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RESSZUS a világ katolikusainak figyeImét ene a gyönyörű szép
városra és magára a brazil államokra ir-ányította, A brazil fővá
ros hívő katolikusai a kongresszus elökészítéséhes nemcsak lelki
ekkel járulltak hozzá, hanem sok munkát is fordítottak rá. A za
rándokok tízezreit' kellett elszállásolniok, hngy megfelelő helyet
biztosítsanak azoknak, :akika világ minden részéből az Oltáriszent
ség imádatára összegyülekeztek. A kongresszus a téli időszakban
zajlik, mert hiszen nyáron, vagyis akkor, amikor nálunk tél van,
még sokkal nagyobb melegek vannak. mint mcstanában. A Iegrne
legebb február-márciusban van, de még a téli időszakban is átlag
20 C hőmécséklettel kell számolni,

A gyönyörű világváros a Pico ésa Cukorsüveg (Pao de
Acuear) 3-400 méter magas csúcsai között a Rio folyó torkolatá
nál fekszik, 1555-ben éppen 400 évvel ezelőtt építette az, öböl egyik
szigetén la francia Durand de Villegagnon ,azt ,az eródöt, amit
később ,a portugálok leromboltak és 1566-ban megvetebték a mai 3
mállló lakosú város alapját, A gyönyörű nagvvárost valamikor
Sarah Bernard, a világhírű francia szinművésenő is meglátogatta
6samikor kiszállt a hajóból, a jellegzetes brazil kocsisnak odave..
tettel: Most pedig vigyen az őserdőbe, Ez az idő azonban már r,é,.
gen elmult és ,az idegen turisták ma már nem félnek a maláriától
és még tréfából sem jut eszükbe, hogy a taxisofőrökkel az őser

dőbe vitessék magukat.
A riói lakosok - eariocá-knak hivják őket, - már megazókták

városuknak. egyuttal az érsekség székhelyének szemkápráztató
szépségét, de még ök is meg-megcsodálják annak ,a Krisztus-szo
bornak monumentálisan fenséges Iátványát, amely 1931 óta szik
rázik la 'Íil'ópusi napfényben a város sokemeletes háztengere és a
tenger öble felett. Az új földrész felfedezésének négyévszá!zados
emlékére, alkottá& ezt la szebrot a Comovado hegvfetedén. A mű
vasbeton szerkezetét Silva Soeta brazdl épí1tlélsz tervezte meg, la
szebrot magát Landovski francia szebrász. alkotta, Az építész 700
méter magasságú Oorcovado érdekes alakú hegycsúcsának mint
egy 9 méter szélességű lapos síkján ogy 7 méter széles éS' 8 méter
magas kápolnát épített, erre állította fel Krisztus szobrámak 30
méteres, 1.680.000 tonna súlyú kolosszális alakját, A Krisztus-szo
bor 3.75 átmérőjű lehajtott feje a, hegvcsúcstól számítva 38 méter
magasságból tekint a városra, A 10 emelet magasságú szobor min
den részletét magn Landovski munkálta, Hosszú éSI kemény mun
,kai volt ez, mert aprólékosan kídolgosta laz anyag minden részét
és .a betont szürkés köszemcsekkel fedte he. Ez a mozaik olyan
hatást kelt, mintha az egéss szobor nemeskőből volna. A hatalmas
szebrot IB. város csaknem minden pontjáeól meg lehet figye'lni,
amint 30 méter szélességben tárja ki karjait, éjS<Zlak,a pedig nem
csak dél csillegaí Ténvlenek felettie, hanem megvilágítják la ref
lektorok százai is. A lámpákat a szobor leleplezésének napján
még Mareonigyujtot!ta meg Herz-hullámok segítségével Rómá
ból. A városban egyébként is igen sok építikesést látni, jellegzetes
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vaabeton-konstrukcíókat, és a modern építészet eg'lészen különleg'es'
és eredetialak:ú itlemplomok építésére, is vállalkosik.

A brazil katolikusok helyzetével is foglalkoznak mcstanában.
Ismeretes, hogy Braziliaelső telepesei portugálok voltak és a ve
lük érkezett Jézus-Társasági atyák az indiánok köz,ött la katolikus
hitet terjeszteltook el. Később angol, német és orosz bevándorlók! is
érkeztek, így a protestáns és az orthodox hitvallás iSI meggyökell'e
z·eM. A bevándorló japánok hívek maradtak őseik hiltléhez,a fetisiz
mus pedig ,a megkeresztelkedett négerek közöiJt ma, h; fellelhető,
Igen, sok híve ,ak:ada spiritizmus,nak. Igy háti a legkülőnfélébb

knltuszoknak vannak hívei a nagvkíterjedésű brazil földön. Nem
régiben la preteetánsok evangéliumi kongresseusj tartottak, hogy
felmér;iék erőiket és, misszióik mamkádának eredményedt, A pro
testáns miesziók errŐiteljes és élénk munkát fe.jtenek ki, egyesek sze
rint nemsokára ugyanannyi protestáns lelkész lesz laz 50-55 mil
Iiós lélekszámú brazdl államszövetség terűletén, mínt amennyi a
katolikus papok ssáma,

Braziliában, ahol az Egyház és az állam nincs elválasetva, ahol
a k'atol1kus vallás még államvallás - ,arányl'ag igen kevés a pap,
a plébániák száma állandóan emelkedik ugyan, de' a papság számá
nak növekedése nem ta,flt, lépést a, lakosság azapoeodásával. 1889
ben 'a császárság bukása: és a köztársaság kikiáltása idedén Bra
ziliában 12 egyházmegye és prelatura volt, 1924-ben 45, 1946-ban
pedig már 65 ,a püspökségek és preláturák smma. Rio de Janeiro
- ahol most a kongresszus világraszóló ünnepségei zajlanak 
régóta érsekség; der a riói érsek csak 30 év óta k,apja megt a bíbo
rosi kalapot, 1946. óta még két bíborosa Vian az országnak: a
sao-paolóí érsek és Bahia főpapja, a brazil prímás, 1927-ben 'a plé
bániák száma 2.269, 1947-ben 2.997 volt. A papok száma 1927-ben
5.000, 1947-oon 6.349. Ezek a számok azóta serm igen médosultak. A
papok fele különféle nemzetiségű és, különf'éle szeezetek tagjai.
Ok láJtJ;ják el ,a misszdós munkát a közlekedéstől távoli, oivilizálat
lan őserdőkben.

A kongresszus elökéseítésében rtevékenykedő egyik' pap némí
szenb irigységgel hangjában elmondotta, hogy a, brazil katolikus
egyház. három százaldJa állott már, amikor 1790-ben az éssakamer-i
kai államokban 22.000 katolikus megkapta oa maga első püspökét.
Nyolcvan évvel utóbb az északiaknak már 7.000 papjuk volt, míg
ma már 31.108 pap szolgálja la lelkek üdvét, 197 szemináriumban
pedig 26.629 növendék készül papi szolgálatlI'ia. Ezw,l szemben Bra
zfliában a lélekszámmal nem ,tart lépést a papi hivatásoké. Több
egyházmegye hallgatók hiányában nem tudja fenntaastani szeminá
riumát és Ia'Z e,gy-két jelentke'zőt ikényterlenek a regionális szeuri
náriumba küldeni, Sao Paolo, Bahía, Sao Leopoldo három köz
ponti szemináriumában összesen 885 növendék, köstük 496 nagy,
389 kisssemínartsta van, Tizenkét érseki szemináriumban 1.758 nö
vendék, az egyházme.gye'i szemináriumokban pedig 1.619, összesen
tehát 4.262 hallgató késeül a papi pályál'la,. ATról az akcióről. ame
lyet Spanyolországban gondoltak ki, ho,gy t. i. fiaJtal spanyol pa
pokat küldíenek át a latin Ameríkéba, egyelőre nem lehelt semmit
sem hallani.
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AZ ALSóGALLAI öREG TEMPLOM MEGFIATALODOTT
BELSEJE. Nem egyszerű megújításról van itt szó, de nem is
»modernizálásról.« Ebben a templomban! modern. seinezés kelt ódon
hangulatot, és régi falak beszélnek modern nyelven, - ÚJ freskó
új for'lnÓ,ja idéz barokk múUat, és régi barokk tabernákulum éb
reszt friss új érzéseket. A belépőt érő benyomás izgalmas, mint
egy be nem fejezett kisérleté, és megnyugtató, mint egy ötlete
sen sikerült meüoldásé.

Már maaa a~ épület is azok közé a régi mesierműoek közé tar
tozik, amelyek leegyszerűsített formáikban na.qy ellentétek egyen
súlyát reitenetik: Elég annyit tudnunk róla, hogy udvari építész
tervezte - falusi templomnak. Mégsem gyártott belőle kisméretű
bazilikát, de nem is tákolta össze néhány nagy tervének ide nem
illő alkatrészéből. Pedig akkoriból maradt ránk jónéhány idom
talan falusi »Parthenon--seerűeéo,A Fellner-téte épületek éppen
azzal emelkednek ki al környezetükből, hogy tájho~ és méretekhez
alkalmazkodnak. Városi csudát nem visznek falura, de urbánus
környezetben is tudnak meszelt fa lakkal építészeti, kultúrát) te
remteni. Ezenfelül az öreg Fellner Jakab valamennyi épületébe
feszültséget vitt a stílus' sajátos szintézise: a kezdődő klassziciz
mus rid:eg diva,fjából csak a méltóságos nyugalmat engedi beszű

rődni. Lendületes boltívei, ezépen. hajloga:tott falfelületei meghagy
ták a barokk formákban gondolkodó műuése dinamikáját.

N os, ilyen igényes és nagyvonalúságban is bonyolult műemlék
helyreállításával kellett megbirkóznia mai tudásnak és mai anya
gi fedezetnek. N em, volt elég a kontár szobafestői cifrázatot le
'mosni a falakról. Nemcsak a nemesvonalú vörösmárvánll oltár
menzÓJt kellett metrseabndiioni gótikusra hegyezett .Qyári hátépít
ményétől. Az egész templombelsőt újonnan ki kellett tölteni szín
nel és formával, mégpedig kizárólag a mai épületfestés kelléktá
'(ának anyaJJából. Mert ma hiába próbálnánk barokk cirádákat.
imitált épületrészeket másolgatni a r ré,qi falakra" mint próbál
ták a múlt századi »stíl.ustiszta« . restaurálás hÍ11ei. Méretben, iz
lés ben ideillő barokk mintára aligha akadnánk. Technikába;n nem
hnénk utól egyetlen közepes tehetségű régi baorkk mestert sem.
De a legkínosabban a meggyőződéstelenségünk hatna: mai festő
kezéből hazugnak éreznők a: kacska,ringós díszek gazdagságát, a
sugaras, felhőgomolyos mennyei udvartartás látomásait.

A mai színezőnek más a feladata ilyen környezetben. Lokáll
szinek változataival próbál barokkra emlékeztető gyöngyháza.s
színerJJJüttest alkoItni. A halványzöld osehkuooto-bélletek, a máj
vaseinhe ha:jló hevederivek, a sárgás és zöldes falmezők, alilásba
játszó indiai-vörös falpillér-ta.gozatokszerepe csupán az emlékez
tetés derűs, melea barokk interieurökre. De egyben a régi épí
té8zetiszerkezet plasztikus formáit is ki kell emelniük. A szin
nek hallgatnia, a iormánalc beszélnie kell.

A szemlélő el sem tudja már képzelni, mekkora leleményes
ségre és képzelő erőre volt szüksége a fiatal festőnek, S a m o d a i
J ó z s e f nek, hogy megtanulható szabályok és elleshető minták
'nélkül nekivágjon a merész szinkompoziciónak, előre átfogja kép:
zeletben a templombelső részleteinek összhangját. .

Pedig a tér színnel még nincsen kitöltve. A szentély halvánY-
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zöld zárófalának hatalmas íve' alatt például eltörpült volna a fő
oltár. Itt csak formáva! tiJUhelő ki a háttér. És ezt a feladatot i.'~
új öUettel oldotta meg a művész. Faragott barokk hátépítmény
helyett kőkapura emlékeztető síma keretező díszt festett a meg
maradt régi oltárkép köré, Ez azonban jóval alacsonyabb a kora
beli úgynevezett retablóknál. Fölébe a barokk teofániák láionui
saira emlékeztető jelenetet szerkesetett: a Szeni Seűzet négy falu
bili pátrónus, Szent Flórián, Vendel, Orbán pápa és Seb:estyén
vértanú kíséretében, Régi művész nem osztotta volna meg ilyen
formán derékban a hátteret. Mégis megnyugta/óan rétegződik egy
más fölé o; szentmise cseleloménuét érvényesülni engedő földszini'i
rész, és a barokk formákra éppen, csak emlékeztető freskó-jelenet.
Maradt benne valami a barokk felfestés áttetsző, csillogó szineeé
séből, konirapoezios, átlós szerkesztéséből.

Ebben a szinte lábújjhegyen járó, tapintatos környezetben. is
mét a szép vörösmárván.y oltárasztal lesz. a templom' középpont
jává. És méltá formában képviseli a modern. liturgikus igényeket.
Érdekesen emeli és koronázza meg az újonnan fölébe emelt régi
kis rokokó tabernákulum. Aronuos-eeűstöe faragványainak vidám
csillogásávat ő veszi át a szót szentmise után a templomban. Ta
karékos: mériékkel nagyon tudja vonzani a mai ember szeméc egy
egy formás barokk darab, ha. nrányosan illeszkedik a környeze
libe. Lobogó-villogó faragványok őserdeje azonban már fárasz
lana bennünke:ti.

A templom, bármennyire is műemlék, sohasem lehet merőben
esztétikai egység. Története során átélt műoései teljesítményben
gyatra korszakokat is. Nyomot hagyott benne a múlt század fe
liiletesebb áhítatának modoros stílusa, Mégsem volna lelkünk el
távolítani például Szent Gallus apátúr ártatlanul ,qömbölyded, ró
zsásareú, aalléro« reverendába öltö~tetett alakját, amint a teljes
Szentháromság tövében üldögél a főolMrképen. Nemzedékek gye
rekkori első áhítata fűződik a: XIX. s.zázadi szentkép biedermeyer
'Polgáriasságához, amely békés falusi apátplébánossá változtatta
a VII. sz'ázadi medveszelíditő ír szereeies félelmetes nszkéta egyé
niséoét.

Ugyanígy vagyunk a megha.qyott boltozati freskók száza;deleji
laposságával is. Fúriák szellemét idéző harsonás an.qyalok, pokol
feketeséaébe ka.vargó kárhoeottak. Az ártatlan prédikátori hábor
ads jóllakott nagyapáknak szóló mennydörgéseit jutta;fják esziink
be. Méltó kísérőül szegődik a nazarénus ízű szelíd mennybemene
tel, és a romantikus Jézus-születése páfrányok, romok tövében.
l'J.1indezek a részletek ma már csendes vendég ,qyanánt szerénsrked
nek a régi műeZőhívott markáns körvonalai között. U jabb és mé
lyebb hit egyszerűbb kifejező eszközei legyőzték őket.

Mert ez aJ templom nem lett muz,eál i sani konzervált objektum
má, An/;i benne múlt, és ami jelen, ami esztétikum, és ami fél
értéket is megtartó pietás: min~ egységes képpé zárul. Isten házá
ban érezzük magunkat. (8 z e n t g Y ö r g y i A nd r á s)

A TUDOS PALOTZ IROJA. Gaál György. aki száz esztendedes
1855-ben halt meg -.:. a magyar irodalmi mult szerényebb fényű
csillagai közé tartozik, Életéről aránylag keveset jegyez fel az
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irodalomtörténet. Possonyban szűletett 1783-ban. Az E,Slte'rházyak
Bzolgála;tában töl1tötte élete nagy részét, előbb míne gazJdJasági hi
vatalnok Kísmartonban, majd mint könyvttJáros Bécsben. Számos
magyar művet fordíItott németre', közöttük a, két Kisfaludy több
munkáját »Marehen der Magyarern« címen 1822-ben magyar mese
gyüjteményt adott ki német nyelven. A magyar nép mesevilágá
nak felfedezése ésl megismertetése körül eg-yébként is nagy ,érde
mei vannak- Munkássága eredményeit halála után magyar" nyel
ven is kiadta Toldy Ferenc.

SZiaJtírájáJt általában kevésbé értékelik, mint melsegyüjtő és
közlő munkásságát, 1803-ban és 1904-ben Pesten füzetes formában
kiadotü műve: »A tudós, palótz,av,agy Furkáts 'I'amásnak Mónos
bélbe Iakó sógor urához írt leveled« érdekes és sajátos alkotás,
Bécsi minta után készült, Richter osztrák író Eipeldauerje adJta
hozzá az ötleteit: bécsi mintára szatirikus formában bemutaani a
kis mezővárosból fővárossá alakuló Pelst-Buda élertétl:I, jellegze~es

figuráit, kicsi és nagyobb gorndjait, de mégsem merő fo1'idJitás,
vagy utánzat, Me,ri, ,a példa idegen ugvan la napoleoni korszak Bu
dája és Pestde azonban, amely a furfangosan együgyü »palótz«
leveleiből elénk tárul, eredeti: és magyar 'a hév, amely az írói/; fűti.
A »Tudós Palőtz« vére, annak a nemzeti szellemnek la bohókás ál
arcába bujt:ato1liJ megnyilatkozása, mely annyit küzdötd, a főváros

magyarságáiéri. S ugyanakkor a becsületes és tÍ'l:~1lta emberség és
erkölcsérvénvesüléséért a fejlődő metropolis életében.

FurkáltsTamás, a Mónosbélbűl Pest-Budára származoil1t ssűr
szabó legény, 'akit gazdag, de könnyelmű pártfogója, egy »T'ekén
tetes Úr« irnokká telsz irodájában, ahogy abban az időben nevez
'ték: »Offíciumában-, éppen lazokat az apró mozzanatokat és pil
Ianatképeket rögzíti meg ,a fejlődni kezdő magyar főváros ,éleIté
ből, arniket ,a legfőbb szemtanú és kortárs nem taritott érdemesnek
a ledegyzésre, Pest és, Buda mindennapjait érezzük Furkáts Tamás
leveleiben,

A »díszes világ«, azaz az előkelőségek, ,a csizmadia, szabó, bor
bély mesterek, »tekéretetes urak«, favágók, ínasok, szolgálók, »me
zétlábas Kis-asszonvok-, kof'ák, mészárosok, diákok sürögnek' fo
rognak a hajóhídon, a Rátz-városban, a Várban, a Budai Prome
nádán, a 'I'eátrumban, a kávéházakban és Szállákban, ,a Stodmar
ban, - ahogYa»Városnak majorjá,t« nevezik akkoriban ~ és a
Sauvingliben - »avag'y másképpen a Disznó Kutzkóban.« A szí
nes kavargás mö.gött azonban nincs mindig arryag'i fedezet, A régi
rendet és, társadalmi korlátokat döntögeti a feltörő polg'árság; A
Teátromban :81 Promenádán a »svallérok« egybekeverednek a »me
zétlábas Kis-Asszonyokkal-s .a favágók is bálba j,á,rnak a különféle
Szállákba, Különösen jellemzi la helyzetet az, ,am~t a szolgálók
ról ír F'urkáte: -Miivel a mostani időkbern éppen nem elegendő,
hogy tsak a díszes Világ legyen jártas az olvasásban és a tudlo
rnánvokban, hanem lassanként. még la szolgálók meg a mezétlábas
puttonyos Kis-asszonyok isi ,a díszes Világ példájaszel"énit alkal
rnaztatják magokat, evégre egy 'I'ekintetes Úr egy titkos olvasó
Kabinétet tart, melybe tsupán a szolgáló fajta leányoknak szabad
a bémenetel, de ne hidje, nem ingyen ám, hanem bizonyos fize
tésért,«

Az öltözködés és a divat hóbortjai ellen Furkáts Tamás épp
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annyit morgolódik, mint a :f?eleskei Nótárius. »A rninap - írja 
egy kis sark8JntYús 'I'sizmában és fene nagy paraplé Kalappal
járó kis Németert láttam, kinek szőrös foT'mJa német kurta köpe
nyegén ket,tiis Gallér volf; Köpönyegének egyik Gal1érj,aa fejé
nél sokkal magosabb vol.t, míg az alsó G.allér' lenn az egész alsó
testét béfedezte. Ezen módiás kis Gavallér úgy tetszoettt nékem,
mintha valami fejetlen kis ördög volna,«

»Hogy a díszes Világ a most beállott kellemetes időnek' hasz
nát vehesse - írja májusi levelében - az ujonan kés'ZÍ1xlItít Budai
Promenádán minden nap fel s alá. ,sétálgat. Vasárnap pedig éls
más ünnepnapokon ,szép török musikának ébr~sztQ hangj,/lIÍ. mellett,
ékes Gála-ruhákban mntogatda ma'gát. És ámb~r a Swl még hi
deg, mégis tsak FáJtyolba t,akarg:atott testekkel !iitJzkándoznak a
Fehér-személyek. Ütlt Sógor Uram mindenféle módikaz láthatna:
a Fér!i:akat nyakig érő bugvogóban, nyaktól mellig' érő Pruseli
.kokkal, alpofáig érő Frakokban és borsos Pakonpartokkal sval
Iéroskodnak, a háromszögletű Kalapjok pedig olyan 'llJagy. hogy
benne ket esztendős gyermekeit is ringatni lehetne'.

A Fehér személyeknek pedig ugvan'tsak fuciJsa módijok va
gyon és azok tsak F'rantzía névvel neveztetnek, A fedükön min
denféle pallérozost köveke/t viselnek, amelyeket pier de Spagne
neveznek. A hajok szála pedig úgy fel van borzolva, valamint
a régi időkben pingált Lossorkánvoknak, ,ame,lyeikseprőn és vas
»iIlán nvargalództak és ezt a módit pedig a la Kuson-nak neve
zik, ami magyarul annvit tészen: ala Disznó I

De Sógor Uram I miérjtJ viselnek mosta Fehér személyek Frant
'Zia Kuson fejeke't 7 Iszen a Magy.ar Disznónak istsak olyan ser
téje van, mint akár ,a Frantzia Disznónak ...«

A fiutorok és! szu rós megje,gyzések mögött! lépten nyomon
elénk villan a komoly táreadalombfráló hangja, aki nem elég
szik meg azzal, hogya felüle.tekelt, a, divaf hóbortjait korholja),
hanern rámutait a közösség-i és, társadalmi erkölcs hiányára, mely
a két főváros népél~ jellemezte" T~éf,á,s megjegyoosei közben egy·

.szer csak rátér a városba keveredent parasetasszony tragédiájára.
aki az utcasarkon fagy meg gyeernekével, nrer!t a »kortsmáro
sok tsak pengő pénzért gyakorolják a felebaráti szeretetet«, Az
egyik nyárelejei levelében pedig igy ír:

»Minap a Budai Publikum Prooessióloat tJarioltt és illendő áj
tatossággal az Úr Istentől elsőt kért, amelvet meg is kaptunk.

Az usorások bezzeg! nem szívesen vették a drága isteni laján
déket, azért nem is jelenteik: m€lg a Processión, hanem otthon rej
tőzvén imádkoztak; hogy az Úr Isten moslt rtekinltsen rájok s az
esőt majd tsak a jövő esstendőre tartea fenn, hogy az idén Ö'SS'Z6!
szedett búzádukat méreg drágán és búsás nye,reséggel in a1trum
tantum adhássák el. De' nagvon :meg!tg,alratkoz'tak, merü az Úr
lsten itsak azokra hiallgato:tt, akik jó Intentíóval jönnek trónusa
elé.

Igy hált az usorások olyan szdvesen láJ~ták' az esőt, mínt a
ketske a kést s ami otöbb, e.gy Földes Úr búzát hozván a hajóján
hát persze az eső ellen káromkodott, mivel az egész, Speeulátiójáá
ezgáto1ta. Aoori a városi Polífíia ő,telt mindjárt hervitte a Kunzké
ba - bár ki sem eresetené onnét.«

Ebből a szempontból különösen érdekes számunkra, amit! a



biedermeier főváros vallási életéről mond el. A vallásosságot kül
sőleg gyrukorolják 'az emberek, de belsőleg üres ez a gyakorlat.

»Én azéj,féli misére mentem - írja karácsonyi levelében 
ahol is magamat igen szépen taritotJtam, látva üitt egy nagyhasú
mázoltképű vén TekénteJtes Asszonyt a székben. aki mint a Sódar
osont körül marakodó visla kutya, a szép Musika szó alatt úgy
taI1tOlUta ott a Randevút la mellette térdeplő leányainak os mások
nak külőnösen jele,s, példájára.«

Még szomorúbb az, a kép, ameilyet egyik böjti levelében fest
a kor vallásosság'áról: .

»Sógor Umm, minálunk a magasabb iliiszt,ségben levők tsak
akkor járnak Templomba, midőn nagy Gála nap van, hogy ott
a szép musikát hallgassák és magukat azzal mulathassák.

A aninap Pesten az e,gyik Templomban voltam, ahol e'gy iffjú
Svalléron nagyon elbámultak, mikor Iáttam, hogy e1gy szép köny
vetskét tartott a kezében. De közelebb menvén úgy: láttam, hogy
nem imádságos könyv vóllt az, hanem Román.

Só~or Uram! az ilyen olvasással -még többen is mutannak
iJtt, akik ex Officio vannak a T~emplomhan. Azok, ha sokáig tari
a Predíkáció, mindtiárl egy Románt va,gy Komédiás Könyvelt vesz
nek ki a zsebükből és azzal t,sapják el maguktól az unalmas Pre
díkátzlót, A m.inapában Pesten egy Urat Iáttam, aki tulajdon Le
veleimert a Templomban olvasta. De, Sógor Uram, nem azért írtam
én a leveleimet, hogy a Gavallérok azokan imádságos Könyv he""
lyetJt a Templomokbafzipelják, de nem ám !« (8. f.)

A F(JLöP-SZlGETEK népét spanyol seerzetesek térítették meg
n XVI. század elején. Magellán 152J-ben tűzte ki a kerésztet a szi
getcsoport egyik szigetén. A. század folyamán sorra telepedsek
meg itt a különböző rendele: ágostonosok (1568), ferencesek (1577),
jézustársaságiak (1581), domonkosok (1578), és szép. eredményeket
értek el; a Fülöp-szigetek missziója a legszerencsésebbeli egyike
volt az Egyháztörténetében. A papság azonban jóformán teljes
eaéezében: idegen, spanyol voU, s amikor a szigetvilág' 1898-ban
föllázadt a spanyol uralom ellen és az Eg;/jesült Allamokhoz csat
lakozott, a hajdani hódítókkal együtt a klérusnak iS! el kellett tá:
'lJoznia. Egy Aglipay nevű pap ekkor nemzeti egyházat alapított a
hoeeácsatlakoeott bennszülött papokkal együtt elszakadt Rómától
s a keresztények nagy többségét skizrnába vezette. A hithűségben
megmaradt katolik,usoknak alig maradt lelki r)ondozójuk s hely
zetü!fJ. még száeadunlc elején is reménytelennek látszott. Ekkor
azonban újabb hithirdetők keresték fö~ a szi.qeteket: németek, an
golok, ú-ek, amerikaiak, aJlsztráliaiak; az Aglipay-féle szakadár
egyház napról-napria jobban fogyatkozott, s 1926-ban a manilai
érsek kijelenthette: »A válságon túljutottunk.« Az új föl(endülés
1'(' mi sem jellemzőbb, mint hogy 1926-tól1937-ig öt új egyház
megyét állítottak föl a seuteteken. és a bennszüZöU papság száma
is növekedni kezd. Ez a gyarapodás azonban még mindig igen
lassú ütemű a szigetvilág. népességének rohamos szaporodásához

. képest. 1935-ben 13 millió lakosuk volt, 1950-ben már 20 millió. A
legutóbbi katolil~us statisztilwi alatok szerint a lelkipásztorkodó
papság szálma 1857, ami aet jelenti, hogy minden 8600 katolikusra
(és minden 10600 lakosra) jut egy pap. Amellett a; területi eloszlás
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igen egyenetlen: va,nnak vidékek, ahol csak minden; 18000 lOJkosra
esik egy lelkipásztor. Tetézik a bajokat a szigetvilág szétszórtsá
gából adódó közlekedési nehéeséuek is. Érthető tehát, ha a Fülöp
sziaetelc katolicizmusának főproblémájaa papság bennszülött után·
pótlása. Mostanában átlag 120 pap kerül ki évente a szeminári
umokból ; felerészben a kiöregedett vngy elhOJlt papok helyét keU
elfoglnlniuk, tehát az évi növekedés mindiissze 60 fő. Ilyesformán
egyelőre mé.q gondolni )jem lehet arru; hogy az idegenből jött egy
háziak munkakörét teljes eaészében. bennszülött pa,pság vegye át.

A szigetvilág egyébként több m.int, 7000 'apró szigetből áll; ezek.
területe m.integy 300.0000 négyzetkHoméler; ennek (lj területnek tőbb
mint 90 százaléka a tizenegy legnngyobb szuretre esik. Klimája
trópusi, forró és esős évszakok váltakoznak. Fő termékeik a rizs
meg a cukornád, A lakosság túlnyomó többsége (70 sedealéle) in,
donéz-maláji, a többi kínai (10 száeaiék} és úgynevezett proto
maláji pigmeus (20 szdealélc), ErmeUen nagyobb 'l'Wiútvonala Lueon.
seureten. húzódik; egyébként autóbuszok és autók bonyolítják le
(t belső, hajók s repülők a szigetek közti forgalmat. . FővárOfiuk
M,anila, több m.int egymUHó lakossul, n(J,gyobb vároeaik: Cebu
(150.000 lakossol), Zanboanga, Daoao és Iloile (100.000 körüli la,-
kossúggal). (l. c.) .

ADY ÉS AZ ÚJ MAGYAR KÉPZÖMÜVÉSZET. Arnikor Ady
1904-oon elsőízbe,n kijut Párizsba, még gyűrűznek azok Ho hullá
mok, amelyeket az új képzőművészeti k ifejezésrnótlvaz impresszd
onizmus körüli harcok korbácsoltak fel. Ady felismeri, hogya'
képalkotó művészet egyik legnagyobb átalakulása következett be
Franciaországban a közelrnuktban, és őszinte' hívévé. szőszólójává

válikuz új törekvésnek. Ujságcikkeibcn, amelyekat a »Budapesti
Napló«, »Pesti Napló«, »V asárnapi Ujság« és más magyar lapok
közölnek, gyakran tűnik fel Courbeí, Carr-iére, Cézanne, Plssaro,
Degas neve; munkásságukról feltétlen elismeréssel számol be a
magyar közdnségnek, amely ezeketu neveket Ady tollából olvas
sa- elsőízben. Az a két francia művész, aki a legmélyebb ha1há,st
gya'korollta Advra, Paul Gauguin és Rodin volt. Avd a Salon
d'Auiomne Gauguin-kiállításáról és Gauguin -mao.rí Vénuszáról
lelkesedő tárcát írlt, amelyben találóan jellemzi a francia mester
stílusát és megértéssel íra háíryatott életű omberről. (-Paul Gan
g'uill«, Budapesti Napló, 1906. nov. 21.) Ady művészeti vonatkozású
megnvilmíkozásai nak bátorságát akkor látjuk tisetán, ha meggon
doljuk, hogy Cézanne, Renoir, Claude- Monet, Pissaro ekkor még
élnek, és az ellenséges hangok még nem hallgwUtak el velük szem
ben. Gauguin ugyan már meghalt 'I'ah itiben, de, a »Temps«, ,a
-Eigaro« és más súlyosszavú lapok Illoég' mirulig' kontárnak bélyeg
zik.

Felmerülhet az az ellenvetés, hogy Ady barátainak, környeze
tének véleményét fogadta ol - kritika nélkül - művészeti kér
désekben. és így érdemei a műb írálat terén nem jelentősek. Am
ez ,a vélemény nem állhafia meg' fi helyét abban a pillanatban,
amikor elolvassuk azltl a forró hangú vallomását, amolYelt Carl'iére
Verlaine-portréjúról Írlt, arról a portréról. amelyet »korának leg
keresztényebb feSlt6je« nlkotott »a legke,resztényebh poétáról«,
(»Verlaine és Carr-iere«, Vasárnapi Ujság, 1910. június 26.). És
csak önálló itélet sugallhatta azokat az ihletetf sorokat, amelyeket
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Hodin "Le Penseur-t-jéről írlti: ··Mi is ill Le Penseur t Á mi szob
runk, fl Smitheké, a Duraadoké, a F'ischereké, 'a Szabóké, Kiseké.
M,indannyiunké, akik élünk. akik az életet néha nagyon nehéz
nek érezzük,akik· futunk. izzadunk s búsan valljuk. hogy nem
könnyű dóloz embernek lenní.« (»Roain, Pítrou és a szobrok-, Bu
dapesti Napló, 1905. jan. 22.).

Az új művészeti törekvések láttán Ady álMJstfoglalt a hivata
los műosarnokí stílussal szemben. -Loti új könyve« című cikke
(Budapesti Napló, 1906. szept; 8.) egy-e,gy mel lélcmondatában
B,enczur Gvula, Malonyay Dezső felé suhírut, Ugyanakkor megér
téssei fordula magyar pik1Júl1a nagy áIt:alakítój,a, Riopl-Rónai
felé:. »Egy ,szegény szalon- című cikkében (Budapesti Napló, 1907.
máJUS 8.) beszámol egy érdeletelen párízsí kiűllídásról : -Rippl
Rónai Józsefnek van két képe most a párizad -Ne.tionale« szalon
ba!!. A RoUOIk:, Gervex-k, Aman-Jeanole közi)t1t egy betévedt óriás.
SZlP.te harazszom It kaposvári magyarra. hogy miért alázkodott
be íde,«

Rippl-Rónaihoz utóbb baráti kapcsolatok is fíizték; egyik S,Zél)
versét (»Hát ez,ért bolondultunk H neki laján1otlta. Amikor Ady
megházaiSiodloltt. Rippl-Rónai meg1á1ogiatta a fiartal párt CSUCSáll.
A jóviszony Ady haláláig rt;'artott. Amikor az őszirózs·ás forradalom
alatit Adyí, a Vörösma,rtJy-Akadémia elnökévé válasetották. Rippl
mesteri rajz.ot koészitett a nagybeteg' költőröl.

Ady gy:akran ellá:t:ogatott ,a Palermo-kávéházba. ahol megis
merkedett a~ új művésznemzedék tehetséges kép,viselőivet1..(Kern
stok Károly, Berény Róbert, Pór Bertalan, Fémes-Beele Vilmos,
stb.) Kernstokkal, Tihanyi Lajossal. Czigány Dezsővel. Csóbel
Bélával. Márffy Ödünnel, Csorba. Gézával különösen szeros vi
lágnézetd és baráti kötelék kapcsolja össze. Amikor megnősül. Veres
Pálné-utcai lakásának fa:llai~a Márffyés Tihanyi festményeit
lakasztja. Az:tJ a ltiréfás köttődést és alkudozáet, amely a f,eSltők és
Ady között a, vásár-lással kapcsolatban Iezajlott, Bölöni György
jegyzi le, Ady-életrajzában. A ,tragikus sorsá Czigány Dezső ki
tűnő portrét fest a köl:tőrŐJ. ez Ady kivánságára megjelenik fi
"Vér és Arany« e,lsö kiadásának borítólapfán.

Ríppl mellett Kernstok vol!taz a festő, lak~t Ady legtöbbre
becsült. Párizsban ismerkedfek meg. Földessv Gyula rnutat rá
»Ady minden titkai« című könyvében, hogya »Margf.ta élni akar
Ottokárja. Kernstokot míntázza.

Kernstok 'a század elején Nye,rge,sújfalun gyümölcsöSit vett.
ős vilIáIt épÍ!t;teJteltt. Hét végién, különösen nyáron, barálta,j (Czöbel,
Tihanyi. Miárffy, stb.) eJjÖi1.:te.k ebbe a szép kis Dunaparti faluba
pihenni és dolgozni, Egy-ergy idősebb nemzedékbeli mester, mínt
l"eszty Arpád is, megfordult Nyergesen Kemstoknál. Igy jött 1M
re a nyeJ.'lge,sújf,wlu.si. művésztelep, és így soorveződötltmeg a -Nyol
eak« művészcsopont. (Még élő tagj,ai Pór, Czóbel. Márffy és a; ki
vándorolt Orbán Dezső.) Ady is gyakori vendége volf a nyergesi
Kernstok-háznak, »8ipja régi babonának« című verse »Kernstok
Károlynak. baráti szeretettel« ajánlússal jelenit meg.

Megrázó az la találkozás, amely Ady és Guláesv Lajos, a »eso
dálatos, szent, tiszta festö« - (Juhász Gyula nevezi igy) - kö
zött 1909-ben Nagyváradon jÖltit létre. Itt Ady verseiből olvasott
Iel. Amikor egyik fe,le,j~lh~etlen versének utolsó sorait mondotta,
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Guláesvból, alcí otlt állt a hallgatóság soraiban, felitört a síráJs. A
Gulácsyt megindító sorok ezek voltak:

»Ewrt minden: önkínzás, ének:
Szerétném. hogyha sseretnének
S lennék Vlalakié ......

Nagy Mihály, AJdJy nagyváradi barátja így emlékezik vissza
ezekre a pereekre. »Guláesv reszkető meghatódo't1t'sággal támoly
gott, Adyhoz. Megölelte, vállára hajtotta fejét és sírt. A felolvasás
pár percre megakadt. Ady is csak nagynehezen tudta Gulácsylt
megvieasztalni, Iecsendeeítent. Ad)'- ezután nyugodtan olvasta f'e1
még két versét,« (Dévényi {ván)

EGY JOGTALAN JOG ELMOLÁSA. Lsmeretes, hogYa pdc.
pai szék betöltésébe a századok múlásában a legkülönbözőbb ténye
zők igyekeztek beleszólástbiztosv[:ani m.rtg'uknok, A befolyáS'oláJs
módja nagyon különböző volt. Például a bizánci csáseárok; mint
Itália egy részének urai maguk,wk tartották fenn a megváJlalsz
fott új pápa megerősítésének jOl/át, sőt ezen a címen még tetemes
összeg fizetésére .i,O( kijf:elezlék- őket. Még tová<bb meniek eZe11- az
úton a szász- és n frankházi német csáezárok: De még az ő ki
áltó jo,qsértéseiknél is több ba.}t és ecoart okozott bieonntos feje
delmi és főúri családok több szá,z esztendőt kitöltő oetélkedése, a
pápai szék betöltesének befolyásolásár'a. E vetélkedő családok he
lyébe a XIV.· és XV. század ford,ulóján az egyre Jobbam, megizmo
sodó és politika~i öntudatra. eszmélt olasz kazépállamok (Velence,
Milano, Firenze, Eerrara; Nápoly-Szicilia) léptek. Intrikákbanés
zavarkeltésben ezentú: sem, volt ugyan hián.y, de olyan durva: jog- .
sértésekre, mint annilllke!őUe. mégsem került sor.

. A XVI s:zázad"elején a középállamole ezerepét az őket elfog
laló é.~ részben magukba nyelő nagyhatalmak: Fran.ciao1'szág,.Spa
nyolország és Németország vették ált. Ettől fogva: lépett előtérbe
az a teuooe«. hogy a. nagyha.talrnak uralkodPinak jogukban áll
befolyásolni a pápaváia.sztást; éspedig vagy oly modon, hogy bi
zonyos, nekik nem tetsző bíboro'sokna:k a 1Jálasztásból való kire
kesetését kívánják (iu,'f exclusivae, l)étójog), vagy pedig úgy, hogy
megnevezik azok,alt a bíborosokat, akik l7alamelyikének' megválasz'
tá,~át ohajlják (lu ,O( inclusivl1:e). V. Károly császár és fia. Il.
Fülöp spanyol ki.rály md« határozotta,n ezt az álláspontot kép
viselték. De ugya:n~zt tették az egykorú fmncia királyok, is.
. A kizárás i h.fl. tormaus alkalmazására nzot]<ban aránylafl rit
kán került a sor. A fejedelmek lehetőleg elkerülték a nyiUs,~in~
vallást; nemcsak azért, meri liltakozásuk jogi ala:pja n.agyorn is
l l ifath nl ó volt, hanem, azért is, mert a tiltakozás könnyen balul
ülhetett ki. Ha ugyan,is a bíborosok nem vették tekintetbe, meg
colt a, szégyen és teteiébe még a, tiltakozásuk ellenére me.QV'álasz
tott-pápa neheztelésével is számolniok kellett. Ezért inkább kerülő
úton, a bíborosi testidethen. mutnlkozó ellentétek ügyes kihas:tná
lásával igyekeztek cél,1ulrotelérni. Erre a legtöbb eseiben. meg is
colt a lehetőség. A XVI. és XVII. századi konklávékbam ugycm,is
rendszerint le.Qalább három árnyala.t állott egymással szemben:
a tranola és spa,nyol párt b az úgynel)ezett nepoS'"'kardin.álisnalk
(az elhalt pápa bíboros unokaöccsének)' pártja. Ugyes diplomatd
nak tehát nem volt nehéz úgy kevernie a kárt~, hogy aJ tarso-
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tudhan {Jrzött nyilt óvásemeléshez csak ritkdn kelleU folyamodnia;
a. szemben álló felek anélkül is kölcsönö:,;en exkJludálták a veszé
lyeseknek látszó jelölteket. Ez annál könnyebben meni, mivel a
konklávé le zártsága, sokáig csak irott malaszt maradr. llfint jel
lemző péMát említjük, hogy cs;a:k a,z 1559. év} konklávéból 120 lé
zengő, s,zámfölötti konklávistát kellett kiutaHitani.

Az exklusÍ1JU-}o[J [JYakortásába;n, mini említettük, eleinte Eron
l'iaország é:,; SpwnyolO1':,;zág oezettek: Ausetr!« esek: a XVII. szá:
ead végén kezdett felnyornulni, de nem a, német c:,;á,szári. korona
címén, hanem tetemesen megnövekedett hatalmi súlyo. révén. Si
etett is pótolni mulus-ztását: az utolsó kétszáz esztendő lefolYásá
ban az ő meobieottai jelent:ettek be legtöbb nyUt óvást egyes esé
lyes jelöltek ellen (1721, 1799, 1823, 1903). U!/lJanezen idő alatt Fran
ciaország mindössze_egyszer (1758). Spnnyolország pedigkél:,;ze1
(1730. 1830) nyúlt ehhez a kétélű fcgyoerhez.

A ius exclusinae utolsó nyilt aUwlmazásárn. min! ismeretes,
az 1903. évi konkuivéba« kenUt a. sor, H eredménye XI ff. Leó
na:gyteki,ntélyü állumtitkára, Rampolla bíboros-állwmtitkál' meg
vála.szüísának elaáncsoláea 'volt. Az eset akkoriban óriási ieliű
nési keltett éli sol>: lalálgaltás1'n adott aikaimat. Annyit már a
kortársak ill tudtak vagy legalább sej/eltek. hogy az exkiueio«
mögött vilá,gpolitika.i, meggondolások rejlenek: a bécsi kűlügymil

nis<Jtérium e18ősm'ban XIII: LeÓ' púp(/. ha.tál·ozottan húrmasszö
vetségellenes éH. franciahardt, 'V'llágnézeti tekintetben pe(l'ig erősen
demokratikus IIzlnezelű politikájálnak továbbfolyta,tását a'karta
megakadályozni e politika legtehetségesebb és legkövetkezetesebb
kép'I.'iselőjének, Rampolla bíborosnak félrC't:Olásá'val. A kihatásai
ban na:gyjelentősé.Qű epizód lefolyását ozonban. csak mosi láliuk.
'világosan a linzi Theo!ogisch-prakUsche Quortolschrift egyik cik
kéből. -mely a bécsi és a müncheni úllaml: let'éltáraT" titkos anya
gának felhasználását· al készült.

A cikkből mindenekelőtt megtudjuk, hogy a. vétó már évekkel
előbb igen gOndo:';'U11 elő voU készítve. Schönborn Ferenc prágai
biboros érsek már 1896 december 27-én megbízást nyert a. vétó
beleleniésére. H eiuettese Schlauch. Lőrinc nalgyváradi bíboros-püs
pök lett. Schönbont 1899 június 25-én bekö1)etkezett halála után
Sehlauch lépett helyébe, mig hetuettcuitésére .Missi.a görzi hereett
püspök, ma.kl ennek 1902 ápriU.s U-én történt elhalálozása: után
S krbensky prúgai biboros érsek k,apott megbirá»t. Végül Schlauch.
bíborosnak 1902 Júliu.~ 11-én bekövetkezett holúlá után Pueuna bí
boros kapta meg. a. I'églege.'? meübieást a cseppet sem kellemes
szerep betöltésére. Utasítása értelmébert a. nyilt exklueica esekiizé
hez csak abban az: esetben volt szabad folyamodni, ha Rampolla
megválasztását más módon nem tudia: megakadályozni.

Már pedig a, jelek erre mutattak. A jelenlevő 62 bíbo1'os kö
zül 24 mindjárt az első sznvazásná.l Ra,mpollára adta szavazntát.
Utána a német birodalom jelöltjének számító Gotti következett 17
szavazaJfJtal, m'íg a monarehio: jelölt jének tekintett VanuteUi Vince
mindössze 4, az olasz k:öz:véleménytől óhajtott Capecelatro pedig
2 SZU1)UZatot tudott összehozni. Sarto József velencei patruxrcha, a
leendő X. Ptu« pápa eleitől fogva az esélyes jelöltek közt szere
pelt. A délután tartcet második: szavazás még jobban megja.vította
Rampolla kilátásait: Gotti 16 és Sorto ao szavazatával szemben 29
szavazatot kapott,
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Puzyna úgy érezte, ütött számára a cselekvés órája. El6bb
azonban, utasításána:k megfelelően, kerülő úton próbált célt érni:
augusztus 2-án délelőtt azzal a kéréssel fordult a konklávé elnö
kéhez, cwmerlengójához. Oreglia bíboroshoz, próbáljq; meg önkén
tes visszalépésre binti llampollát. A cmnerlenyó azo'~ban a legha
tározottabban visszautasította ci szokailan. kérést: Ugyan'ígJj tett
a konkkioe tUkánr. (I fiatal spanyol 1Iferry del Val prelátus is,
akihez Oreglia után tonlult, Az érseIc látta, hogya nyilt sz:inva;[
lá.'jit: nem. kerülheti el. lIfialaft lehát bíiJorostánai szwvazó cé
duláik Idállításával bíbelődtek. felállott és latin nyelven a kiivet» '
kező n:l}ilatkozatot eloasia fel: ..Lcaln(rgasabb megbízásbó~ I. Fe
renc József osztrák. csá,~zár és magJja,r kkály apostoli Ófelsége
necében 1'an szerenesém h.ioaiolosan. közölni (t szent kollégium
déká.njávnl é.~ általal másokkal is küzöltcl n i,. homJ Őfelsége élni
akar egy ősrégi jogáVltl és kiwillságával, tudnHllik óvást akim'
emelni lJIaTiano Uam])ofla del T'indaro bihoros Őeminenciájának
megválasz'tása; ellen;«

A bejelentés azonban olyan hall.: é.~ elfoaódolt hunao« történt.
flOgJj az általános zsonuásban senki sem érteit belőle semmit. Te1'
mészetenen. Rampolla sem értette, Seomszédiáhoe; Gibbons balti-_
morei érsekhez fordult tehát és tőle kérdezte: »Che dice?« (MU
mond t ) Pueuna általános siirnetésre rnegismételte bejelentését, de
'/fIef/iJ't! olyan s.zerencsétlenmooon, tioou meg'Ínt ali.q értelte 1Ja
[uki. V éure Cai)u,ljnis bíboros hurmodsexn: is megismételte aJ felol
vasást. Most Vef/re mindenki meirértetie, miről 'van szó. Rwnpol'la
(lrca elsötétedett; azonnal fel til/olt és erős hcr:ngon 'így szóll: »Pa
nasei emelek, amiért n? EfJyház }Jápaválas.ztó ~'zabadsá.gát egy 'vi
lá.qi hatalom l'ész(?röl .~lÍl.1Jus támadás érte. Ez ellen a legerél.1Je
sebben tiltakosom: Ami pedig csekély szernél,/femet 'illeti, kijelen
Icm" koo» ennél 'me.f}tiszleWbb és kellemesebb lcitüntetés nem ér
hetett oolna-« Nyomban utána Oreolío. bíboros szin,tén erélyes sz'a
vakkal utasit otta 1'issza nz illetéktelen bc(watkozást.

De a feldobott /.:ő elrepült s nent lehetett többé 'visszatériteni,
Hatása azonbon. csuk. későbú muuükozott, Rampolla az augusztus
2-i délefőtti sz'U'vazáliná.l meatartoita pozici.ó:iát, sőt délután egy
uue: még növelte is sza'l)azatainak számát (30). Ezzel párhuza:mo"
san Sarto pafrin1'chn helyzete i8 lényegesen javult: sza.vazatainak
száma 21-ről U-rr emelkedett. A '1~álság csak a: következő tUtpon,
:Ján kiioetkeeett be. Rampolla addig melJbonth(J)tatlannak látszó
tábora a rétá halása alatt kezdett darabokra tÖredeznA. A reggeli
seanazdeudl Sarto 27 8zavazatáva,l szembesi már csak: 24-et tudott
összehozni. Az esti szavazásnálmég jobban: megromlott az aránu.
r égre 4-én a hetedik szavazás meghozta a 'végle,qes döntést. A ve
lencei patriarcha 62 sZ(lNlzatból 50-et, Rampolla to-et, GoUi pe
dig 2-öt kapott. A bécsi udua»: tehát elérte célját: XI/I. Leó örö
Idbe hármasszö'vetsé,qellenes és franciabarát politiká.iának 'ihle
tője helJjett a kivülről érkezett és politikai tekintetben érdektelen'
velencei patriarcha lépett X. Pius néven. A na:gy mérkűeée volta
képpen az összes 1)ersen.qő felek »eresécéoel végződött. Franciaor
szág meabukot; RampoUá'val, (J; numarcnia Vanutellivel, Német
ország Gottival. Olaszország Capecelairooal. Igazában csak egy
rJyőztesvolt: az Egyház, mely X. Piusban szeniéletű, el'ősakaratú
ps az Egyház benső megtíjhódásáért élő-haló reformpápát nyert.
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Puzyna érsek ellenszenoes szerepléee az utoÍsó felvonást je
lentette a ius exclusiooe történetében. Az új pápának u.qyanis
egyik első dolga volt, hogy kiközösítés terhe alatt meetittotta a
biboroeoknak; hogy világi haiolomnak: setredkezet nyujtsanak a
konklace ügyeibe 'való beavatkozásra.

Hozzá kell még fűznünk, hogy a történelem hasnarosan igaz
ságot szolgáUatoIU Rampolla bíborosnak; nemcsak abban az' érte
lemben, hogy a monarchia és a, német birodalom nuír néhány év
re 1'á megváUOiz{.aUa vele szemben tanúsított magatartását, hanem
abban az értelemben is, hogy szelleme tovább élt a: Szeniseék: kiil
politikájának ir'(inyitásában. Hiszen hosszú éveken át hűséges mun
kaiársa; della Chiesa Jakab prelátus, aJ későbbi XV. Benedek pápa
még utána is éveken át tevékenykedett az álla.mititkári hiva'tdl
vezetésében és megvála:szfá,sa is elsősorban a Rampolla-ta,nítvány
nak szólott. De ugyancsak Ram,poU(/, iskolájáJba:n kezdte szolgála
tál a fiata,l Pacelli Jenő a jelenleg'i XII. Piu» pápa, is. (b. uu.)

A VILÁGEGYETEM TÁGULÁSA. Nemrégiben szólt hozzá ch
hez a kérdéshez e'gy neves magyar Iizdkus, Neugebaner Tibor. Ta
lán olvasóinkat is érdekelni 'fogják az á1talaIeszűrf eredményeik,
hiszen bizonyára sokan e,101v,a;II;táka Vigilia régebbi számaiban
megjelent rokontárgyú eikkekefí ...

Bevezetőben említsünk meg egy közismerl dolgot: a mozdonv
füMyét magasabbnak halljuk. ha felénk jön a mozdony, és mikor
elhaladt rnellettünk, hirtelen mélvebb lesz a hangj.a .. Ugyanezt t.a
pasztaljuk, ha egy tülkölő autó szalad el meUelt1tlünk 'az· utcán. En
nek a jelenségnek ae az, oka, hogya felénk közeleldlö hangforrás
ból kiinduló hanghullámok megrövidülni látszanak: magasabb
hangot hallunk; távolodássor fordHlo,tt. az eset,

. Nemcsak a hanghullámokkal van így. A Iénvhullámok hason
lóképpen viselkednek. Mivel pedig a fény hullámhosszéitól függ a
fény 8zíne.azér:t.-a hullámhosss megváltozását mint a szín meg
váUo,z,ását 'észle,ljük. (EiZ.az ésslelés csak finom műszerekkel 'tör
íénhet, Szemünkkel közvétlenül nem tudjuk észrevenni a seinel
tolódást.)

A csili agáseok már évtdzedekkel ezelőtit észre,veltték, hogy a
legtöbb. égiltest fényéhem feHép ilyen ssíneltolódás, mégpedig olyan
iránvú, arnelv a Iénvhullámhosseak meghosszabbodásának felel
meg, Ez pedig a,z:t jelenti. hogy ezek az égil~esltektávolodnaktő
lünk. A rnérésekhől még az is ki derü l,t, hogy a távolodás' jannál
llagyobbsebességgeJ történik, minél távolabb vian tőlünk a szó>
hanforgó égitest. .

Ez a jelenség az alábbi, ellentmondást adigha tűrő gondolat
menetet vál.tOlttia ki la, ltIudósokból:

A fizika az, églitesteik seinének észlelt eltolódására ma még nem
tud más' magy,aráz,aJtot találni, mint azt, hogy az égi:testek távo
lodnak tőlünk. Mivel a Itiávolodás sebessége a távolsággadarányo~
nak adódik, tehát az égite,steikneik robbanásszerű szétszóródására
kell követke,ztetnünk. Am ha a dolog így áN, akkor az, idő vágá
nván visszafelé haladva el kell jutnunk addig az időpontig, ami
kor ez !aszélÜár:adás meg'induht, - hiszen nem képzelhető el, hogy
a világ összes anyaga -a végte;lel1sógig zsugorítható lenne, Vagyis
volt idő. amikor a világ anyagmennyisége egy aránylag kis tlér-
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fogált:r,a volt összeesufolva: egysoor ,aZitá..n - robbanássserűen ~
elkezdtek szerteáradmi az egyes anvagrészecskék; A s.zé\tálriadás
kezdetének időpontja a tágulás jelenleg'i sebességéből kiszámít
ható: kb. néhány milliárd évvel ez.e.lŐitt tönténhetett.. (Ez tűrhető
Ggyezésben van a Föld geológlalilag kiszámítható éJ.et'korával, bár
itt is rnerülhetnek fel problémák. Erre, vonatkozóan lásd oa, Vi,gilia
1951. évf. 441. lapját,.)

A hívő tudósok számára kézenfekvő voU a következtetés-soro
zat utolsó lépésének megtételee úgy látszik, hogy a széláradás
megkezdődésének ídőpontdáit' azonosíthetjuk a teremtés 'időpont-

jával. ,
Mint lát:tuk, az egész, gondolatmenetazon az alapoilléren nyug

szik, hogy la. fizika ma még nem tudja mással magyará~nia, seín
eltolódást, nrint a távolodással. ÉI~thet,ő 'tehálti, hog'y abban az
irányban folynak a kutatások, hngy e, jelenség're más magvará
zatot ttialáljanak.

Eddig a fényszól'ódlás jelenSl6g'O ke.esegtetellita legtöbb remény
nyel, Mer:t elméleti számíeások az!t mur/laltják, hogy ha a fény
me,ghatározo,tlt itulajdonságú apró részecskék felhőjén hatol M. ft
feny fátonjai e, részecskékkel sokszor ütköehetnek, Ilyenkor ere
deti iránvuktól eltémek, azaz -szóródnnk-. Ekkor 'a fény seinében
is eltolódás áll elő.

Keresték ,teháit, ho.gy vannak-e a, világűrben kellő számban
olyan részecskék, melyek u Ientemlitett megha:tá:rozott tulaidon
sagekkal rendelkeenek.

Tap.asztal.atok bizonyítdák. hogya világűrben szép számmal
találhatók atomok, sőt atorn-alkanrészek: protonok, neutronok,
elektronok, stb.

Sa.inoaazonban e részecskék egyike sem hoznaada létre, a meg
figyeLt szfneltolódást;

Van ,a:zonbauelgy fajta, részecske, amelyre nézve még eddig
nem végezték el a szűkséges számításokat, Ennek pusztán az volt
az oka, hogy e, részeoskének. a, neutrinóna:k. még· nem ismerjük
teljes -személvleirását«, lelgföljehb osak nagy valósaínőséggel sejt-
jük egye,s adataiíí; .

Neugebaner Tibor ezeket u sejtésekeí. mint ,ténylegesadult:okilJt
hasz.náHa fölszá:mitúsaiban. és ennek al.apjáll II követke.ző ered-
ményt szűrte le: .

A s7.ámíltásokaz,t mutatdé.k. hog'y n neu'trinőkon való fénysző
zódás a megfigye!lt ssíneltolódésnak elegendő mlagy,aráza:t.át adja.
Tehát amíg akísérletek be, nem bizonyítják, hogy a neutrínó sej
tett adatai nem felelnek' meg a valóságnak mindaddig nem zár
kózhatunk el 'a,z. elől a lehetőség elől, hogy az észlelt saínebtolódásc
.a fénynek a világűr- neumronjain való szóródáse, okozza.

Ennek a követkeetetésnek a megfordítoltitja is iglaZ,: ha a kí
-sérletek igazolják u, sej't;e:tt adatok helyeslség{~t, akkor nincs s~k
ség arra, hogy a táguláshun keressük a je,lenségek m{agy:arázaJtáJt.

És mi lesz akkora, teremtéssel 1 - kérdeehetné egy aggódó
hívő. Semmi! Ut nem-arró! van seó, hogy a tudománya hi,tj ellen
szól, hanem csupán arról, hogya hitlől fü.ogetlen kérdésre ad vá
laszt. Hiszen Isten e,gyképpen teremthette la világot tágulónak,
vagy nem tágulónak. És igy is. úgy is -Isten nagyságM, hirdeiti
az ég, a mennybolf vallja kezei művéf ...... (18. zsoltár.]

(Terényi Lajos)
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A HITtö CÉZANNE. Nemrégiben gazdag gyüJteményes uau.
táson. mutartták be Párisban Cézanne legszebb vásznait. Ebből aa
alkalomból az egyik lap érdekes kis cikket közölt »A katolikus
Cézanne« eimmel. Az a,ix-en-provence-i iskolában nem kapott
ugyan olyan kitűnő jegyet hittanból, mint iskolatársa, Emile Zola
-:- mondja a cikk/iró - később viszont, amikor Zola már régen el
távolodott a vallástól és ellenségesen állt szemben az Egyházzal,
Cézanne 1!áltozaUanul híven kitartott mellette és élete végéig rend
szeresen járt templomba. Egy alkalommal azt mondta: »Hogy m:i
tart ilyen jó erőben? a szenimise és a hideg zuhany.« Léo Lor
yuier, aki sok apró eseményt őrzött meg a nagy festő életéből, azt
is elmondja, hogya,n találkozott egy alkalommal Germain N ouvea:u
1Jal, a költővel, aki - Labre Szent Benedek példájára - koldússá
lett és attól fogva Humilis néven irta verseit. Cézanne. - meséli
Larauier - kiilsejének' minden vadsága ellenére is a.ranyszívü
ember volt és sosem mulaeztotta. el, hogyatemplomkapu környé
kén álldogáló kéregetőknek ala.mizsnát ne adjon. Egy alkalommal
egy ötfrankost tett az egyiknek a sa,pkájába. Aki vele oott; vala
mi megjegyzést tett bőkezűségére; Cézanne akkor hozzáfordult s rt
fülébe súgta: »De hiszen ez Germain Nouoeau volt I«

Solari, életének egy másik közvetlen ta:núja beszéli el, hogy
amikor Aix környékén kóboroltak s meguzsonnáztak vala:melyik
kocsmában; utána Cézanne rendseerisü elment vecsernyére a fa.lu
templomába; utána aztán folytatták a festészet körüli! vitákat.

Egy fiatal írótársa, Gasquet ezt a »pillanatfölvételt« készítette
róla: »T'olonetban: a templom küszöbén pillantottam ?neg, tűző nap
sütésben, hajadonfőtt, hatalmasan, k{jrülötte egy csapat megillető

dött fiatal művésszel; aztán. láttam, amint megindul a baldachin
után a keresztjáró körmenetben s könnyes szemenel borul térdre
ae út menién: és agabonatáblák szélén:«

A természetet mindig úgy laita, mint lsten alkotását. Egy ba
rátjának írta, három évvel halála előtt: a természet az al nagyszerű
kép, metuet -Pater omnipotens Deus« tár a szemünk elé.

Gettros. aki az elsők között értette meg Cézanne' zsenijét, s
egy ideig a Goncourt akadémia elnöke volt, a művésznek egy fur
csa, mélyértelmű nyilaikozatát örök'ítelte meg. Clémanceauról volt
szó, aki,t Cézenne sehogynn ~'em sziulelt. Kérdezték tőle, miért nem
szereti. »Azért - felelte - mert gyönge vagyok és Clemenceau
nem tud megvédeni. Csak az Egyház képes me.qoltalmazni enaem».
Bizalmatlan természetű ember volt; csak az Egyházban bízott fől
tétlenül. »Imádsáaaidba ajánlom magam -írta unokaJzúgúnak 
hiszen ha egyszer korosak lettünk; vigaszt és támaszt egyedül
csak a vallásban találunk.«

Sokan értetlenül álltak szemben ieetéezetéoel; de voltak, akik
eauenesen: »nalláso« és természetfölötti« ii!.lleg'Űnek vélték, mint
Gauguin például, ak'i azt mondia rola: »MinUw César Frank to
n'it1JÚnya volna; mindig teljes regiszterÜ orgonán játs:zik."

Egy barátja, Demoline enuseer megkérdezte:
- Mester, ön hívő ~
- Hogy az ördögbe ne 1'olnék az f fl'iszcn különben nem tud-

nék festeni - felelte. (t. c.]
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