NAPLÓ
A SZENTEK TISZTELETE. A. Vigilia augusztusi S'zámában
szemünk elé állítottuk a szenieket. mint az Egyház történetének
világító útjelzőit és egyéni életünk eszményképeil. Láttuk, ho,qy
a szeniek nem beteges, patologikus tünetek, hanem a legnagyobb
erő képviselői, nem félénk, élettől menekülő lelkiek, hanem az eszménYiség bátor hősei, akiket - állásra, nemre és [aira 'való tekintet nélkül - egy szenvedéiu üz, hajt, tüzel és lelkesit és egy
dicsőség vonz: megfeledkezni önmagukról és élni Istennek. hazának. eszménuisétmek és az emberiségnek.
J/nért tiszteljük a seenteket t Azért; mert már itt rt földönis
tisztelettel illetjoük az érdemes, magasan kielemlkedő egyéneket, és
mert közbenjáróink az égben.
Már itt a földön különösen tisecelei illeti met: az emberiség
magyjait. Ki ne venné észre, hogYa kiváló államférfiak, II na,q,lJ
hadvezérek, a híres {eltalálók, költők, klasszikus írók és korszakalkotó műcészek, mi.ntem} kitépnek, kiszakadnak nemzeti hazájuk
korlátaiból és tekintet nélkül koru kra; nem ükre, nemzeti homiteriozásukra. az emberiség közös nagy csaJádjának fiaivá. dicsősé
oeioé, büszkeségeivé magasztosulnak ! Szerte a nalnJ világon márvány szobrok. és márkás képek őrzik emléküket. A Pl'óza é:~ li ra
méltalja érdemüket, ének és zene zengi erénuűket, Utcák és terek
fennen hirdetik namJsá,qukat! Minden nyelven szálnnk: - minden
népnek szólnak! (Pl. Shakespeare nem csak angol, Goethe nem
csak német. Dante nem csak olasz többé; hanem mindenkié, az
egész emberiségé!)
Ha már a földi nagyságokat, aleik a, mulandá élet kulturá.iát és technila1.ját csodáleüosan. előmozdították, így tiszteljük,
mennyivel inkábl) meoilleti a tisztelet azokat, akik az Islen: és
világ, Ég és Föld, túlvilág és eoiláa, Iátluüatlan. és láthaló, metafizika és fizika, reveláció és történelem. az emberi elmét állandó
feszülésben lartó csodálatos anUtéziséből a nehezebbet: ae Ecet, a
túlvi!á.oot, a láthntatl,ant. a met aiizikdt és a revelációt, vála.,;ztofták s noha lábukkal e földi. élet talaján álltak, jobbik. énjük mindig láthatntlO/rI, a t er méezetieletti seiérába emelkedett. Akinek. élete e,qy új eoamoéliusn: a négy melleii, mely Krisetus életét és pél. dáját nem kiinu-oekben, fakuló pergamenen, kőből és fából, han.cm
húsból, vérből kifaragva, meotestesitoe állít ják seeműnk elé. Eletük élő apológia a kaloliku« hitigazságok melleil.
Azért, h.« «ziilei.nl«, jótevőink. nallyjaink képé! drá,qa erekiueként őrizzük és hálás csókkal illetjük, falra, vagy íTóasztalunkrn
helyezzük, miért ne tehetnénk meg ezt szentein/;; képeicel. és szobraival?
De a szentek tiezteletét nemcsak a ;jámlJor 1Jélemén,IJ uimoaaí.k fl, hivatalos Egyház is siiroeti és heluesli. A II. niceai. zsi.na!
(, d7) kifejezetlen megengedi, hogy íem.plomokat szen! edényeket
ruhákat, iolakai, házakat, utakat, a szentek: képeivel di.'!zitsék. A
l rienii zsinat még 1,ilá!lo.~'abban leszörJezi, hogy Krisetusnak; (l
Szűzanyának és e,qyéb szenielcnek: képeit kellő tisztelet (debituslumor) és »eneratio illeli mett, nem azért, mintha, a képekben 1'(/.'
lami istenség (dioiniiae), vaJm különös erő t uirlu»} lakoznék. ami
miatt tisztelnők, vagy ezektől kellene valamit kérnünk,vagy ezek-

be kellene a bizodalmat helyezni, - mint régen a pogányok tették, - hanem. azért, mert a nekik tulajdonított tisztelet arra voI""
natkozik, akit ábrázolncdc, jelképeznek, úgyhogy a képek révén,
amelyeket mcacsokolunk, vagy melyek előtt fejet hajtunk, Krisztust imádjuk és azokat a szenieket tiszteljük, akiket ábrázolnak
Tiszteljük n szen tekel, mert mint emberek is kiválóak qJOltak~
sokszor korszaknlkoió egyének és csodálatot érdemelnek, de tiszteljük különösen, mert mint aj természetfeletti világ képviselői
közbenjárnak érettünk.
H amál' a földön közbenjártak a jámbor lelkek embertársaikért, annál inkább megteszik ezt a mensiuben; Abrahám közbenjárt az Úrnál Sodoma megmentése érdekében (Gen. 18, 23.)
Job közbenjárt három barátjáért (Gen. 20, 7-17, Job. 42, 8).
Mózes közbenjárására az Úr kiengesztelődött stb. És figyelJük csak. mea hányszor kérték már itt a földöm a hívek a buzgó
lelkek imáit nehéz ügyekben.
H a az ioazak: már itt a földön eredményesen közbenJártak,
annál inkább megteszik ezt, ha fent vannak Krisztussal: Mert oU
iobban ismerik szükségleteinket, mint itt lent; mert ha nem is
seenoednek: többé, de rokonszenveznek velünk az irgailmasság [orrásánál és mert a szeretet a síron túl is meflm.a.rad... A halár
után .s ok minden metiszűnik: ... A hit metrseűrcik: látásba megy
át. A remény - megszűnik: átmegy tel.iesidésbe.
A szeretei meassűnik , .. Nem! Nem szűnik meg! Csak úgy
látszik, mintha a halál meoszokiioná, A szevetet örök, mint maga
az lsten! A síron túl is megmarad! Mindörökké.
De mafla az Eg,?jház is a trienti szeni zsinaton (sess. XXv.
decr. de pur,q, et cultu sanct ...) kimondja, hogy n szeniek, akik
Krisetussal uralkodnak,imá,dsáflf1:ikat az Istennek felajánlják;
azért jó és hasznos dolog hozzájuk folyamodni és imádságaikat
és se.oítsé.qüket kérni (Deneina, 28 nl'. 984.).
Eflyébként is a ezentek. tisztelete mélységes embeTi q)onás és
dqasz/aló aondolal: Itt a földön is a befolyásos emberek barátjait me,q ezoktulc kérni, ho.oy ü.oyes-bajos dol.oainkban néhány jó
szót ."l·zól)anak. A «zenbek: Kriezt us barátai, Öérette áldozt ák eaé«:
életüket és mindeniiket, Azért közbenjárásuk: eredményes. Jóleső
tunulolal; deviqasztaló is, nem va.gyunk eauediü t ]l diadalmas
E.fJ.1Jház polmírai; nem az eiseioetelődé« önző elvét követik és nem
a »beal i possidcntes« szűkmarká teóriáját qiallják, hanem nelű nl:
»ann al, és scaitcnek. A küzdő Eyyház sClritségére .siet nek .. . EmelJük fel bizalommal hoeeáiuk. tekintetünket és élő hittel kériiik
támogatásukat. pártfogásukat. Ne szégyeljük, hanem büszkén vanJuk: a Seentek. unokái NllJ.1Junk!
(Bánk József)
KÉT HJTF,LESITgTT LOURDg,sr GYÖGYULAS. Ez, év február 15-én a párisi Nemzetközi Orvosi Bizottság alapos meg-vitatás
után ka. már rég-cbhen történt és ismert lourdesi gyó,gyulás Ügy~ \
tárg-yalta meg- és hozott a két ügyben határozatot. Az ogyi'k gyóg-yult egy osztrák nő. a músik pod ig egy olasz férfí. 'I'raute Fulda,
osztrák nő g'yóf~yulá~)ának ügvórő! Lnnzeron [illei professzor tett
jelentést. T'raute Fulda vesefeletti mirdzveinek működésében súlyos (·Jég-teJens,ég mutu.tkozott, va,gyis az u. n. Addűson-betegséc
ben. kék-kórban szeuvedeí.t. Nyolc gyakorló orvos és orvospro-
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fesszor 20 bizonyitvűnva tanúsította 1938 július 10 és 1950 augusztus B-ika között külőnbőző időpontokban, hogy Traute Fulda betegsége egészen kivételesen súlyos. 'I'raute Fulda a legkülönfélébb
g'yógyhelyekeukeresett gyógyulást betegségére. Siedek béesd professzor évek óta csak úgy tudta életben tartani, hogy állandóan
nagy adagokban adott hormont a betegnek, mert csakis állandó
kezéléssel tudta a közeli halál bekövetkezésének esh,e,tőségét távoltartani. Erich Kline doktor, aki 1938 és 1945 közott a j ugnszlávi.ai Bad Redein fürdőhelyen kezelte 'I'raute Fuldát, a magu 1'6szeről is igen súlyosnak nevezte betege állapotát. A beteg teljesen
kimerülve, emésztési zavarokkal érkezett meg Lourdesba, Rendk
vül vérszegény volt (4-;) millió vörösvórsedt helvett minrlösszo
2 millió vörösvérsejtet számláltak nála), komoly vór-nvomáscsökkenés és a jelleg'zetesem barna börelszínezödés vallt észlelhetö rajta.
Hosszú idő óta járni sem tudott és kis tolókocsin szál lították. Attól
a pillanattól kezdve, hogy meemártották a lourdesi medencében,
ami 1950 augusztusában történt, a betegsóg' ös,szes tünetei eltüntek,
.ióllehet minden gyógyszeres kezelést mcjrszak ítotfak. A lourdesi
orvosi hivatal 1950 augusztus 16 óta a gyógyulás 'tényét bizonvit'lányával tanúsítja. Trautc Fulda teljesen egészség'C'scnérkezeU
vissza Ausztriába, ahol Sietlele bécsi professzor ollendriztc a gyógyulást és 1950 október 28-án tebt je,l'erntéséhen azt formúJisan i s
tanúaitotta. Kline doktor pedig a következőket irt.a ehben a tárgyban: »A gyógyulás igen nagy örömct okoz mósr nekern is, aki
semmiképpen sem osztoztarn volt betegern meggyözödósóhen, t. i.
hogy ilyen súlyos ús kéts,[>,ghee.jtö Ad(lisoll-botoi('sÓ'1!: Lourdesban
meggyógyulhat, mégllC!d,ig olvan mór tékbcn, horrv mi]l(lc;nm;'ls
g'yógYÍtúst félhe lehet szakítani ós hogy 11 beteer teljes mórf.ókhcu
vú.llalkozha.t hivatásának gyakorlúsúT1l«. 'I'raut c Fulda 19;)0 óta valóhan vissza is tért régi fogllulkoz'úsúhoz. Mint gúpkötő munkásnő
egésznap állva vógz.i kemény munkáiát. 19:-J2-hen vissza lórt Lourdcsba és augusatus 22-ón ellenőrző vizIsg'úlnton jelent mog az ottrm i
orvosi hivatalhan. .Iaouuos BIanc lvon i orvos rósz,letcs jelcnlóst
k,éiszítet,t az, emlékezetes esetről és abban mcrrálbanította a következöket: »Részernröl nem otudorn orvosi ton-módo n megmagyarázni, hogy valaki, aki Addison hete,gsóghen szenvod, hormonkezelés nélkül négy évig életben marndhat«. A lourdesi és a párisi
orvosi hizoütsásr hivatkozva a bizonvttvánvokra, Siedek, Kl inclc és
Zádor orvosok 1950 és ;)4 köziitl fogalmazott jel("utósc,ire, VÓ'~'kijvpt
keztetéseit átadta Tnn itzor bé esi híhorusna,k,aki 1!l!)5 ú.nri l i sába.n
Traute Fulda, (Lakik Wien, Beatrix utca 26 alatt) gyógyulúsút
csodálatosnak nyilvánította.
Evasio Ganora esetét ez óv február' 13-ún vi kll,ta meg a púr i si
orvosi bizottság; hogy a toulousi Sendrail professzor jelentése
alap,;jánelkiildje dőntését a rrriláuói órseks,óg kú.non i b izo td s.urához. Evasio Ganora. aki jelenleg öt gyermek atyja, 1950 múju» aoán, érkezett Lourdosba, teljcsen két,ségbecjtő ál.lapotban. A· beteget
1949-bern egy nagyon félelmetes kór érle utól, a rossz.i ndul atú nyirokérrendszer-gvulladás (limnhom-anulomufosis), a ImI húnal.iúhnn
lévő Idegrluc, a mú], a lép térfogatának .ielentő« megnsurvobhodása
volt nála észlelheltő; január közepo óta heves l ázak gyötörték, bő
rét pedig kínos vi szketogség. Az, összes alkalmazott gyógyszerek
teljesen hatástalanok maradtak. Piliúaldi professzo]' az alcxaudrin.i
í-
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'kórházból, Siut! Pár-isból és Gianfulmo Genuából a beteg szőve
teinele vizsgálata alanjűn Icl isiuerték a rosszinrlulatú granulomát.
A bej.e,g máreius 25-én hazatért a kórházból. miután ott 22
vérátömlesztést hujtobtak végre, eredmény nélkül. Az orvosok rövid időn belüli vég,ét jósoHák. 19:>0 május 2-án rendkívüli módon
eIL"Yöngülve, ma,g'ras hömérsóklottol érkezett Lourdesba, Allandó
ápolásra vaj L szük,slúge. Amikor (tgyút el ~vkavta halgyrn, pereekre
mély ájul ásba esett. Június Iíl-én e!ISŐ fül1d,őjeka.r nagy hőség öntötte el és sajá.t lábán tért vissza. Láza azonnal megszünt, Lépe
,''s mája normális méretűvé vált és az idegdúc-gyulladás megseünt,
A bc'te1g állapotúban ny ilvúnvaló javulás következett be. Másnap
keresztutat jÚTlt a lourdesi kú.lvár i án, harmadnap pedig már se:..:'[tett a súlvos betegek szúl l il.úsúhu.n. A hirtelen bekövetkezett gyógynJús tartósnak bizouvult. 193iJ-lmn dr. Vizotti kUeIenJÍette. hogy
II leg-nühez.ehb mu nkát is fúrad,súg nélkül birja. 1954. augusztus 16Úll Peliesicr doklor el nökléséve] ti orvos u.iból megvizsgáltaa betcget Lo urdesba u. l(om;iatúltúk, hogy máju, ]úpe teljesen normális.
a bet,cg' egúslsúg(':S, jóllehet a hónalj ulaitt két kis. a normálist.ól
l'j iltő idcgdúco! ia!;,! lak. Mosszemenő szerénvsézjrel és óvatosságga] tovúbbi kieg{'sz.ítí) vizsgú.Iat mcrgtartásiut kérték, kül önöa tekintettel ru-ru, hozy Vimuli doktor hamarosan szövettani vizsgálatokat vógz.et,t, ÚS ezekke! me'g"Ü'rősítc'tbe a toulousli Fabre profesz~7.()1' v i z,sg{llal a i i. 19:i4. "zept ember Uj-ún,1ll1.1lIak az, évnek második
\'lZSgÚ latúri 7 orvos kons,tatúHaah uusrusatus Ifi-úri még' felismert
meg llagy o ubo d GH. iUl"g<luc.ok teljes eltűnését, holott ilyen ldlÜlgd u.-ok j(~"'lllótc ue m il'!cinthdií mé,g' bc'!eg'ségi tűnetnek és bárkinél
c'löl'onlulllairwk, Ti zotö t öS8zergyült orvos bizonyította tehát ezen
a n aj ion LounloslHllla teljes é's tartós gyógyulást olyan súlyos
':'8 ki l'e.ili)döit bl'iegségbíí1. "nJl1P,]yllck gyógyulását még soha senki
-um lú tía llÚhúllY óraalaU g:vóg'yszlm'ek nólkűl« je,gyezte< meg Pi,'ne Mauriac professzor é,.; hozzúfüz!c: »Ilven tények előtt, mint
<'1I1i!yc!wket itt lII('I'~'viz,s,~'ú.Llullk, az orVOIS, akár hívő, akúr hitetlen,
-iern montlhat mást: Hem érlmll«,
»G1~PKOeSlZóJ( IM,fJ)S.íGA<.<, Ha az emberi technika széri ii le! es fe j/ödését tekin/jiik. lehetetlen nem aontlolnunk: Goethe
-'lilll!)erlchrlinq«-jáe, aki fel l udt a UlJ:lmn idézni a szoloálatkése
,'?ellcílleket, dc nl' III lwloll IÍTl'fí lenni iel ctt.iik.
Nem is ')cszl;ll'l' a hadi teclnükárát, nézziik: csak a kiizlekedést.
,Iz ember Ir,l/.1Jűz!e az ir161 és terel, ura lelt a sebesséonek; de nem
l,,!! lÍr az e rrel járlJ alattonio« ,'rszr;t;iJch felelt. Felidézte az eszereseei! .l!.IIorsaslÍl/Uk seeltcmet . dc felidézte evvel a Halál szel/eHeitis, lill'!.'Jd: olt !,',w'l1;Cr/IIC/': lr;p!cn-nyomon: a túlfeszített ideFh 1)i llana! n,lj i. Cl'JlJjc(il;,w'lJell. II ,l/épí. mechasiizmue várnilan zöki.'lműi/wII, a JJáJ/ja ettire ucm. lálf/((!ó akrulályaiban, s 1Jéqül a
-lccnikurrcn.x« yépi l;ihlckcrfíjlL vaDY a uyalo,lJosok vi[lyá.zallansáII álra 11.
S lIhG!me,l!jelellik Iri Holál, ott meoielenilc ae Lnuulsti« is; a
flili silcerckr n I'clful'alkodol/ emberi l/Őqöt fell)áltja a mal/ábarosf.(/(Jr) 1!1I'lta 1ázkndás Az elölt, aki nunden. életnek és halálnak az
11)'(r,
s Aktl,«: I'is.zo'll,ljilrll (I ICl/fejlrUe!J/J, leglökéletesebb ember
;s csak szánalmas. áquslwr/r) iéroecsl:«.
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Igy seidetett meg a »gépkocsizók irnádsága+< abból az alkalomból, hogy az egyik nyuga.ti áUarnban a közelmultban »kiizlekedésbiztonsági hetet- rendeztek; A megható SZ('P imádság szövege (I
következő:

»Adj nekem Uram biztos kezet és éber seemei, hogy senkit
se sebeeitsek meg, amikor touaroboaok; Te odtad. nekem az életet;
egy mozdulatom se veszélyeztesse vagy sért se a te adományodat. Oltalmazd meg, édes Istenem, valamenn.1Ji utitársamat n iűe
és a baleset borzalmától. Taníts men engem úgy kormányozni,
hogy a többieket meooltalmazzam; és ne engedd, hogy őrületes
száauldsis közben meqfeledloezzem: oiláaod szép.~·égéről, hanem add.
hogy boldogan és illendően fussam végig utamat. Amen,«
A CSORNAI TElVIPLOM Ú.J FESTl\'n<~NYET. A Vigilia 19;)4.
februári számában beszámoltunk hazánk legnagyobb moidorn stílusban épült templomáról, a csornai Jézus Sz.íve plébániatemplomról. Akkor jelezt.ilk, bo,g'y hamarosan elkész.iilnek az, új keresetúf
képei. Ez, azóta be, Is köveekozett, sőrt a, templom újabh falfesfményékkel gazdagodott, melvek megérdemlik a megeml ókezést.
A modern templomok nem birjáke\ m.indenféle táblakéo bcaggatását s a tervezők szem előtt tartják a liturgikus előírásokat
melyek üiltják. bogy ugyan.az.ta szentaí. több kép érs szobor iH
ábrázolja ugyanabhan a templomban. Igy rruindenteió előtérbe kerfilt a keresztút, mi.n t la művész.i d íxz.ítés egy,ik lerhetőlsége. Ezze!
azután a keresztút-ábrúzolás kilépett az eddigi sablonszerűség'ből
és müvészi Iöladatdá lett, A tervezőknek Osornán LS az, vol.t a szándékuk, hogy elvan modern fo,g.almazását adják az ősi témának.
amely beleilleszkedik az épület egészébe. nuai, művészi és - ami
egyházi művészetnél elsőrangú cél - áh íta.tra vés elmélkedésre
hangoljan művészetileg i,s!kol ázatlan szenilélőt is; A célt a kép és
,a föiírás összehangolásával, minl le,gy a plakát-művószet megseentelésével ,ak,artáke,lér:nÍ. A szokott semrn.itmonrló fölírások helyéhe m.inden kép alá szerrtírási idúz.elt va.gy himnusz-részlet kerübt,
Például a II. stációnál, amikor Krisz.tus ruag ám, veszi a keresztelt: »Atyám, ne az, én akaratom teljesedjék, hanem la tiéd« (Lukács
»Mint nyírója előtt a bárány, elnémul és meg nem nyitja szájá,t·<
22. 24.), vagy a X. stáció alá, abol Krisz,tu,slt me,gfoszltják ruháitól:
(bajás 53, 7.), a XI. alá pedig, ahol Kriszf.ust keresztre szegez.ik,
a legrégibb magy,ar ver s, az ó-magyar Mária-siralom egy részlete.
»Világ világia, - Virágnak virága, - Keserűen k ínzatol, - Vasszegekkel voretel.«
A s'táe:iók 11 ké,t mellékhajóí. egvmú.stól elvúJalszltó 120 em. széles
pillérekre kerültek, Ezek - rnín tn templom m.inden fala - fehér
köporos nemes vakolntúak. A nagy fehór fi)]üiletekre nem Iehet ett
kerctbezárt, táblakép-szerű komnoz.iciót hel vezni. ez.érrta megoldás
inkább grafikai, rrrint fe,Sltész,et,i jellle.gií. A falI fehér alapja m indenütt á!tüt a barnia rajzoló Is,z,Írmcl meg-húzott ós f'inoman sz.inezett
képek aűól. A képek a lehető leakevesebb alakkal akar.iúk a lorrtöbbet kifejezni. A tizenné,gy kép közül hatori €,g-yedül csak az f'r
~átható,s:a töbhin sincs több kért mellékszereplönél. Az alakok
nagyjából természetes nagyságúak, del áLtaláhan csak deréktól fölfelé ábrázolva. A vonalak szdgorú elbiatárolúa helyett belevesznek a f,al fehérjébe. A komnozició ügysoÚgét biztosítja azonban az,
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hogy a képeket fölül lezárja az előírásos fakereszt, alul pedig a
fölírás csíkja.
S hogy fi képekben - olcsó érzelg ősség nélkül! - mcnnyi a
l ólekca rru csn k ogy példát: Múg'"dolgozot!t a föliratokon a művósz,
amikor bejiit.t egy egyszerű nénike a templomba. Megkereste az
első stációt, azután sorra jári.a valamennyit, időnkint kicsordult
a könnye és csak ezt sóhajtozgabta: Édes .1 ézusorn .. ' F~des Jézusom. '. És azóta is bárki idegen tér hea templomba, nem tud
anélkül túvoz.ni, hogy a stációkat végig Ile' járja.
Röviddel a keresztúti sorozalt után, 1954. júuűusában készült a
szószék mellvedjének a festése. A ssószék a főhajó és az első mellékhajó kőzötti karcsú betonoszlopok eg'yikehez tapad. Mellvédio
majdnem teljesen hengeralakolt ad, arnelvnek oldala kiterítve meghaladja a négy métert. Erre a felületre került a négy evangélista
képe a közismert szimbólumokkal. Mi vel II szószók clkülönü l a
fehér fnlfelületektől és mi ud.ig a főoltár Ireskó.iával együilt látható, alkalmazkodni lehetett {·,s kelleti annak ragyogó, e,rőteljes
meleg színeihez, Az eva.ngúli.sták reális színezésűek, a sz imbólumalakok színei az, Irrealitás, II látomás- ezerűség feló tolódnak. s
ugyanennek .a súrga-pirosnak ügy halványabb árnvalatában Iáuv:ol az egész háttér. Az evangélisták beál líüáea egyébként emlékeztet .az ókeresztény mczaikokr a. de. mai arcok élővé karakterizálják őket,
Majdnem egyévi azünet u.tán uz Tdén tavasszal következett a
kórus mcllvédjének Jestése. 'I'izenkót móter széles és 120 em magas
felület megszínezése volt a Ieladat. A főoltár mögöH.i í'reskón
!Ígyis sok II harsogó szin, s a két képü[ egyszerre úgysem IO'h(·1
lú rni. A levegőben lebegő Jalfelülot kűltínbon is tdl takozo tt volnl-l
súlyos és erős színek fölraká,sia ellen. A könnyedséget azzal bizt osit.ot.ta a művész, hogy éneklő és muzsiká ló .angyalok csopor-tját
ú lmodta II falra hidegen tartotf die, a hirlcs; alól m indenütt meJ pgei is előcsdllog tató színezéssol, S ezek i l kifog yha.tatluu szíufautázdával összeválogutott sz.inek -- bár finomak - valóhan ragyognak. Erős kon trnsztok nélkül is hi7Aosí,tja tüz iike! a niestei-i
sz.íukozelés.

A kompozició uehéz föla,dat e,Jé állította a művészt: hiszen szokatlanul keskeny felületen kellett elhelyeznie í.izenöt álló al ako:
(lermésze·1esen csak deréktól ábrázolva) anélkül, hogy az una.lJIlJassá váhca, A megoldás sikerült. Az mJgywlok három - egymástól cJ nem sznkudó - csoportot alkotnak. Nyugodt, álló beáll ításu.k harmonikusan i llcsakedik he ,az osz.lopoknak és az orgona
sÍpjaillak függőleges vonalvezctésóbc, do ugyanakkor a kezek, kott k PS hangszerek hullámzó ritmusu föloldja a nierevség-et 60s Melet,lendülete't visz az, együtt,("sbe.
A Iestrnéuvek alkotójae,gy fiatal művésa: Samorlai József,
Evckeu kerusz.tül Borsa Antal oldalán képezte magát. részt vett
fl II II nk templomreataurúlúsaíban. Közbein állrandúan tlan u lmányozla a l'l~gi mesterok technikájú.t, különösen Maulpertsch sz.ínező
művészotét a győri szókesegvház mennyezot-Ireskóin, Első nagyobb
szabású önálló alkotásai éppeu ezek a csornai képek. ( A keresz tút ésa kórus mel lvórliónok kif'estése k őz hen végez.t,p az ,u]Sóg\11lai lPllllJlom restaurúlását.) Bizto« rniztndása, gazdag sz inf'antáviá
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aja és icgYlll'ilcletiml tanuló és alkotó ked vexizea.l bíztat. bennünkel, hogy SL\ÚlllOS ul .kotássa.l fogja g',tz,tl,C\gí tuu.i egyházi műévsze

tuuker. iDr.

Lűrince

lmre]

I{~41'()Uj{U:::; HLEMEK A FINN KüLTÉSZETBEN. A nyolcszázado» [in.n I~ere;)zlénység iubiiewm! évében érdemes lesz pál'
seo cal meqemlélcczniink arról is. hogy (l, imnek. rendlciuiil gaz(/ag

n.('jJkull(;,,{;c/{;IJenis lcllelhelők ennek az ősi - teluü még kaiottku« - kc/'('",z{('nysI;Yllck. II nyomai.
H,:;: o m;jJ!lülu;.I'{;e/lJe{i ősi kel'csz/úJly.w'g méll sojú(os múdou
pogó ny elemeletcet f,l' vered ik, nüui például It Kate vola aiolsó rú uo.la/wlI, Ji/eiy »B1I1Tjlllla kisasszollyka,« kiitoniis lürlénelél beszé]!
et. .A,z iitdiizii! t. el/IUl/.lfalott lUal'jolla 'istáltó/mn sziili mcs) seűeen
t oua«! lJ!leriflc/u'l, IIh'illŐl .mkl·/s,zontagság után Karjo/((, királya
tesz, It iúu« ellenzi ('zi I' űiruimiiinen, a tinnek ((,l/.ll pO.fJfÍnYI'unízslo]«. - /111 tehúu! juk II né-pmese! elemet.ct, nem nehéz M lll' [au fl
1I1111dá1Jili/ S,Zlí,::: Máriára, lJJlermel.'é/Jen jJei/iy (I. ki» Jézusra ismerniint•. al..i 1/1'1,: tairiula! kiní/ysáf}a a. kCTesz/(;nysI'f) diadul á! je/kéjic.2i a Viúmimüinei/ lill al Í\'(;jyuiseU ő.~i [inn. pogányság [eleit.

A [in.n népküllésd'/i. yyiij!elll('nynek. (J, Kanieletár-nak is nun
cyy t erieücl me« Iüis:::lu,,-legeJ/(irija, a. »Mcycúltó h alulu«. a nallásos rlcn: ill is nép Jne::w i csodu» l'! eme I.'li:cl ke rered i!«, s ez s,zinll'n
ősi, eredeire ulai.
D« II laüoűkus Ililegyslill kortinul; lelJ8zebIJ lis Icg(;nlekeseIJ/J
emlékei II.~ Ú. 1/. »Iteiksulatok», m.elyek seintén lel/.elhetök a. Kantelctúrhun; Ezek nemcsak tartalnuuüian, hanern előadásuk mod iáhan is nu'yi))';::;I('k a kaioliku» eredet nitomait, A nyugal!'innors;;. (íll i ll ii ntc-l cul o uut n t} llilrola nel'ü [tüu iának: ifjúsága nU'g (/
ni uu. sdí::;ad/Jllni.' lcutinui« «zcrtaruisok keretében ünnepelte meq
a »/iellcá"-!, azaz (I III oasz ünl/clu31. A iiauüok. Urunic meruujbemeneiele napján, úldozócsiifürlijkün, iinnep; nienetben lel vonultak
nuhunet.uí]: dombru, 8 ot! tű: kürül láncot/ak és iáiserutozuüc. Kzl
nz ünnep.w'gel 1ItcY;8111lilel!(;1c II következő 1)asárna.pokon is C.cll~SZci/.
Seent l rú n vagy Péler-Pál napjái,g. Ebben a népuzokúsban. is kiizépkor! knlotikus-keTcszlény emlékek kenerednek. ősi pogá11Y e/emekkel. Koiolikus eredetű a Icörmenelszerű teioonutá« és 11.::;1 ('
kÜZ/Jen, énekelt da/ok szövege és dallama, viszont a. tű» kiirii! lejtell (ánc oz ős1'innek po,qánykori iaoaezünnepének maradodnua.
- Erdemes sneuenüiteni. /ioml Eino Leino, a. iinmek. jelenkori. legIM/,l/,ljoIJ/) Idillője, hullndúihnn a helka-dalokat utánozta, s így e récen. (I kol oliku« tiat á« II [in» miikiilceseetben. is érvényesült.
AilÍúh az egyik lcgszebb helka-dalt szó/alta.tjuk meg magyo I'
nyelven.
Magl!a/r;na o tor ráe n t
á

Magdaléna, lenge lányka,
Otthon nőttön nevelkedett,
Messze híres atyja mellett,
Édes jó anyjával együtt.
Cicomás cipellőjének
Sarka súrolá a padlót,
Eengó-l'ingó szoknyaszcllol
Koptat» a húz küszöbjét,
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S feje felett deszka dongát
Drága arany diadémmel;
Aranyedényt öblögetve
Koptatá a konyha padját,
S ezüst kését élesítve
Koptatá a konyha-asztalt.
Magdaléna, lenge lányka,
Forráshoz ment vizet merni,

Arany korsó kis kezében,
Arany füllel és fedéllel.
Kémlelvén ott arca képét
Szólt: "Oh én szegény szüzecske!
Elváltozott ékes arcom,
Szép színét im elvesztette;
Bogláromnak fénye bágyadt,
Halovány lett szép hajékem,
Pedig régen ragyogó volt,
Tündökölt még tavaly nyáron.«
Jézus ottan juhászkodva,
Pásztorkodva puszta földön,
Inni kér a kisasszonytól:
"Adj énnékem vizet innom !«
"Nem adhatok, nincs edényem,
Otthon sincsen semmi serleg,
Poharaink porrá törtek,
A kannaink kicsorbultak.«
»Merítsd tele markodat hát,
És úgy adjál inni nékem !«
»Mit nem szólsz szuómi szolga,
Szuómi szolga, ország alja,
.JÓ apám jobbágy juhásza,
Aki élsz koldus-kenyéren,
Halak fején felnevelve,
Pásztorkodva puszta földön '«
"Legyek hát szuómi szolaa,
Szuómi szolza, ország alja,
Jó atyád jobbágy juhászn,
Aki él koldús-kenyéren,
Halak fején felnevelve,
Pásztorkodva puszta földön:
Titkos tetted tudom mégis l«
-Mond] hát mindent, mit tudsz
rólam l "

"Három fiad hova tetted? Egyet szétszórtál a szélbe,
Másat vetettél a vízbe,
Harmadikat elhantoltad.
Abból, kit a szélbe szórtál,
Vértes svéd lovag lett volna:
Abból, kit vetettél vizbe,
Úr lett volna ít e földön;
Az meg, akit főldbe ástál,
Főpap lenne, fényes püspök.«
Magdaléna, lenge lányka,
Sírni kezdett, s könnyeinek
Vedernyí sok sós vizével
Jézus lábát locsolgatja,
Szöahajával szárttgatja:
»T'itkos bűnöm tudod, így hát
Magad lehetsz az Úr Jézus:
Tegyél engem akárhová,
Mocsár fölé f'apallónalc,
Cammogjanak cédák rajtam,
Talpukkal rám tapossanak!
Tegyél engem Uram Jézus,
Ahová csak akarod te,
Legyek híd a habok hátán,
Korhadt deszkárn dagály jöttéri
A szél szarteszét dobálju.
Hadd húnyódjarn hullámokban '
Tegyél engem Uram Jézus.
Ahová csak akarod te,
Piros tűzbe dobj parázsnak.
Lángnak legyek izzó üszke,
Keseregjek kormos 1űzbcn,
Legyek lángol, martaléka i.,
í
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BEN. A franc!a doru.i n ikú.n usok folyóirata. a {,((I'ie spiriíl/('lZ('
inl.ézf'tt IH;nl(;sl ol vu sőih oz, arnelvnek t'ólja vo l t 11 fl'aut'in ku i ol ikusok vallúsi életM)~lI rszlelholő Ú rarul.at okról 1:',jl·'l\Oz.údlli. ;\z
eredmény JlllgYOII ör vcnrloí os, bár tekintelhe. kell veun i :1/'\ j",
hogye,z a körkérdés ('",a,k a ku.tol.ik usok elitjc;hl'z j ut o l.i el.
A beérkezott fell'1el1.l'kböl megállunítható, hog'." a ]eJkión]ekW
d{'s köz.éllPO'ldjúbH,lI .léu" Kr-iszí us szr-mélv« áll. (os a Hozz.i való
-zemélves szerelte,j. Mo rú l ~S dogma ebbül kanj(lk,,(ilvuknl. A hitigazságok bizonvitása irÚ,1I1 IH'fIl mutn.tkoz.ik énleklííd{~,;. LI'!!'ink(lhh
:1 l,erl'szlí'nYI,k óli; llélr!(t,Ía mutut.ia a Krisatushoz vezető u tn.t. ,A
Jegn:lg-yobh vonzóerő Charles de Fnuc.ut ld (a Szahu.ra aposlO'l.:tl.

--: EI,m.élet.i és

mor~liz;'l\ó llrédik~ciókkalszem~'e.n

it Ua liú1l0R ~ z
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zurkozns,ellenbelll a] 1,11 ln 1I0'Sa vagy IIZ F,v:lllg'l'111111l eg'Y"?:f"'IL rctor ikn.i sallat1!l,'ok nél1, iii val
mllg-YHl':'i.'l,altún\, A vúlaszo:úk II'/.!:113/·cvohb része rendszercsen olvnssn az EVlmg'(,\:iU niot fo" 1;";':~'
ó
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sze elmélkedik is róla. Az ismételten felhangzó jelszó: "Vissza a
í'orrásokhoz« - ezen lCig'itöbben az Újszövetség' olvasását értik, az
f'gyetemet végzette], az Ószővctség és az Egyhá<:'11tyák olvasását is.
Az Evangéliumok közül a Szeut .Iános evangeliurna a lesrkedveltebb: abban is elsősorban az Úr .Iézus búcsúbeszédei. Az Evan~óliumok olvasása és a róla való elmélkedés U tIL II leginkáhb ct
liturgiában keresik u Krisztussal való tal úlkozást, J.tt a szentmise
i
áll
II
szentrniseáldozat körül a uompát és az esz,tertiüizmust. ell enbeu
nagyon hangsúlyozzák a közösség-érzés megélését. Ebből aztán
nag-y ezeretet ébred az Eg}~ház i ráut, olvan wagy sze'l'üÍe,l, hogy
megható kész,;;.éggel vá.ilal nak olyan áhít,atgy.akodalto1i:at. is, amelyeket szemólyűkben Iénveglelen nek, vagy e,gyelwsen lénveg-elf'edőnek éreznek. ha az Egyhúz ajánlja őket.
Ez, az Egyház, iránt. val nagy szcreíc] nvilvánul meg' abban
a nag-yori számos köz.iisségben is, arnelvek ho~ egyházköz,sóC:'i, hol
hivatásrendi alapon létesül II ek, és amelyek máud auostolkodási
(·.élt tűznek maguk elé. Ezt. a unál is inkább értékelni kel], mert 1\
francia szűletett individualista. De viszont j,alán óppeH eztéri vall
aztán nagy érzéke akor árumlaíu.i irún t ós így meg6l'zi, hogy
esakaz igazi köz,össég- kifejlöc1ó,-;,e mentheti meg az e!szigetdő
déstől ésehna,gánosodústól. A körkérdés az, egélsz frrancia katolikusság szempontjából btztató jelentőségű, mert végfil is az ol if
magatartása forruália iidlővel a tömegek rnagaí.artását is.
és

a

mi udonkor

szentáldozás

,a

közóppontbun.

Nem
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SZAZ ÉVVEL EZELŐTT, 1855-ben seiiletett Reviczky Gyu.la.
Nevével kapcsola/osan gyermekkorom ködös emlékei tűnnek elő.
e[lY-egy verse, amelyet It betűszomias kíváncsiság és a oélcilen
ju.ttatott a kezemhez. Akkor mé a értetlenill olvasoaltarn sorait és
csak annyU hámoztam ld belölük. hOfJ:lf végtelenü l seomorúak. Ma
már tudom, hogy a !J.lJermelci ösztiinössé.o heiuesen éreetc men
első szembeNínő 'vonását. Reviczky olyan lellei alkat, alcinél II szomorúsáa világnézetet jelent és nwm II l ánusikereső kijltö fiufalo.'i
atlitüdjét. HangJát az emlékezés SUfIOHI, teszi színessé. amely »szclirl fénnyel, méla búval, esiintle« bánattal suoároz lu: minrlent »
J(öltés,zetérwk mindvé(l'iq alapeleme ez a szomof'1í.~á!J, szinte minden sora ebből ötvöződik.
Seomorúsáadt soká'i,Q nem alkali huila.ma! val, hanem elrontott életévelma'cJ:lJarázzák, pedip öröklött bizalmatlansága és lemondó természete minden körülmények közöt( al1calmnllanná. tennék a boldousáara, Csak elenyészűen rövid irlei,C/ tud (hülni valaminek, hotn) aztán újból '/Jisszahlllljon szomorká« hlOlmdata'lbu. Már
egészen fiatalon lemondást hirdet és az öröm tisza élvezete helyett
az öröm és szomorúsá.'! elemlítését leíoánja. Seerelmei talán a
legvUánosabban muiot nok. rá kiilönle,aes érzés-oiliuuiru. és ermúifal
a fáradt, akarattalan kort is kifejezik, amelabe belesziileteit. Pozsonyban éri az első szerelem, Ut ··éli át II mensnjei«, holott ideálját, II kékruhás Lo ilcá: csak távolról ismeri: n POZSOrtJli Unet padjairól csodálja arcát és elsuhanó alakját. Másnál is előfordulnak
ilJlen fiatalos fellánqolások, de Reviczkynél ez jelenti a primér
kiélési módot; a »kékruhá» ismeretlen» évek múloa i.~ mélltté és
élrnényszerűvé teszi líráját. Azután jön a dentai nevelősködés és
~OO

elkö"-'etkezik az újabb szereiem, amely annyival 'va:lósabb, hogy
tárgyát közelről is ismeri, beszélget vele életéről és verseiről. Hogy
Emma érzései többet jelentenek-e szánalomnál és ft költő iránti
érdeklődésnél. nem tudjuk De Reviczkynek mintha elegendő
lenne ez n közelség is, bensejét csordulii« tölti az érzelem és egy
életre oalá élménstt ruktároz el belőle. Küzdeni a szerelemért nincs
ereie, de meg tudja szépíteni a lea ielerdéktelenebh epizódot is.
A lemondásva 1'alrí hajlam egyre Jobban hatolmdbr: keríti.
Illn)d később a metrmásítluüatlan vil<Í,1/ mirü! tétlen szemléletié.
rezi .qruicirí1)á kiiresed! Tc lelkében. »A vilá!1 hadd ontsa bűneit», ő
i/em törődik oele, hiszen minden i.auekezete hiábavaló lenne. A
mer/oldatlanság kinzn problémája elől a magányba húzódik vissz:a,
"koröltve jár a rnagánnyal« és nincs más számára, mint férfiasan
oállalni sorsát. Itt kapesolódik be lírá.jáha a, szen1lCdés-vállalás,
de nem 1/ krisztus; em;etemes.wJf/ értelmében. Reviczky nem érez
1cijzösséqe! minden I;zenvedővel s n szenvedést sem nnnyira kereszléll.';i nlázattal ioaadia. min! inkább az elkülönülő ember !TőaN
/·P!. Ez az el.kiiliiniilési érzés tart i« t.áool a katolicizmus lénJjegétől.
Verseiben. h.uibri ioalulkozik J éeuesal ; de hiába érez vallásos hankulaiokrü, mindezek nem jelentenek em;et a lc.altolíkus élmény kij'ejezésé1)el. Ezzel korántsem t aaod.iuk: mea ősz:inte, szárnJjaló köl·
feménJjeit. Az Isten dicsérete, parányisáaának érzése s az annak
kiioetkeztébew 1H11ó leborulee az Úr előtt azonhan nem, állandrí
nu'.onyilvánulásai lírájának. Sokkal töblJször fogJa el a kétkerT,;"" szeme csiig.oedten keresi a uioaeetaláet, ameiuet rt Messiás
se tn adluü. mea számára iluenkor. »Sevn. éai jel. se lán.Qírás, amel?1
rezeese uirtinkat« - s a költő a 1)ilJasztalanság himnus.zát zen.aL
A temnlom l("I'('.f/ője t/cmadhaf irt nyu.qtalansáflára. kivág:ui.k
f".7őle és e.f1.1;ediil a Iiwgán:IJban érzi jól nuuuii. V crqődésében úiro
li/('.I/ Ú.1m fel'oeti a kérdést: "JI;/ir(1)aló a Messiás?« V'utneetnlan.wíl/a költhzetrJnek utolsó fázisai.ban scm enyhül. Úgy érezzük.
sohasem leli mea n kiutat, ametar .f/.lJöt'relmes életének J'égén kétt.rdé« nélkiit weeethrtné cl őt az Istenhez.
l((jlfhzeiének 1,i.zsgálaián túl rt mindenbe lJelen:l/u!Jlló és bauat o« S2UI'Ií emberbe n olHan /nla.idonsfÍ'lOk is meatolálluüók; ameluekr« 'i'erseiliől nemi.f/cn lCÖ1'etkeztethc!ünk. Amenlt;lli.re lemon,Iri II k Urai sorai. anH.1;ira lendiiielesek és meo nem illllrtthatóal>
i rodnl mi eloei, Ezek nédelmében pá1'atlan hévvel (JS elszántsáll.Qa!
s::d.ll sikra. szub,ickfil'ifása szinte cls;iprően hat a korabeli. szánJ.z
Icjtetteiesc]: lcö.zött, Teheteéoénet: luda/ában ('lsősorban fl. közép'·zeríisé.f/ ellen emeli fr! a szavát, Néha kissé erőtel,iese7Jbek ezek
1/ támadások, oliran személueket is érintenek, akiknek sokat kö',zijnlwt a mal/Har irodalom. Reviczkl/ erős izzásában nem rnind~',i!1
rrzi mea, hO.f/11 tolla mBddill hotol ellenfelei7JCn. A középszerüséaII él talán csak a hí.z('l.qést és o rne.f/alkll'l'á8f gyűlöli. :iobban. El.\,:ántsriflám mutat, '/(JaY Gyula;n és Szás.::' Károlyon kívül a mnrmar próza letnuuniobb biisekeséuét, Jokait. is rneglárnad.ia- Jókoi
"'J.lJíz1Jen Rudolf trónöröl"ös előtt fakó poétának mondla ma.aril,
Heoiczlcut, aki C80],: (I tehetség előtt képes fejet !tajtmn i , renilki/iül bosszant.ia ez az olrizalossáll, gúnyos és epébe mtirtott sorok»
lum fakad ld oz orseáaoe hírüírrí ellen. Nyilt lcuillása. miaU régi
/ti rei közíil is sokon eliordulnok tőle,
Reric::k,JJ Illeg !I cm olku/'rí természete szerfölött meonehozit!
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pári.si. bohémele nyolnorfJása seinie elNélkülözéee nélia rendki riili méretekel
ölt: ruhái elronauolodnak, szdlui« hiányában hetekig kácéluizakhan tölti oz é:iszakát, napokon keresztül cscde néhány al.nu» a: tápláléka. És senlci sem akad. oki a már elismert leöl/ől ictkarolnú
éx kiraaadsui e szánolma« kiiriil ménuelc közül. Mindössze karmincI/I'flY évi'!l dacol l)(~te.a8é,IJéul'l 1'8 az élet seámos prolJléllllÍ.1ál'lll, dl'
elJllJCriideáljállOz sohasem i-álll, JlII'Ua1lanná. Tiirélccsu] lénire lefl

viselhetőnekmondhafó.

liilcmelkedil; fl hol álon. és kö/l('szetl', a.mcl.unclc iiilesl;'lél IIZ clruhont évtizedek sem ker vasztottul: met), esiindesen. loelÍl)/) ,;1 oz el/Iberek seioébc-n. (Szl'!l1wlmi. ElcI/II;r)

EGY VILÁGI »IRGALMASNÖVÉH«. Vannak ,abk('lt lenyűgöz
az emberi szenvedés, nem azért, hosrv irjauak róla, hanem hogy
segítsenek rajta. Tlven einher volt Páli ~zent Vince, ilyen Marillac
Sz,cntLujza, silymt az () kései követőiük, PIor-ence Nighfiucuh-,
a.k iuek élelrajzút 111m;! ida Ir[(~g Ce('il Woodhu ru-Sm ith.
1820-ban szüleí e11 F irenzéhell- i nll(·ta kereszt.neve: }1~1 o j"1'1I el'
- gazdag aueol prote,s(ám; családban. Kűlőuö», uvuatnlun ító, m isztikus hajlam ú c,gY'énis,ég" volt, 'I'izrn hét csztcudöa Jeorúhun jegyzi
ríjl napl óiábun : -Lsten szólt hozzá m (.s lIlogpuranc!'>oJta, hogy szolgá l jam«, De hogy hol és hogyan, mé'~f nem tudja"
Szenvedélves természet, u.ki iu.imliig' lelkesed ik v.alu.m i úr[, Elő
ször, egy i tál ia útján, HZ olasz s.zah1Hlságmoz,g'almakérL Majd hazatél've Londonba a társ'llsági éll~,1,("rt, De a »h ívú.sról« nem feledkezik me g' s egy .unerikai emhnrbarátnak fiilte,s7ti n llle'gl(~pő kérdésí : Vajjon IJtl!!'Y01l i l let leu doing' volna-e, ha I'!~'~' HIW:ol úrilány
kórházi sZl'l'etets.zolgillu\ot végez,Jle, úgy, ahozvau n kat ol ik us i1'g'almasJlővórek ?< Szülei mcgTéJlliilllrlk; az amwl kórház ebben az
időben il uvoniorúság; piszok és bűz eldnrádóia. De Florence nem
l'ng'l'd; fől hnn tja el.ie,g'yz,é"ét (>s· szülői nok akarata «Ilenére eln tazik Németorseágba, ahol beú.ll e.gy p ro t estúu s lelkész újou nn.n ala.nitott kórháza ha ápolónőnek
187>2-bell tél" vissza Angliába, mezismcrkedik Manning bíborossal sa katol izálás gondola tú.vu l foglalkozik, Szeut Vince leánvai, az irgalmas nővérek tárt karokkal vúr iúk : Munninz kardiuális Ill{l~ korainak !ilt.ia az áttérést, <lll kórháei tevékenvsézét ;javanja; F'lorence 1I10"t Dubl i nbeu. Pár-isban. nwjtl ujra Londonban
flpol:ia 11 betpgl'kd, Ekkor k i l.őr- a k rim i háho rú.
Az angol egószségügyi szolsrúlat gyalúza:1os, "A I'raneiák ma,l{iasan fölöHünk állnak - irja a Times egyik akkori cikke. -- Szervezetük jó, sok az, orvosuk s ezeknek meabízható seig'ítséget nyujtanak az il'galma,sJlővérek. akik k itűuő betesránolók. Nekünk miúrt
ninesenek irgalmasnövél'l?ink 7" Nos: Florence-nak ez n cé\.ia; világi irrral masnővér akar lenni, Vulóságns exucdiciót szervez - fölhasznúlv,lkatolikus kapcsolatait - katoli kux és .uurlikán ápolónővérekből, diakonisszákból s vilúgiakbó1. Szk u turiban telenszenek
meg, az oH lllükiidő katonai »kórh ázbun-, ahol 11 sebesült és kolerás betegeknek SP' Iekvöhelvük. sc vizük, a nadlón hevernek és
tele vannak férgekkel.
Florence munkához lát s rövid idő alaM újjúsZC'}'vczi, helyesebben meeszervezd a krimi egészségügyi szol aá latot Mégpedig OlYfIlI
sikerrel, hogy föItúmad ellene a féltékenység is; egy londoni ujság

keményen inegvádol.ia, hogy -pápista« és jezsuita összeesküvést
szö, uierc .irganuasnoverek IS dolgoznak vele. De az 1854/55.-i nehéz
télben ol yuu bátrun helytáll S OIY.aJL páratlan eredményeket ér el,
hogy etlenfelei egy időre eluémulnak. Ej't-napot eggyétéve ápolja
betegei l, ueui ismer fáradtságot, főnöke érte<t1ensélge nem csügg'eszt i el; abelegek rajongauuk érte, »mágikus hatás,a volt rájuk- írja egy orvos,aki együtt dolgozott vele. Végül leveri' lábáról
a -k riuii íúz« s el kell hagynia a Ióí sz.igetet,
Ahogy fölgyúgyul, visszatér s ugyanazok a nehézségek várják. De hazájában egyre nu a hir neve, »Kelet angyalának« nevezik és "a nép - i rja neki nővére - megható szeretettel szeret«
Barátai létrehozzák a Nightiugale-alapot, megfelelő ápoló-személyzet kiképzésére és fönntartására; az aláirók közt nagy tömegbeu
szerepelnek a hadsereg ka tonái IS. Florence most rájuk is kíterjesz.t.i gondoskodását: emberi bbé akarja tenni az egysr...erú sorkatona életét, és természeteseu ujra beleiiJközik a hatóságok korlátolt súgúba és rosszakn.raf ába,
A háború végetér, a »knimi pokol- kialszik. Elorence visszatér
hazújúba s magányában oly visszavonu ltau él, hogy már ho'lt hírét köl t i k. Pedig csak dolgozik: ezer lapos könyvben hozza nyilvánosságra t apasztal atai i, Ilwgfigyeiésüi,L. adatait, Bizottság' alakul a brit katonai egészségügyi szolgálut megreformálására, rnelyben nagy szerepef. visz; belebeteg-szik a munkába, de ismét meggyógyul. Uj könyvet ír, ezúttal a civil kórhúzakról: a nyirkos termekröl, mocsokról, gondutlanságról, egészségtelen állapotokról. A
könyv »siker« lett, levelek ozöne érkezik h ozzú, hálálkodva vagy
tanácsért. Florence megírja »Az ápolás művészeté--t. »A bizonytalanság, a szorongás, ,a félelem sokszor a legsúlyosabb fáradtságnál is jobban árt a boteguek« --- ír.ia, és: »Az ápoló föladata nemcsak 'az, hogy a tesüi í'áidalmakut elhárítsa: meg kell osztania, a
be.teggel gondolatainak terhét is«, A maga korában valóságos áldasként hatott egy-egy ilyen -. uzót.a köz keletűvé vált - elv.
Amerika (az, ószakiuk, a déliek elleni háborújában), Kauada
és sok más állam kerte ós hasznosi tof.ta tanácsait, Ujjászervezte HZ,
indiai angol katonai egészsúgü.g-yet és megrel'ormáltaazangJi,ai
szegénv-kórnáaaka.t, Kilencven esz.teudős kortl-bau halt meg, s az
egész világ tisztelete kíRl'rie egys7.e>ríí vidéki 'sírjába. (u, t.)
SZENT DAVI n, A SZÉKELY' ÖIWHÓP. Kereken 130

év cel
- a Zalán Futása évé1Jen--- különös könyv jelent meg
Pesten »Raizolatok a mag./jnr nemzet legn'r;i/ih tiirleneteíbiíi« címmel, Il or-cát István tollábú], aki, akkor II "Széchenyi OrSZágos
Könyvtár Őrzője« volt. Ezt n kÖnlJ1'et, mely a magya,rok őstörténe
tével foglalkozik, mé.q máig 'is sokan ernlegelik és idézgetik, de
kevesen olvassák, és szerzőjét ínkább csak a kriiika görbe tiikréből, az erénueit el!laUf/ató és té-oedéseit aránytalanul torzító gúnyolódók elménckedésdhől ismerik; illerl mondamunlc scm kell, az
csak parodisztikus ráfogás, hogy Il oroál J stván: például a biblia:j
N abukonodoeort "ne bolondozzon. az úrr-ral magyarázta volna,
'vagy pedig Szalmanaszárt a, szalmai szárával hozta, volna, oonatkosásba.
Iluen nevetséges szófejtései nem voltak Horvát Lsivánnalc; de
az tény, hogya Szentírásban- s a latin-görög klas8ziku8okban
ezelőtt

tS - rengeteg őstörténett mctgyal' nyomot vélt felfedezni, s a fentiek nélkül is szép számmal 'vannak olyan turcsa meüállapiuisai,
amelyek már a said: korában is mosotura készlették az olvasót
Sokat idézett moitdata: »IJözsőg a Seentirá« mindenfeté a régi
magyar nevektűt és régi mu,gyar 'irásmódtól.« S valólJan Palesztina őslakóit magyar törzsekket azonosítja, a chananeusokat a kú:
nokkal, a fiUszleusokat pedig - a nevek hasonlósága nélkül is
- a jászokkal. Igy aztús: persze, hogy nagyun sok nwgyar vonatkozást tcuá! a, bibliában.
Hadd idézzünk csak ef/Y .jellemző részletet, előrebocsálván,
/togy Horvát a pártusokat és a, szittyákat 'is a, mag;/jaroklwl azonoeuia.>: »Seent Dávid lciodndorotuan. hazájából 'u pártus barátságánál keresett menedék. helyet, Nagy megkülönböztelése voll.
hogy a vitéz nemzettől Székel N aggya, (Markgrájfá) tétetett. Ekkor tanulta meg az íjász mesterséoet; metuet visszatérvén sajá!
nemsetéhez, a sulákka; is most legelőször meotanuluuott:«
Horvát szerint Seeni Jeromos, a. szeni könyvek latinra fordítója is szittya. tehát mngyar oott, ··A Vulgala, nevei sokkal hívebbek, mint az új izikornyás olvasás [ormai. De hogy ne is volnának hívebbek 'f A Jerusálemben (.. .tzala, Sala, SÓI, Soncm, Sotont.
Solamonoárban.) tartózkodott, és szilya. nyet'vet beszélő jász tudós
j'ér/iú, Szent Hieronymus, iesueé fel ezeket:«
N em nagy dicsőségünkre válik, hogy (Hor-oá; szerint) »Arad,
Orod (Herodes), az utolsó sidó fejedelern pártus szitya »olt«; ám
ezt a szégyent jelentősen ellensúlyozza, »hogy a tarsusi Szent P(Ü
sziileiésére nézve szitya 'lJ olt, kövelkezésképen az első keresztény
Anyaszentegyháznak fő oszlopa és írója közelebbről hozzánk tartoeik,« Ugyanebben a teiezetoen. azt is Tnftgemliti még, hogy »Peraeának Palesztinának a Holt Tenger melleti Macher roppant városa volt, és hogy Jeruealemnek még ma is 1J(lgyon Bab-et Mogarheh neoű kapuja«, amiből persze nyitván következik, hogy »SÓty om·várnak is egyik része hajdan JJiagY01·váro.~nak neuestetett-r
K űZönösképpen magyarázza a szirek nevét is. A filíszteusoJ:
-- tehát a iászok: - a·z áitalulc meghódított syrusokat meavetésI)ől, lenézésből nevezték »sz'Ürösöknek, gubásoknak.«
De bármily l1ut.fatságolmak tűn,ienek is iei mana.psá.IJ ezek és
az ezekhez hasonló megállapítások. van ualarni megható vonás
is e roppant negytu,dású és nagyolvasottságlÍ, de kevés kriiikai
éreékket rendelkező különc tudós euéoetuedéséoen. A magyarsfÍlInak ez uo luüárialan: rajongó szeretete, s az a ualláso« iruiiték«
törek-vés, hOUlI nemzetének őstörténf'íN mindcnképpen. kapcsolatba
hozza a bibliai történetekkel. Persze mi sokkal fontosabbnak tartjuk, hogy a szent könyvek jutottak el népünk ig, mintsem hog.ll
népünk eredetét kivánnók visszavezetni a szeni könyvekig. (K. Gy I
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