leí'ekseem Lukácsimba mint gyélista (I) Az én fek
véseJlll!'t'azén minden jóságomat áldd me,g Jézus te' va,gy a leg
jobb Atyám aki míndée vigyáz reám" .. , - s még néhány fohász
következik,

. Ilyennek mutatkoznak e~"'Y nem szintdssta .katolíkus, és aUg'
több mint félsz:ázada. alapult Duna-T'isza-közd falu imádsázad.
Ösi falvainkbán természetesen sokkal részletesebb. ssínesebb, gaz
dagabb képet kaphatnánk népünk imádságos életéről és hagyo
mánvadról. A vizsgálat nemcsak tudományos, néprajzi ssempont
ból tanulságos. hanem a lelkipásztorkodás szempontjából is: hiá
nyokat tárhatna föl, eddig kellően nem ismert lelki sz.épsé.~ebe
ét> 'értekekre mutathatna rá és időszerű, reális Ielkipáaztori föl
adatokra 'irányíthatná a fjgy,elmünket. (A. A. B.)

IRASOK BERNANOSROL. Bernanoet, ([.t·eqényír6t iM ismeri
(~ rna,qya,r közönség: "A Sát4n árnyékában", "Egy falusi plébános
naplója", "Ouine t.anár úr" minden olvasójet. számára naYJI él
mérJ,Y volt. A" pttblicistá;t, politikai 'u";ságírót már kevésbbé isme
rik nálunk, hacsak azoknak a vitáknak. a visszhangjából nem,
amelyeket annakidején .Hoidas temetők" címil könyve keltett.
Pedio vannaks . akik a;;: ujságir6 Bernanost mea a: regényír6nál is
inkább becsülik, Am,itegy-egy cikkében mond, mindig maradan
dó; te.qn(lpi írásai a holriapnak is sz.ólnak. Hogy mennyire "ak
tuális'~ ez a Bernanos, mi sem muta,Ha meg.Qyőz{Jbben, mint hogy

. most, halála után Svcíjcb(ln iS' kiadták politikai cikkeinek gyüjte
ménuét, egy"A szabadság értelme" és egu "Ve8zélues igazságok"
mmfl kötetben. Az első a totalitarizmus ellen küzdő, fasizmussal
har,coló Bersumost. állít";a elénk, azt, aki bátran vallja. hogy "a
1)ilá.aot csak szabad emberek menthetik meg"; a második. azokat
a. cikkeit foglalja egybe, amelyeket a második világháború ide-
jén, önkéntes számazetésében írt egy brazili.ai lapba. . .

Kiadták Svájcban Bernanos' kisebb elbeszéléseit is .,E,QY éJ
szaka", 'és levelezését "A szegények türelme" 'eimmel. A novellák
nagyrés:&t korai írásai, melyekben azonban már érezni a későbbi
mesiert; levelezése pedig aeoknale, akik az irót alaposan meg altar
Ják' ismerni. úgysz6lván nélkülözhetetlen. Levelei: megannJli meg
rendítő vallomás, tele nagyszerü {londola:tokkal, elgondolkoztató



megjegyzésekkel (i kere8:dén'd8egrő~ (~ m'ilvéBzetről, s a~ embett.
élet számos problémájáról,

Hans Urs von Balthasar, a svájci katolici.zmus egyik vezető
elméje külön köny'oet írt a nagy íJ'óról, "Bernanos" címmel. Ez a
mű valóságos remeke műfajának, a kritikai élet- és jellemmjznak.
Bernanos - írja Urs 'L'on Bouhasa« _. előítéletek nélkül lépett az
irodalomba 8 omiko« na.gyszerü bátorsággal tollat 'vett a kezébe,
se közvéleményre, se úgynevezett tekimétuekre, se irodalmi. dí
jakra nem volt tekintettet; megalkwlJás'nétkül csak egyet akart:
igazságot, Ez a hauirtolas» függetlenség tette rendkívüli ember.ré
s az iroda,omban és ujságíTállban rendkívüli jelenséggé.

Életrajzá.t Urs von Balthasar csak vázlatosan, mégis 8zemlé
letesen ismerteti, Mint ifjú, Bernanos egy időre csatlakotott
Ma.urra,sék "Action Eranoaise"-éhee; de amikor ráeszmélt ttl'vi
alapjainak a k.atolicizmussal való összeférhetetlenségére, szakított
vele. H ogy csa,ádját eltartsa, polgári állást vállalt: biztosítási ügy
nök oolt ; s ez a foglalkozás groteszkiiJ irónikus elientéte a.nnak,
amit könyvei hirdetnek: hogy tudnHllik az ember vesse el mágá:
tól földi biztonságának gond:iát.

A harmincas években Bernonost motorkeré/f;pár-baleset értet
a szép, szálas férfi nyomorék lett, két mankón vonszolta magát.
A müncheni megegye:.és után úgy érezte, nincs többé hely szá
mára hazájában; a fas'izmusnak ez a. szenvedélyesen harcos el
lenfele emigrációba ·vonult. Brazíliában élie át a háborút; antla:k
elmultával visszatért hazájába., de mélu keserítséggel töltötte el,
hogy hon:fitársai nondolkodásába,n oly kevés változásttapasztaU.
Afrikába vonult vissza, Hatalmae temperamentumú ember 'Volt,
lobogó indulatkitörések váliakoztak kedétyében az enyhiUet nap
sugaras, mosolygó perceivel,

Kevés iró érezte meg mélyebben korunk - e főként a két
világháború közötti kor - lelkét Bernanosnal. Akik nem riadnak
vissza attól a. kényes vállalkozásról, hogy megírják a huszadik
század első felének irodalomtörténctét, (már amennyire élő, lük
tetö, még alakul6 valóságról történeirnet 'írni egyáltalán lehet).
azok a kor legjellegzetesebb kifejézői kŐ.zt említik - egy Mal
raux. Etuukner, Hemmingtl..'ay, Graham Greene, .'ulien Green;
Evelyn Waugh mellett - Bemanoét.

Hans Urs Balthasar zakla,lott lelkű kijzelmultunk e ,,1c:lass::i
kusánalc' , állít maradandó emléket. (-i -ó)

AZ IZLAM AFRIKAI TERJESZKEDÉSÉRöL több ízben ol
vashattunk az elmult évek folyamán. Most érdekes beszámoló Je
lent meg az egyik trancia missziós lapban arról, hogyan jelentke
zik a mohamedanizmus Közép-Afrika legérdekesebb pontján, a
Csád tó és a Sári folyó kömyékén, ahol legközvetlenebbül érint
keznek az animista néger törzsek a mohamedán arabokkal. 8 ahol
a 2,800.000 la.kosból 1,2QO:000 ízlamizált.

A mohamedanizmus két irányból, kiindulva hatolt be erre a
vidékre évszázadokkal ezelőtt: észak-nyugat fellJl, Marokkób61 és
kelet felől Egyiptomon és SzudánOt~ keresztül, Egyáltalán nem
mondható tehát mai keletűnek a mohamedanizmus térhódítása
Közép-Afrikában. A beszivárgás megkezdődött már a Kl, szá
aadban. A XII. 8zá~dban Kanemben már mutmlm4n királyság
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ket.etketeit. A iuüalmas Vaddai vidéket a XVI1. szdzadban hódi...
toita meg Abd el Karim Ben Desomé 8 alapilott itt muzulm-án
birodalmat, e~'Űzve a 1'und.?stl1' dinasz~iát.

Az iztámomui« tehát teét. szakaszban eaiiot! le a vidéken. Az
első szakaszt a mohamedán királyságok, illetve szuluinsuusok: ki
aiakuuisa [elentette, a másooik~1; ezekből (l po.ilikai és hatalmi
kdzponw/cbol lenrululoan az ~zlam euerieuése <t poguny néger Lor
ZSCIC sosou; Lcgbuzgoub és teglWtá8UsauIJ ierieseco» az anti) pasz
torok és kerestceaote vottak, asa« .egICozvctieueuuul ervnueeeves: a
tJenszü'íUn neuer ICllCossagyal. l!Jzek nemcsak jártak-ket.elC /i;OZöi'
tuk, nanem. gyakran OSIlZC is tuizasoauue velu IC és Olt ieiepeatek:
le a neue« JuLVakban. Ano! ilyen beiuizueoaás tönont, ott csak
hamar lCulön kiS mvlwmeáán kounuo: keteueesect, s meuietenc a
"lafC.lIt", a 'i'fmzutmá.n Jt'iwktató. usszegyuj.OHe maga koru» a mu
zulmán gyerelf.e/ce, és tanuani keza;e (li Korán», ile csak/la-mar
meoieten-e« Imnyflója eunt a j'élHilmácló helybetiek is, /togU 'vá
Súl'otják tőle a 1l.orart oerseit Wrul·lmazó búvos ereiű z(w8/\,ókat,
maia hogy umutiat« az igaz hitet.

A Usad. kornyélc 2,j(j(j.(j1J0 talcosából kőrűlbelül 300.000 az észak
Tól és ketetről beoanaorou orca, Ezeknel az izlám eléggé tiesta
állapotban maradt lent mmdmáig. A néger monamedanotcná; nem
így ,/;'an. 19az, nouu máj' réqen aka<ttafC. ki)zottu/c OLYa'iWN, atak:
ewéuescék: akaiTot monametuui lOtlilcotát is. Az első európaiak
cgYllCe, aicinete sikerült a vuiéta» befta.otnia, Barth, már 1~:J4-ben

otyan neaerre! bm'áLiwzolt Üt, aki arab fordnásban kézl1"alban
őnzte ruuon és Ariszuuetés» műveit. A zöm azonban csalf. felü
ietesen: veHe át az iztámot. Atoeuét« a monameaan. lma/wt, 11l.6g
tanják altamadan bOJi,ot és a három, nagy unnepet, <te ltOdolnalc
a "margaja"-na/c, a:<J osi helyi t eusimoao seertartasnak is.

As tztám (Jscui kőTnyékét jelentő:'; mériékoen 'niegnoattQtUt. De
a détebbre fekvő torzsetc, JJ1ayo-aébi> hogone és .b.Őzép-~ari vi
dékének takossága, nacároeouan: eluUtsHón(~k mucatkozik. vele
szemben, ~ minctwgy ezek a törzsek átlamtóan"nozognak és 'ván
doro.nak észak felé, a mohamedmlizált részeken is hatalmas nem,.
mohamedán embertiimeqek találhatók. Az említett vidékektől dé
lebbre nem igen tud Iuüoln; az islam: mert azitieni pogányság
jobban ha.jlik és VOflzódik a kereszténység felé. A Csád-köl'nuék
észalcibb részében is találhatók törzsek, meiuek: hatál'ozoitan el
lenségesek aa izlámmal szemben, A hatalmas hadzserai törzs, meiy
100.000 lelket számlál, megoszlik. Itt folytat legerélyesebb hódító
munktít az ielam; Fő táma'Sza és te1'jeszlője a mohasnedán. törzsfő
nök, aki udvarával együtt a Vaddaj régi szultánjait utánozza.

A környéken a katoliku« misszió mindiiseze negyedszázados.
Bá,' az izlám SZát1lánál és hagyományainál fogtla túl8úlyban t'an,
mégis elért valamelyes eredménsjt, Ez é'V derekán: lO,OOO körül 'Volt
(t katolikus hi'vők és hitújoncok száma.

Felelős kiadó: S i Ic 8 á fl cl Q r


