
NAPLÓ
ARPADHAzI SZENT MARGIT legendája a középkorí magyar vallá

sosságnak legnagyszerűbb dokumentuma. Hősének, a törékeny domonkos
apácának, "magyari Béla király" leányának alakja középískolás irodalmi
könyvünk szemelvényeibőlmég ma is elevenen áll előttünk. Sokszor pró
báltuk magunk elé idézni a Margit-sziget elhagyott, árnyas romjai kö
zött. Emlékszünk az elragadtatott imádkozóra, akinek fekhelye "egy gyé
kény, egy hitvány lazsnok (rongy) ..."; aki a szolgálókkal "hetet tart vala
a konyhán". Megcsodáljuk a beteg-házban való "jóságos mivelkedetit", a
szent szüzességhez minden fejedelmi ajánlat és szülői rábeszélés ellenére
ragaszkodását; alázatosságát, mellyel az új, társainál jobb köntösét "a
konyhán való fazekaknak és egyéb edényeknek mosásával és seprésnek
porával sieti vala megfeketíteni ...", Ma is él még bennünk a várakozás
élménye, mikor az ódon nyelvű, kezdetlegesen nehézkes mondatokból lé
lekzetvisszafojtva figyeltük, mit talál a proirissza a szent szűznek kin
csesládájában? És a gyakori használattól elszakadt vezeklő cilicium, a
kemény vas öv, a sündisznó sörtejéből készült ostor, meg a szögekkel tele
tűzdelt "két nemez kapca" láttára a szorgos szigetí másoló apácával,
Ráskai Leával együtt mi is szívesen beszúrtuk volna a legenda szövegébe
a csodálkozó felkiáltást: ,,0 szerető atyámfiai ... lássátok, nézzétek, ha
joljatok jól oda, és lássátok, mit lele a priorissza magyari Béla királynak
leányának ő kincses ládájában! ...".

A Ráskai Lea kezemunkájával, a XVI. század elején készült papír
kódexnek eseménydús története, gazdag irodalma van. A törökök elől

menekülő margitszigeti apácák magukkal vitték Nagyszombatba. Innét
szerezte meg a domonkos történetíró, Ferrari Zsigmond a XVII. század
elején másolatát és latin fordítását. A XVIII. században Pray Györgynek
birtokában volt, aki először adta ki nyomtatásban. Ugyanezt tette e szá
zad második felében a szentéletű tihanyi apátúr, Vajda Sámuel. Erede
tének, nyelvének bonyolult kérdésével foglalkozott Révay Miklós, Toldy
Ferenc, Knauz Nándor és Volf György (a Nyelvemléktár szerkesztője);

majd századunkban Horváth Cyrill és Lovas Elemér. Részleteredményeiket
Horváth János egyetemi előadásaiban és A magyar irodalmi műveltség

kezdetei (Bp. 1931.) c. könyvében az átélés lendületével foglalta össze és
a legendát az anyanyelvű írónak az anyanyelvű olvasóval való - a XV.
század végén, a szerzetesi reformokkal egyidőben végbement - találko
zásának eredményei közé sorolta. E nagymultú kutatásnak fonalát új
szempontokkal és sok tekintetben új meglátásokkal Mezey László vitte to
vább kandidátusi értekezésében (Irodalmi anyanyelvűségünk az Arpád
kor végén. Bp. 1955. Akadémiai kiadó). Célja, hogy megállapítsa "közép~

kori irodalmunk létrejöttének feltételeit, lehetséges keletkezési, elindu
lási idejét". Megállapításait és a magyar vallásosság irodalomtörténete
számára hasznos következtetéseinket három tétel köré csoportosíthatjuk.

Először: Szent Margit alakját, legendájának eseményeit, vonatkozá
sait csak akkor értjük meg igazán, ha beleállítjuk korának társadalmi 
vagy ami ezzel pontosan egyértelmű - vallási megmozdulásaiba, neve
zetesen a begínízmusnak (eredete már a VII. században) nevezett kőzép

kori női vallásos mozgalomba. Begináknak nevezzük a gyakran férfi szer
zetesek védnöksége alá húzódó, de függetlenül is a világban élő jámbor,
bűnbánatot tartó nőket (conversae, oblatae, poenitentes). Ezek eszméik-
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kel, az önként vállalt szegénységgel (paupertas) és szűzességgel (virgi
nitas) különös módon - de a kor társadalmát belülről feszítö energiák
eredőjeként - közelebb-távolabbi rokonságba kerültek e századok eret
nekeivel (katharok, albiak, valdiak), akik a keresztény tanokat is kifor
gatva forradalmi reformokat követeltek a földi javak halmozása, a test
zabolátlan szenvedélyei, a féktelen uralomvágy és a gazdagok elnyomása
ellen. Magatartásuk tiltakozás a romlott társadalommal, és az Egyháznak
bizonyos, ezzel mindinkább azonosuló képviselőivel szemben. A reformot
óhajtok e két ága földrajzilag is közel került egymáshoz a kézműves

ségnek azokban a centrumaiban, ahol egyes rnesterségeket (szövő- és bőr

ipar) üzemszerűen, manufakturákban kezdtek űzni (Délfranciacrszág,
Flandria, Brabant). Az Egyház a XIII. század végéig hivatalosan is gon
doskodott az eretnekgyanút kissé mindíg magukon viselő beginákról:
előbb a premontreiek és ciszterciek, majd a kornak mélységes reformvá
gyából sarjadt kolduló rendek (ferencesek, domonkosok) védnöksége alá,
azok női ágaivá szervezte őket. Ezzel a forradalmi törekvés az evangé
lium forradalmává lett; valóraváltását a kor nagy szentjeiben szemlel
hetjük. Mezey László értekezésében a bollandisták Acta Sanctorumából
ott találjuk például Capuai Boldog Rajmund nevét, aki nemcsak a párhu
zamos helyek kedvéért bemutatott Montepulcianói Boldog Agnes legen
dáját írta meg, de lelki leányának, a kor legnagyobbjai közül való Siena i
Szent Katalinnak életét is összeállította. A földrajzi' vonatkozásokhoz pár
huzamnak kívánkozik a "boldog szegénység" legnagyszerűbb korabeli
alakja, az assisibeli Francesco (a "kis francia"), aki éppen Bernardone
Pietrónak, a Délfranciaországgal kapcsolatban álló gazdag posztókeres
kedőnek fia. Vagy: Julienne de Montcornillon (Lüttichi Boldog Julianná
nak ismerjük) éppen az eretnekgyanús és az iparosodás felé fejlődő Liege
ben a középkor legnagyobb eucharisztikus ünnepét, az Úrnapját hozza
létre 1252-ben, Szent Margitunk életében. Még nagyon sok példával bő

víthetnők ezt a látóhatárt bizonyságul arra, hogy a középkor végén az
Egyház - a kor sürgető igényére - kiérlelte önmagából a megoldást. Eb
ből a távlatból vezet bennünket Mezey is Arpádhází Szerit Margithoz, az
idézett evangéliumi forradalom korai és egyik legszebb kivirágzásához,
hogy közelében, hazai példákori is elleshessük a fejlődésnek azt a fázisát,
mikor a magyar beginák (sokan Szent Margit szerzettársai közül) és a
magyar begina-kÖzösségek (Veszprém, Székesfehérvár) a női szerzctes
ségbe olvadnak.

Érdeklődésünkre tarthat számot - másodszor - Mezey László dol
gozatában az ismert latin és magyar Szent Margit-legendák gondos filoló
giai vizsgálata, mellyel időbeli elhelyezkedésüket, egymáshoz való viszo
nyukat és az eredet kérdését világítja meg. Valamennyi legenda-változa
tot két főforrásra vezet vissza. Először a domonkos Marcellus, Szent Mar
git lelkiatyja 1271-ben, közvetlen Margit halála után írta meg a látott
(,.magis visa, quam audita") dolgokat. Ezeket később a másik alapfor
rásból, a szenttéavatási eljárás jegyzőkönyveiből (a második 1276-ból
reánk maradt) egészített ki. E két latin forrás adja a magyar legenda
anyagát, mely 1300. és 1320. között a margitszigeti apácakolostorban ké
szült. Ezt a fordítást egy XIV. századi másolatból örökítette meg szá
munkra 1510-ben, ugyancsak a szigeti klastromban Ráskai Lea. Mezey
igen alapos nyomozásábóllevont végső következtetésünk: Árpádházi Szent
Margitnak a magyar legendában őrzött alakja hiteles, reális!

Igy jutunk el a végső kérdéshez, anyanyelvűségünkkezdeteihez. Me
zey László ismét nagy körültekintéssel mutatja meg, hogya szerzetesség-
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be olvadó begína-mozgalomnak forrásainkban őrzött hagyományai, élet
szokásai olyan imádságokat, olvasmányokat emlegetnek, amiket haszná
lóik nyilván anyanyelvükön mondtak és hallgattak, de le is írtak és ol
vastak. Altalánosságban említi a jámbor buzdító beszédeket, a példákat
és a szentek legendáit (collationes, exempla, legenda sanctorum). Ismert
nyelvemlékeink közül ebbe a környezetbe helyezi - és sikerrel - az
ómagyar Mária-siralmat, mely - mint eredeti lelőhelyén, a lőweni könyv
tár kódexének lapjain is - női hallgatóknak készült alkalmi beszéd,
kolláció előttre (a kódexben nagycsütörtökre szánt beszédvázlat előtt)

hangulatkeltő éneknek, cantiónak szántak. Végül a Szent Margit-legenda
alapján két elveszett, terjedelmesebb magyarnyelvű szövegre, nyelvem
lékre következtet: az egyik a szenvedéstörténet, passió valószínűleg vala
mely bibliafordításból, a másik Szerit István ismeretlen magyar legendája.

Mezey László dolgozatának irodalomtörténeti eredménye, hogy 
Horváth János klasszikus megállapításait továbbfejlesztve - az anya
nyelvű író és olvasónak találkozását a XV. századból a XIII-ig vezeti
vissza. Meggyőződésünk, hogy kevésszámú nyelvemlékünknek - külö
nösen a szóbeli hagyományokat is leginkább őrző imádság-szövegeknek
és a postíflákban, prédikációkban elszórt szentírási idézeteknek, perikó
páknak - vizsgálata, történeti környezetük feltárása ezt a magyar val
lásosság irodalomtörténete számára sem jelentéktelen eredményt még
inkább elmélyíti. (Holl Béla.)

A FINN HIERARCHIA VISSZAALLITASA. 1955 március 18-án a
szeniatua a finn apostoli vikáriátust önálló püspökség rangjára emelte,
s az 1934 óta címzetes püspökként múködő apostoli vikáriust, a hollandi
származású .Wilhelm Cobbent kinevezte az új helsinki püspökség fejévé.

A finn katolicizmus nyolcszáz esztendős. Az évfordulóját Finnország
katolikusai 1955 pünkösdjén- ünnepélyesen megülték a Turkutól 55 kilo
méterre északra fekvő Koylioban, ahol 1158-ban a szent upsaali Henrik
püspök meghalt a hitéért.

Háromszázötven esztendővel ezután, 1523-ban a svéd király, Gustav
Wasa nyomására Finnország elszakadt a római egyháztól. Csak 1809-ben
költözött az orosz megszálló hatalommal néhány lengyel és balti kateli
tcue az országba. Ezzel kezdődött a finn katolicizmus újjászerveződése.

1869-ben alakult meg az első katolileus plébánia Helsinlciben, mint a mo
gilevi egyháztartomány része, a szentpétervári püspökség fennhatósága
alatt.

A finn állam századunk harmincas éveiben ismerte el jogilag a ka
tolikus vallást. Ettől kezdve a katolikusok szabadon gyakorolhatják val
lásukat és magániskolákat tarthatnak fenn.

Finnországnak négymillió százhúszezer lakosa van; ebből mindössze
kétezerszáz a katolikus. Az országban négy egyházközség van három ka
tolikus templommal és nyolc kápolnával, egy iskolával, két óvodával és
egy domonkosok által vezetett tanulmányi központtal. A klérus tizenhat
külföldi származású és egy finn papból áll; munkájukban huszonöt nővér

(köztük egy a finn) és négy laikus testvér segíti őket. (o. c.)

AZ ESZTERGOMI BAKOCZ KApOLNA. Leon Battista Alberti 1485
ben, Firenzében megjelent építészeti könyvének lapjain renaissance lel
kesültséggel azt írja, hogy "semmi módon nem biztos, szintúgy nem sér
tetlen az emberek gonoszságától a jövendő mű: hanem ha a forma méltó-
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sága és a szépsége által". Ezzel a mondattal vezeti be Balogh Jolán, ar
legkinűbb művelődés- és műtörténészeink egyike az esztergomi Bakócz
kápolnáról írt remek monográfiáját, amely igen szép kiadásban jelent
meg a Képzőművészeti Alap kiadóhivatalánál. A Bakócz kápolna sorsára
Igazán érvényesek a renaissance író szavai: még a török hadak is lenyű

gözve álltak meg előtte. Sajnos, madártávlatból már "a forma méltósága
és szépsége'' sem hat és a modern háború a legtökéletesebb formában
kőbeálmodott alkotásokat sem kímélte. De pusztított a tollal formált al
kotások közt is. Erről éppen Balogh Jolán beszélhetne. Ez a sokat tudó
művelődéstörténészünktervezett könyve érdekében összegyűjtötte a műre

vonatkozó olasz és magyar művészeti anyagot, az írott forrásokat, az ok
leveleket, irodalmat, a rajzokat és fényképeket. Évtizedes kutatómunká
jának eredményei azonban Buda ostromakor a tűzvész martalékává let
tek. Annál nagyobb érdeme a szerzőnek, hogy ujra neki tudott menni a
munkának, sőt még új kutatásokkal is bővítette.

A Bakócz kápolna "élettörténete" valóságos regény. A kövek meg
elevenednek és beszélnek. És elmondják egy érdekes és nagyszabású re
naissance főpapnak a rajongasát a szépségért és a művészetért, elmond
ják azt a megbecsülést és értékelést, amit a kortársak éreztek kápolnája
iránt, beszámolnak arról, milyen háborús viszontagságokon mentek át
oszlopfőt, kapuzatai, márványívei a török háború során, sőt még azt is,
hogy maguk a törökök is milyen mértékben becsülték meg a kápolna
valóban csodálatraméltó szépségét, 1543-ban, amikor a törökök Esztergo
mot elfoglalták, mohamedán imakultusz céljára használták fel a kápol
nát. Későbbi utazék már egyenesen mecsetnek vélték. A kápolna szeren
csésen átvészelte a felszabadító ostromot is és 1683-ban Szobieski János
lengyel király jelenthette XI. Ince pápának, a felszabadító háború szer
vezőjének, hogya Te Deumot a várbeli régi és ritkaszép kápolnában tar
tották. A török újabb ostroma után a kápolna súlyosan megrongálódott.
Az agg Széchenyi György prímás 1687-ben nagyalapítványokkal kezdte
meg a gyönyörű mű rendbehozását, "úgy hogy az Isteni szelgálatot mégis
valamennire vigbe vihetni ott". Legalább 15.000 forintot költött rendbe
hozatalára. II. Rákóczi Ferenc fejedelem esztergomi győzelme után 1706
ban itt tartotta a Te Deumot, de az ostromok ismét megrongálták a ká
polnát. Az esztergomi prímások mindig magukénak tartották a Bakócz
kápolnát, de a török utáni időkben a katonaság, a jezsuita rend, a városi
plébánia is jogot tartott volna rá. Amikor a császári katonaság tartotta
egy évszázadon át megszállva Esztergomot, Bakócz bíboros fényes már
ványkápolnájából "Garnizons Capelle' lett. Az oklevelekből és levéltá
rakból feltárt anyag nyomán rendkívül érdekesen vázolja a szerző azokat
a küzdelmeket, amelyek Esztergom ujjáépítése kapcsán a kápolna körül
lezajlottak, Az ujjáépítők legnagyobb gondja az volt, hogyan őrizhessék

meg a kápolnát. És művészettörténeti szempontból különösen érdekes az,
hogy a kápolnát - minden stílusváltozás ellenére - az egész XVIII.
századon végig a legnagyobb csodálat vette körül. Talán ennek lehet tu
lajdonítani, hogy a barokk, majd a klasszicizmus nagyszabású átalakító
terveinek nem esett áldozatul ez a gyönyörű renaissance mű, amely a
mátyáskori magyar építészet legszebb megmaradt emléke. így történt,
hogy Packh János kismartoni építész, Rudnay prímás megbízásából 1823
ban szétbontotta a kápolnát, de pontosan jegyzőkönyvbe vették köveit és
uj ból összerakták a nagy esztergomi bazilikán belül. A bravúros ügyes
séggel végrehajtott merész technikai művelet - amelyre alig van példa
az építészet történetében - nagy csodálatot keltett a kortársakban. Oly
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gyorsan és jól sikerült az áthelyezés, "mintha gépek vitték volna egyik
helyről a másikra" - írja elismerőleg az esztergomi káptalan annalesze.

Balogh Jolán műve ezután a legnagyobb alapossággal és gazdagon
dokumentálva foglalkozik azzal a kérdéssel, mílyen lehetett a kápolna
eredeti állapotában, majdpedig a kápolna művészi mintáiról, anyagáról,
dekorációiról ad részletes stíluskritikai és genetikai elemzést. A könyv
függelékében közli a kápolnára vonatkozó akatokat, az írott forrásokat,
amelyeknek gazdagsága, pontossága és alapossága minden tudomány iránt
érzékkel rendelkező emberben elismerést kelt. Végül a metszetek és raj
zok ismertetésén és több mint 100 évre visszamenő biblíografiáján kívül
170 képmellékletet is tartalmaz ez a mű, amely kiállításban is (a címlapot
Szász Ferenc tervezte, a fényképeket Petrás István készítette) a magyar
könyvalkotás egyik értéke. Balogh Jolánnak esztergomi kutatásaiban se
gítségére voltak dr. Kiss Lajos, Szabó Zoltán és Pezenhoffer Antal a
prímási, illetve káptalani levéltárak és a főszékesegyházi könyvtár veze
tői, VitáI József, az ottani állami levéltár vezetője, dr. Zákonyi Mihály
ny. főlevéltáros és dr. Zolnay László, a városi Balassa Bálint múzeum ve
zetője. A bibliográfiai adatgyüjtésben dr. Baranyai Béláné és Eszlárv
Éva segítették. rajtuk kívül pedig magyar és külföldi állami tudományos
intézetek álltak rendelkezésére. (Sz. E.)

A PAPAI AKADE:MIANAK összesen hetven tagsági helye van; ebből

jelenleg öt betöltetlen, tizennégy helyre pedig 1955-ben nevezett ki új
tagot a Szentatya. Az akadémia új tagjai a következő tudósok: Ch. H.
Best fiziológia-professzor a torontói egyetemen; H. A. Bruck, a dublini
asztronómiai obszervatórium igazgatója; Louis de Broglie, a párisi Sor
bonne egyetem elméleti fizikai tanszékének tanára, 1929-es Nóbel-díjas;
Th. von Karman, a kaliforniai Guggenheim-Iaboratórium igazgatója; Julius
C. Garcia Otero montevideói pathológia-tanár; Otto Hahn göttingai kémia
professzor, a Max Planck-társaság elnöke, 1944-es Nóbel-díjas; Heisen13e1'g,
ÚJ32-es Nóbel-díjas, elméleti [izikaprojesszor Göttingában; W. R. Hess
zürichi fiziológia-tanár, 1949-es Nóbel-díjas; G. M. Julia, az analitikus
mértan tanára a Sorbonne-on; Paul Niehans orvos, endokrinológus
(Svájc); Arne W. K. Tiselius, a biokémia tanára az upsalai egyetemen;
I. Virtanen helsinkí kémia-professzor; Max von Lause, 1914-es Nobel-tii
jas, fizika-tanár Göttingában; Hermann "Weyl zürichi matematika-pro
fesszor. (-bis.)

PÁL EGYIPTOMI HERCEG ÉS TÁRSAI. Nem hisszük, hogy olva
sóink közt csak egy is akadna, aki sejtené, hogy e mögött a semmitmon
dó cím mögött a cigányok európai vonulásának egyik érdekes epizódja
lappang. Pedig úgy van. A dolog megértésére előre kell bocsátanunk,
hogy Kapisztránói Szent János, korának legünnepeltebb ferences nép
szónoka, 1451-ben V. Miklós pápa parancsára a huszita eretnekek visz
szatérítésére. illetve az eretnekség továbbterjedésének megakadályozásá
ra Németországba indult. Teljes négy esztendőt töltött Középeurópában s
ezen idő alatt megjárta Ausztriát, Morvaországot, Szászországot, Bajoror
szágot, Thüringiát, Sziléziát és Lengyelországot. Amerre csak megfordult,
mindenütt óriási hatással prédikált. Az emberek olyan tömegesen özön
löttek hozzája, hogy a legnagyobb templomok sem tudták befogadni őket.

Ezért rendszerint a város főterén vagy éppen kint a szabadban állítottak
neki szószéket; lehetőleg jó magasat, hogy mindenki szabadon láthassa.
'Tetejébe szélkakast szereltek, hogy így mindenkinek médjában legyen
.a széljárásnak megfelelően választania meg a helyét.
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1452 augusztus 27-én Thüringia Arnstadt nevű városkájába tért be'
szeritünk. Fogadása itt a szokásos módon történt: a főteret gondosan fel
söpörték és közepéri egy hatalmas szószéket rögtönöztek. Mikor pedig elér
kezett a kitűzött idő, a város apraja-nagyja az országútra tódult, hogy
szemtanúja lehessen egy eleven szent bevonulásának. Mert akkor már
mindenki szentet látott a csodák fényében tündöklő híres szónokban. A
város kapuja előtt a tanács és a papság fejedelmet megillető tisztelettel
üdvözölte a magas vendéget. Utána társaival együtt a helybeli ferences
kolostorba vezette és ott, miként a fejedelmi vendégek fogadásánál szo
kás, egy pohárka olasz édes borral kínálta meg.

Természetes, hogy az előkelő látogató és kísérői ellátásáról egész idő

alatt a városi tanács gondoskodott. A városi számadáskönyvek napjaink
ig fillérnyi pontossággal megőrizték a tételeket. Látjuk belőlük, hogy a
tanács hallal, borral és sörrel bőségesen ellátta a derék atyákat. Az árak
ra jellemző, hogya hatalmas szószék felállításához szükséges faanyag
mindössze tíz garasba került.
. Eddig rendben is volna a dolog. A zavart az utánuk következő tétel
idézte elő. A szenttel és társaival kapcsolatos kiadások felsorolása után
ugyanis minden átmenet nélkül ezt olvassuk: "Közönséges kiadás: Szent
Rufinus vasárnapján (= augusztus 27-én) Pál egyiptomi hercegnek és
társainak adtunk hat garast." A számadáskönyvek kiadójának. bizonyos
Bühring nevű történetírónak rengeteg fejtörést okozott ez a lakonikus
bejegyzés. Mivel abból a feltevésből indul ki, hogy a két tétel egyazon
tárgyra vonatkozik s mivel fantáziája élénkebben működött, mínt a kri
tikája, utoljára arra a különös megállapításra jutott, hogy Pál herceg nem
lehetett más, mint egy maskarába öltöztetett barát fráter, akinek az volt
a feladata, hogy exotikus megjelenésével még feltűnőbbé és színesebbé
tegye a szent bevonulását. A derék tudós mindjárt megragadta az alkal
mat arra is, hogy kemény megrovásban részesítse szentünket, amiért ilyen
vásári komédiásokhoz illő módon visszaélt a jámbor arnstadti polgárok
hiszékenységével és áhítatával; és mindezt ad maiorem Capistrani glo
riam: a maga dicsőségének növelésére és hiúságának kielégítésére.

Csak jóval később derült ki, hogy Bühring mester alaposan melléje
fogott az igazságnak. Kapisztrán nagyérdemű életírója, Hofer János re
demptorista atya már évtizedekkel előbb minden kétséget kizáró módon
bebizonyította, hogyaszámadásokban szereplő Pál éppoly kevéssé volt
barátfráter. mint egyiptomi herceg; igazában közönséges cigányfőnök

volt, aki csak azért léptette elő magát herceggé, hogy így könnyebben
hozzáférkőzhessék a jámbor arnstadti polgárok zsebéhez. Tudnunk kell
ugyanis, hogya XIV. és XV. század a cigányság európai szertesugárzá
sának kora volt. Eredeti hazájából, Indiából már több száz esztendővel

korábban kiszakadt ugyan, de a nyelvében található sok perzsa és örmény
elem tanulsága szerint kivándorlása után hosszabb időn át Perzsiában
kellett tartózkodnia. Perzsiából csak a XIV. században indult újabb ván
dorútra. Egy része Szírián át Északafrikának, más része pedig Frigián és
a Helleszpontuszon át Görögországnak vette útját. Itt először a Peloponé
zuszon (Kisegyiptom ?) fészkelte be magát; majd innét Bulgárián és Ha
vasalföldön át északnak húzódott. Nálunk legkorábban Erdélyben talál
kozunk első képviselőivel. A cigány szó első előfordulása 1381-ból való.
Mellette szórványosan az egyiptomi (Cigani sive Egipcií, 1487.) és a fáraó
szó is előfordul. (Certos pharaones seu cziganos. 1492.)

Nagyobb arányokat azonban csak a XV. században öltött a cigányok
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beszivárgása. Magyarországból legelőször Csehországot és melléktartomá
nyait, majd innét a német birodalmat és Franciaországot. végül 'l\ngliát
és Spanyolországot árasztották el. A század végén már nem volt európai
állam, melyben kisebb-nagyobb számmal képviselve ne lettek volna. Ne
vüket úgyszólván országok szerint váltóztatták. (Görögországban gystoí,
Angliában gípsies, gypsies, Franciaországban tziganes, bohémiens, Spa
nyolországban gitanoí, a skandináv államokban tattares, tater) Közép- és
Keleteurópában általábon a magyar cigány szó változatai terjedtek el.

Talán nem szükséges mondanunk, hogy a cigányokat nem a munka
szenvedélyes láza késztette hazájuk elhagyására. Ellenkezőlegeleitől kezd
ve úgy igyekeztek berendezni élelüket, hogy minél kevesebb munkát kell-o
jen végezniök. Legfőbb megélhetési forrásuk a koldulás, lopás, tolvajlás
és csak kivételesen a munka volt. Nagyobb hatás kedvéért gondosan el
hallgatták származásukat. azt állították magukról, hogy ők azoknak az
egyiptomiaknak a Ieszúrmazói, akik annakidején nem fogadták be a kis
Jézust és szent anyját s ezért most atyáile bűnének kiengesztelésére bűn

bánókként járják a világot. A jámbor és hiszékeny középkorí nép annál
inkább készpénznek vette ezt az otromba hazugságot, mivel a beszéd
adományával bőven megáldott jövevények a hamisított pápai, püspöki és
fejedelmi ajánló levelek egész légiójával bizonyították állításukat.

Ilyen körűlmények közt érthető, hogy az első cígányrajok valósággal
tejben-vajban fürödtek. A városok rnindcnképpen kezükre jártak nekik:
megengedték .a hosszabb-rövidebb időre való letáborozás és az alamizsna
gyűjtést s ezenfelül védelmet és különí'éle jogokat biztosítottak számukra.
Például Mühlhausen város tanácsa 1444.-ben a méltóságos Pál kisegyip
tomi herceg és Konrád marsall vezetésével megjelent csoport szegénysé
gének, nyomorúságának és öszinte vezeklésének láttára nemcsak hogy
megengedte az alarnizsnagyüjtést, hanern az Isten szerelmére kérve kért
más keresztényeket is, hogy 'hasonlóan cselekedjenek. •

De ez a paradicsomi állapot nem tartott sokáig. A barnaképű jöve
vények mihamar érdemetleneknek bizonyították rá magukat. Egyre sű

rübben ismétlődő kihágásaikkal. különösen tolvajtásaikkal. csalásaikkal
es hazudozásaikkal mindinkább maguk ellen fordították a közvéleményt.
Érdekesen tükröződik ez vissza a városok magatartásában. Mühlhausen,
mint láttuk, 1444-ben még' minden korlátozás nélkül kezére járt "a mél
tóságos kisegyiptomi herceg úr" embereinek; nyolc évvel később Arnstart
már megtagadta a letáborozási engedélyt és alamizsnagyüjtés helyett
maga küldött egy határozott összeget nyilván azért, hogy minél előbb

szabaduljon a garázda vendégektől. Ugyanígy tett 1466-ban a majnamel
letti Frankfurt: hét sillingen váltotta meg magát Pál herceg kellemet
len látogatásától. Három év múlva azonban már üres kézzel bocsátott
el egy egyiptomi gr6fot és nemsokára elérkezett az az idő, mikor a német
városok kerékkel és akasztófával igyekeztek megrendszabályozni "Fáraó
népét."

Kapisztránói Szent Jánosnak tehát mindössze annyi köze volt Pál
herceghez. hogy mind a ketten ugyanazon a napon érkeztek Arnstadt vá
rosába. Egyébként az epizód nem a szentre, hanem a cigánykérdés fel
színrekerülésére vet jellemző világot. (-igy.)

DOKUMENTFILM LOURDES-ROL. "Lourdes és csodái" címmel for
gatják Párisban Georges Rouquier új dokument-filmjét. Semmiféle eddigi
produkcióhoz nem hasonlít - állapítja meg róla Jean Thevenot a .Lettres
Francaises"-ben. A film első része három olyan volt betegnek a tanúval-
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lomása, aki orvosilag meg nem magyarázható módon gyógyult meg Lour
des-ban, s ez a gyógyulás'oelég régen történt ahhoz, hogy ne lehessen
szó pusztán átmeneti javulásról. A második rész részletes beszámoló
Lourdes egy napjáról: a zarándoklatokról, szertartásokról, az orvosi iroda
működéséről, a betegek fűrdetéséről. A harmadik rész ismét két gyógyult
beteg tanúsága - két olyan volt betegé, aki a filmre vett és második
részben mutatott zarándoklat alkalmával gyógyult meg.

Rouquier egész műve arra vall - mondja a "Lettres Francaises" kri
tikusa - hogy számára a film elsősorban a ténymegállapítás, konstatá
lás és beszámolás eszköze. Elejétől végéig "jelen van" a filmjében: ő

maga vezeti a vizsgálatot, sorra téve föl kérdéseit az orvosoknak, bete
geknek és tanúknak; időnkint egyenesen a nézőhöz fordul, ismerteti ku
tatási módszereit, megfigyeléseit és adatait.

A film első és harmadik része főként hosszú rögtönzött dialógusok
ból áll, a középső egymást kergető képek mozgalmas sorozata. Egész fel
építése nem annyira a filmé, mint - Jean Thevenot szerint - inkább a
televizióé; Rouquier mintegy új film-technikát kezdeményee. "Televiziót
csináltat a filmmel, illetve televiziót csinál a moziban". Minden merész
kísérletet a sikere szokott igazolni; ezt - úgy látszik - igazolja a sikere.

Nos, a film "sikerűlt"; - marad a probléma: Lourdes. "Gem'ges
Rouquier azt mondja - idézzük a .Lettres Francoiseer-t - nem bebizo
nyítani akar, csak megmutatni, s azzal, amit megmutat, elgondolkoztat
ni. Szemlátomást tárgyilagosságra törekszik". Természetes - mondja The
venot - hogy minden művészi tárgyilagosság bizonyos mértékben ha
tárolt, hiszen a művész - éppen mert művész, mert művet alkot 
kiválaszt, rendez, szintétizál. Rouquier is azt csinálja, mert művész. A
két gyógyult beteget szólaltatja meg, a többit, azt az 1798-at, aki azon a
bizonyos filmrevett zarándoklaton nem gyógyult meg, nem kérdezi meg;
igaz, azért nem lehet szemrehányást tenni neki, hiszen a problémát nem
a nem-gyógyulások, hanem a gyógyulások jelentik.

"Ami a természetesen megmagyarázhatatlan gyógyulásokat vagy ja
vulásokat illeti - folytatja a .Lettres Francaises" kritikusa - nehézmé
nyezhetjűk, hogy Rouquier csupán bemutatja a tényeket, anélkül, hogy
állást foglalna? Nem hiszem. Ezeket az eseteket vitathatatlanoknak tart
hatjuk attól fogva, hogy az ellenőrző bizottság elfogadja őket, ez pedig
éppen úgy nyitva áll a hitetlen, mint a hívő orvosok előtt, és eljárása
iban sze1'föZött óvatos."

Thevenot, aki nyilván nem hívő, így folytatja: "Am ami ma még
megmagyarnzhatatlan, azt a tudomány talán, meg fogja majd egy napon
magyarázni. A csoda egyébként nem kötelező hittétel a katolikusok szá
mára. Persze nem tanácsolják nekik, hogy ne higgyenek benne, de nem
is kényszerítik őket a csodában való hitre. Maradjunk ebben, száz vagy
ezer esztendő múlva ujra meg kell vizsgálni a dolgot! Addig pedig, Rou
quier elérte célját: a "Lourdes és csodái" elgondolkoztat.

(Befejezésül a .Lettres Francaises" kritikusa azt mondja: kár, hogy
a filmet egy "Mózes" cimű bábjáték előzi meg és egy "Ave Maria" követi,
ami az egészből afféle "katolikus látványosságot" csinál; s a rendezőség

nek ez a tévedése könnyen távoltarthat~a a film megnézésétől a közönség
egy részét, s magának a filmnek az értelmét is meghamisítja. S ebben
innét messziről, látatlanban is egyetértünk Jean Thevenot-val. A tényeket
egyszerüen megmutatni, mint egy dokumentumot - mindig hasznosabb
és meggyőzőbb, mint bármiféle propagandisztikus, vagy éppen csak ügyet
lenül választott "kegyes" körítéssel tálalni ,őket. Kár ilyesmivel rossz



izt, vagy csak akár árnyalatnyi idegenkedést is kelteni olyan tökéletesen
korrekt álláspontú nem-hívő emberekben, amilyennek Thevenot-t is mu
tartja a .Lettres Francaise"-ben megjelent ismertetése). (r.)

AZ OLVASO NAPLOJA. Mickiewicz halálának századik évforduló
ján több megemlékezést olvashatunk a nagy lengyel költőről. 1950-ben
már megjelentek magyarul "Válogatott Irásai", (ebben az évben az április
májusi számban a Vigilia is ismertette a költőt, tanulmányban és nagy
epikus költeményének, a "Pan Tadeusz"-nak néhány szemelvényében) ;
most a jubileumra pedig szép kiállftásban, Radó György fordításában, be
vezetőjével és jegyzeteivel a "Krimi Szonettek"-et adta ki az Új Magyar
Könyvkiadó. Mickiewicz 1825-ben, oroszországi számkivetése idején irta
őket: afféle lírai tájrajzot a Krim-félszigetről. E versek többsége a "Vá
logatott Irásokv-ban is megjelent; az olvasó most összehasonlíthatja a két
féle f6rdítást. Alighanem ezt az újat fogja jobbnak találni, többek között
azért is, mert Radó György ragaszkodik az eredeti formához - (hang
súlyos sorok, 716 tagolással) - amit az 1950-iki kötet szonettfordításaiban
csak Szabó Lőrinc és Kemény Ferenc tett meg. Magyar fülnek ez a for
ma az első pillanatban szokatlanul hat, bár a sorfaj korántsem ismeret
len; "furcsaságát" 1950-ben a fordítók többsége úgy kerülte meg, hogya
verset egyszerűen áttette más formába: szabályos, vagy "nibelungizáló"
(Tóth Árpád-féle) alexandrinusba. Helyes eljárás ez a forrnacsere? Egye
sek szerint igen, (vannak például, akik a francia alexandrínt is ötös-ha
todfeles párrímes jambusokra váltják), mások szerint nem. Ne menjünk
bele ilyen bonyolult kérdés Icszegetésébe ; csupán annyit állapítsunk meg:
a .Krírní Szonettek" formája, ez a 13 szótagos lengyel alexandrinus,
(mely egyébként egyezik a régi magyar vágáns-sorral), egyelőre még nincs
eléggé "kiírva" a magyarban: még többet döccen a kelleténél, még nem
elég dallamos, még nincs elég "modulációja". Érzésünk szerint azonban
ez nem lehet akadálya annak, hogy "kiírjuk" a sort. Amikor francia
verset először kezdtek az eredetihez híven alexandrinokban fordítani:
mennyi volt abban a feszesség, nehézkesség, nierevség - még egy Ba
bitsnál, Tóth Arpadnál is ! és mily könnyedén rnozog ma a magyar nyelv
a legszabályosabb racine-i vagy corneille-i alexandrínokban is... Radó
György fordításai nemcsak szép verseket tolmácsolnak, hanem egy forma
adaptálásának útján is határozott lépést jelentenek.

Mickiewicz mellett az 1830-as lengyel emigráció másik nagy költője,

Juliusz Slowacki: az ö "Válogatott Költeményei" is most jelentek meg
Kerényi Grácia okos bevezető tanulmányával. Slowacki fiatalon, negyven
éves korában halt meg; rövid élete valóban ellobbant: egyetlen szenvedé
Iyes-Iájdalmas lángolás volt. Hangját hot romantikus nosztalgia jellem
zi, hol kemény gúny, hol prófétai hév; megenyhült. nyugodt lírai pilla
natai alig vannak; szenvedélvei, indulatai rapszodikusan csaponganak, s
olykor - mint egy félig-meddig polémikus nagy versében "A Három
Zsoltár szerző]éhez" - a tüzes romantikus víziók magasságába ragadják.

"A Világirodalom Klasszikusai" sorozatban adta ki az Új Magyar
Könyvkiadó az amerikai Walt Withman verseit "Fűszálak" CÍ)TImel,
Szenczi Miklós bevezetésével és válogatásában - éppen száz esztendővel

él "Fűszálak" elsö megjelenése után. Azóta sokkal több revoluciót megért
a költészet, semhogy e versek olvastán akárcsak halvány mását is érez
nők annak a botránkozásnak, ami annakideién Withman költészetét fo
gadta. Ma inkább fáraszt harsány deklamálása, "faragatlanságát" sok
szor pózosnak érezzük, állandó lelkességet valahogyan "felpumpáltnak".
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Mintha csak egyetlen hangja volna, valamiféle telt regiszteres fortissimo
orgonazengés - szabadság, demokratizmus, egészség, emberi testvériség,
egy mozdony, a természet, a szerelem: minderről majdnem mindig ugyan
azon a nagy hangon, ugyanazzal a teli tüdővel beszél. Végül már nem is
tudja az ember, mit mond: egészen elbódítja ez a hangorkán. Egy fokkal
halkabban, tagoltabban, megformáltabban bizonyára jobban, "egyénib
ben" megmaradna bennünk egy-egy verse.

Bár Withman nyilván nem azt akarta, hogy egy-egy verse maradjon
meg bennünk. Mi volt a célja? "Átfogni tér s idő roppant birodalmait, a
fejlődést, a feltüremlőt, a növekvőt és a nemzedékeket" - irja. Nem ki
formálni, hanem együttáradni. Belevetni magát az életbe, és énekelni az
élet örömét. S ennek a megszakítatlan éneknek határozottan van szug
gesztív ereje.

Szerepe rendkívüli volt; kevés költő tett olyan mély, olyan a világ
költészetébe szervesen beleépülő hatást, mint Withman. Gondoljun~ csak
Chestertonra s az ő hasonlatára a századforduló szellemi világáról: olyan
volt az, mint egy teadélután egy esős napon - írta - mikor a résztve
vők kínosan küszködnek az álmossággal. Ebbe az álmos teadélutánba
harsant belé Withman hangja, az életöröm, a fiatalság a határtalan op
timizmus, az emberbe és fejlődésbe vetett korlátlan hit hangja, A világ
szépségének dícsérete - egy korban, amikor az emberek a legkörmön
fontabb okoskodásokkal igyekeztek meggyőzni magukat róla, hogy a vi
lág tűrhetetlen. Chestertont Withman eszméltette rá a valóság szépsé
gére és értékére. És nemcsak őt eszméltette rá. Withman is a nagv
ébresztök közé tartozik - egy Nietzsche, egy Bergson mellé - és sajátos
művészetébenma is megérezzük azt a friss levegőt, melyet oly szomjasan
szívtak magukba az utána következő nemzedékek.'

"Hét tenger éneke" a címe Vas Istllán most megjelent válogatott mű
fordításainak. Szép és gazdag kötet, majdnem harminc esztendős rm'i
fordítói pálya állomása. Az előszóban, "Vallomás a fordításról" címmel
Vas István néhány komoly és okos szót mond arról, mí is tulajdonkén
pen egy költőnek a fordítás. Nem puszta mesterség, nem puszta feladat:
sokszor valóságos szenvedély, a birtokbavétel legtökéletesebb módja, A
jó fordítás ott kezdődik, amikor a fordító túlmegy a puszta szövegen, az
eredeti vers ihletébe helyezkedik bele, a fordítandó költő élm.ényét éli
át; amikor, mondjuk, Apollinaire-t fordítja, nemcsak Apollinaire szavai
val, mondataival, értelmével bíbelődik, nemcsak szetártlag adja vissza
azt, amit Apollinaire mondott - hanem úgy látja a világot, Apollinaire
szemével, úgy .mondja magában a sorokat, Apollinaire hangján, s úgy
tartja szinte még a tollát is, amikor Apollinaire szavait magyarul írja,
mint ahogyan Apollinaire tartotta atollát, amikot'· a maga francia sza
vait írta. A jó fordító átveszi az eredeti hangját, lejtését, legbenső ritmu
sát, szívdobogását; nem elégszik meg azzal, hogy "érti" a verset, még
azzal sem, hogy "érzi" - csak azzal elégszik meg, ha ő is "éli". S ebben
rejlik a fordító-költő számára a fordítás művészete, értelme, értéke: tá
gulás, teljesedés, a maga életének mintegy a megsokszorozása, beleölelése
a maga életébe mások, más költők, más irodalmak, akár "hét tenger"
életének, énekének. S beleölelése a világirodalomnak a magyar irodalom
ba ... Hogy mennyire nem iskolás penzum, hanem mennvíre élmény és
művészet Vas Istvánnak a fordítás, azt elmondja bevezető vallomásában.
Hogy ez a művészet az átélés és magyarul újraköltés milyen kitűnő al
kotásaira képes, arról a "Hét tenger éneké"-nek időben s térben egész
világirodalmat átfogó gyűjteménye tanúskodik.
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Ugyancsak Vas István válogatta egybe azt a "Vallomás" című anto
lógiát, melyet "A Világirodalom Gyöngyszemeí' c. nagyon csinos sorozat
ban adott ki az Ifjúsági Könyvkiadó. Szerelmes versek gyűjteménye 
nem a "teljesség" megvalósíthatatlan igényével, hanem egyszerűen azzal
a céllal, hogy szép verseket adjon az olvasónak: egy szép csokrot a sze
relem költészetéből. A kötet az Énekek Énekével s a görögök verseivel
kezdődik, köztük Radnóti Miklós két felejthetetlenül szép fordításával,"
Sappho meg Ibykos egy-egy töredékével,: és József Attilával, Dsida Jenő

vel, Radnóti Miklóssal végződik. A válogatás jó, a fordítások jók - de
hadd emeljük ki, milyen szép és jóleső élmény ebben az antológíában a
magyar verseket olvasni, Balassitól Csokonain, Vörösmartyn, Petőfin át
Adyig, Radnótiig. Hogy ragyognak ezek a versek ebben az új foglalat
ban ! S mennyire tanúsítják itt is, hogy ami líránk semmivel sem hát
rábbvaló az úgynevezett "nagy" Irodalmakénál !

Ugyanabban a formában, mint Mickiewicz "Krimi Szonettjai", jelent
meg Dybas Tihamér fordításában Milton drámája, a "Sámson". Szinpadi
előadásra - mint költője maga megmondja bevezetőjében - "sosem tar
tott igényt"; könyvdráma, és tegyük hozzá: könyvízű dráma. Nem any
nyira jellemekben halad, mint inkább szavakban. Mint a klasszikus tra
gédiák egy része, ez is akkor kezdődik, amikor a cselekmény már volta
képpen megtörtént ; maga a mű lényegében nem más, mint párbeszédek
sorozata erről a megtörtént cselekményről. Sámsont már elárulta Delila,
a filiszteusok már megvakították. taposómalomba fogták; az egész drá
ma folyamán ott fekszik előttünk vakon, tehetetlenül, oktalanságát pa
naszolva. A dráma végén enged a filiszteus urak parancsának: elmegy ün
nepségükre, hogy erejét mutogassa, és egy óvatlan pillanatban rájukdönti
a csarnokot. Ezt természetesen, szintén a klasszikus dráma szabályai sze
rint, csupán' hírnök közléséből tudjuk meg.

A "Sámson" tehát nem valami érdekfeszítő mű, úgynevezett "szép"
részei sincsenek. Valami komorság vonul végig rajta, valami szígorú pu
ritánság jellemzi; olykor szinte csikorog. S éppen ebben a dísztelenségé
ben van az ereje. A kopár és érdes sorokban - s ahogy Milton szinte
rosszkedvűen elhárít minden kínálkozó alkalmat arra, hogy "szép" le
gyen, hogy egy-egy tirádában "remekeljen", szívre hasson - van bizo
nyos komor, fojtott dübőrgésű szenvedély, valamilyen zord, szinte antik
fájdalom - például ahogyan Sámson-Milton a vakságát panaszolja 
és valami hatalmas keresztény-puritán sorsérzés. ami a maga rideg egy
szerűségében monumentálisan nyilatkozik meg a kar záró soraiban. (*)

BROCKY KAROLY, a külföldre szakadt magyar festőművész halá
lának századik évfordulója alkalmából az Orsz. Szépművészeti Múzeum
az Új Magyar Képtár termeiben, a művész hazánkban fellelhető anyagá
ból, emlékkiállítást rendezett.

Brocky Károly egy szinházi borbélymesternek volt gyermeke, 1807
ben Temesvárott született. Hányatott gyermekkor után, néhány magyar
pártfogója segitségével, 1823-ban az európaszerte híres bécsi festőakadé

miára kerül, ahol állandóan küzködve a szegénységgel, egyedül mind
Jobban feltűnő tehetségével vívja ki elismertségét. 1837-ben Párizsba
megy, majd innen egy gazdag skót műpártoló meghívására Angliába köl
tözik. Híre gyorsan terjed, eljut az angol udvarig, megfesti a királyi csa
ládot, az angol felső körök ige nsok tagját. Időközben európai körutaf
tesz, majd 1847-től haláláig véglegesen Londonban telepedik le. Hirneve,
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vagyona állandóan növekszik, sok megrendelést kap, bejáratos a leg
előkelőbb társaságokba. Életének e fényes napjaiban - olvassuk egyik
barátjának feljegyzésében - sokszor eszébejutott fiatalkora, amikor el
hagyatottan, éhesen, rongyosan járt Bécs utcáin.

Brocky működésének nagyobb és ünnepelt része hazájától távol zaj
lott le. A reformkor ébredő Magyarországa - az a korszak, amikor
Széchenyi kezdi feltörni a "magyar parlagot" - a magyar festőmúvészek

számára még nem tudott kibontakozást biztosítani, a magyar társadalom
még tisztességes megélhetést sem tudott nyujtani számukra. Nagyon j€!
iemző Kazinczy 1811-ből való megjegyzése: "Aki magát [estetni akarja,
menjen Bécsbe:' Természetesen megvan ennek a maga történelmi ma
gyarázata. A király és az udvar Bécsben él, így alkalmuk: sincs, hogy ma
gyar művész számára munkát adjanak, az udvartartás fénye Bécsbe csa
logatja mágnásainkat, ők is az ottani művészeti életet ismerik, 'rnegbízást
zs inkább külföldieknek adnak, s valóban, az Ő révükön sok küljöldi mű
vész dolgozik az országban; a magyar közönség az ő munkáikat és ne
vüket ismeri. A köznemesség és városi polgárság egyrészt anyagi. helyze
iénél, másrészt az érdeklődés hiányából is nem igen jöhet számításba. Ér
dekes és jellemző kontraszt: míg itthon külföldi festők dolgoznak, Brocky
az angol királyi udvar, arisztokrácia és gazdag polgárság egyik legked
veltebb festője. És ebben az időszakban egy másik nagy művészünk,

Markó Károly is külföldön, Rómában aratja sikereit.
Brockyt bármilyen messzire vetette is a sors szülőföldjétől, és idegen

földön bármilyen jólétben is volt része, hazájáról sohasem feledkezett
meg. Angol barátja és művésztársa, Wilkinson, legjellemzőbb tulajdonsá
gai között említí meg hazaszeretetét. Barátságot és szoros érintkezést tar
tott az elbukott szabadságharc Londonba vetődött emigránsaival: Mészá
ros Lázárral, Kmetty Gyö1'ggyel, Pulszkinxü, Szemerével és a többiekkel.
Londoni tartózkodása idején Kossuthtal is találkozott. Ekkor festi meg
Mészáros és Kmetty remek arcképét, és egyetlen - azóta elveszett 
nagyszabású történelmi lwmpozícióját, az Aranybulla kihirdetését, amely
nek főalakjai közé helyezi Kossuthot és Pulszky Ferencet.

Brocky Kál'oly életművét legnagyobbrészt az egyéniséget merészen
sejtető arcképek, és a színeken, formákon keresztiil az élet szépségét
hirdető míthológiai vonatkozású képek jelentik.

Vallásos tárgyú jelentősebb alkotást - Steinacker soproni festő má
solata révén - egyet ismerünk tőle: az eperjesi ev. templom számára
festette meg, valószínűleg angliai tartózkodásának elején, "Krisztus és
a. szamariai asszony" c. képét, amely 1912-ben tűzvész során pusztult el.
Divald Kornél, aki még az eredeti képet látta, 'a festői felfogást, színes
fényhatás t és nagy jellemző erőt említi vele kapcsolatban.

Brocky 1853-ban betegeskedni kezdett, és két évvel később már el
kerülhetetlenül közeledett a vég. Ekkor elkészítette végrendeletét, amely
ben öt képét a Nemzeti Múzeumnak hagyományozta. Ezután már nem
sokat foglalkozott földi dolgokkal, 1855 ,1úlius 8-án költözött el az élők

sorából. Utolsó napjaiban és órájában hűséges barátai vették körül, kö
zöttük mindvégig mellette volt a maquar emigráns-kolónia tagja, a ben
cés Rónay Jácint. Néhány nappal később a londoni Kensall Green teme
tőben helyezték el annak a kalandos és szerencsés sorsú magyar mű

vésznek földi maradványait, aki pályafutása fényével őregbítette a nem
zet hírét külfőldön, és aki nem sokkal halála előtt mondotta Rónay Já
cintnak: "Magyarországot nem feledem, s csak azt sajnálom, hogy mint
művész nem tehettem tőbbet hazámért." (Bőbel Hubert)
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AZ OLASZ P APSAG HELYZETE. Olaszországban negyvenhét millió
ember él; ebből 99.6 százalék vallja magát katolikusnak. Lelki szükség
leteik ellátáról 61.000 pap gondoskodik; ebből 14.000 szerzetes. Eszerint
minden nyolcszáz hívőre esik egy pap, ami igen jó átlag, ha meggon
doljuk, hogy lrországban 250, az Egyesült Allamokban 700, de Németor
szágban 1000, Brazíliában pedig 10.000 hívőre jut egy pap. 1871, Itália vég
leges egyesítése óta a lakosság száma megkétszereződött, a papok száma
VIszont mintegy a felére csökkent. Az 1950 óta észlelhető emelkedés tehát
csak viszonylagos javulás. A csökkenés főként a déli egyházmegyékben
volt jelentős. Északitáliában a világi papság száma 23 százalékkal csök
kent, Délitáliában és a szigeteken 58 százalékkal.· A szerzetesség képe
egészen más: 1871-ben 9.000 férfi-szerzetes volt, 1931-ben 39.000, a női

szerzetesek száma pedig 30.000-ről majdnem 140.000-re nőtt.

Noha legújabban a papi hivatások száma némileg emelkedő irány
zatot mutat, a papság száma az elkövetkezendő években továbbra is esni
fog, mert a halandóság folytán előálló hiányokat nem tudják betölteni.

A templomok száma sem olyan nagy Itáliában, mint általában vélik.
Van ugyan 64.000 templom, de ebből csak 25.000 plébánia, a többi vagy
túl kicsi, vagy rossz állapotban van, vagy egyéb okból alkalmatlan a
használatra. Amellett a templomok többnyire a régi településeken zsúfo
lódnak össze, az ország új településein s a külvárosokban viszont rit
kák. A régi nagy templomok fenntartása sokszor nagy terhet jelent az
egyházközségnek és papjának; a pap a műemlékek karbantartásának
gondjai miatt gyakran nem tud elég időt és energiát áldozni lelkipásztori
teendőinek.

A papság számbeli fogyatkozásánál nagyobb probléma a papok helyi
elosztása. A lombardiai bresciai egyházmegyében hatszáz hívőre jut egy
pap, a szeminaristák száma 1950-től 435-ről 600 fölé emelkedett. Lom
bardia és Velence - a Pó-delta kivételével - a mai Itália vallási szem
pontból legélőbb vidéke; itt a katolikusok 90 százaléka éli is a vallást,
szemben például Ravennával, ahol a katolikusoknak kereszteltek közül
csak mintegy öt százalék él vallási életet. Milánónak 880 plébániája van
és 500 kispapja; Siénának ezzel szemben 110 plébániája és három kis
papja, .Assisinek 37 plébániára és mindössze egy kispapja. A lombardiai
Bergamóban 407 plébánián 1100 pap dolgozik, Rietiben 172 plébánián csak
150 pap. Arról, hogy a népes papságú egyházmegyék kisegítsék a pap
hiánnyal küzdőket, eddig még szó sem igen volt. Az egyházmegyék terü
leti beosztása is elavult, nem felel meg a mai viszonyoknak. A Vatikán
már kísérletet tett rá, hogy legalább néhol összevonja az egyházmegyéket;
mindeddig áthághatatlannak tűnő akadályokba ütközött. Igy azután van
egyházmegye, melyben a plébániák száma 800 (Milánó), 700 (Vicenza), 400
(Firenze, Bologna), és van, amelyben 15-25, sőt 8-10 (Szícílla). A túl
kevés paphoz képest túl sok a püspök: 228, míg Franciaországban csak
88, Belgiumban csak 6 van.

Mi a számbeli csökkenés oka? Részben az, hogy a pap élete sokkal
nehezebb és keményebb lett. A szülők már nem látnak "jó" pályát a
papságban; nem beszélik rá fiukat a papi pályára, sőt, inkább lebeszélik
róla. Papnak lenni már nem jelent társadalmi emelkedést, még vidé
ken sem. A szerzetesek viszonylagos anyagi biztonságukban és jólétük
ben "magasabb" rangot jelentenek a "proletár" világi papokkal szemben.

A világi pap anyagi biztonsága ma Itáliában minimális. Egy-egy püs
pök az államtól havi 81.600 lírát kap, \!bből kell fenntartania háztartását,

• eltartania személyzetét, titkárát, fedeznie egyházmegyei látogatásainak



költségeit, s amellett rendszerint ódon, kényelmetlen, fűthetetlen palo
tában kell laknia, melynek még restaurálásáról is gondoskodnia kell.
Nem csoda, ha a kisebb egyházmegyék püspökeinek heti étlapján igen
sokszor szerepel a burgonya, meg a káposzta. Egy-egy plébános havonta
15.000 Iírát kap, ami a munkás átlagos keresetének körülbelül a fele.
Ezért aztán sok pap hord elnyűtt, pecsétes reverendát, lyukas cipőt, éhezik
.és fagyoskodik, könyvet nem tud vásárolni, uiságra nincs pénze. Termé-

. szetesen nem mindenütt fest így a dolog; a szegény hegyvidékek nyomo
rúságával szemben itt-ott elég megnyugtató viszonyok állnak szemben. Az
alapítványokból s egyházi javakból befolyó jövedelmek azonban mín
denütt elég csekélyek, s mihelyt egy-egy plébános fizetésén kívül jöve
delemre tesz szert, a püspök nyomban keményen megadóztatja a "klérus
kassza" javára. Egyházi ténykedések jövedelme szegényebb plébániákon
semmi, módosabb helyeken éppen csak annyi, hogy valamicskével meg
könnyíti a pap helyzetét. A perselypénz még a városokban is rendsze
rint csak annyi, amennyi egy csésze kávénak az ára, sokszor még annyi
sem. Nagyobb önkéntes adományra csak rendkívül találékony és köz
kedvelt pap tudja rávenni az olasz híveket. .

Az anyagi helyzet nehézségeinek és a számbeli' csökkenésnek ellen
sulya a papság szinvonalának jelentős emelkedése. A nehézségek köztu
domásúak Itáliában; aki ma papnak megy, valóban a hivatás szavára
megy papnak és általában jó pap lesz. Ezért aztán papság és hívek kap
csolata is meghittebb, élénkebb lett. A papság képzését nem az egyeteme
ken szerzi, hanem a szemináriumokban; ezen a téren is nagy javulás
mutatkozik: a papok tudományos felkészültsége, műveltsége rnélyebb és
szélesebbkörű lett. Torinóban a szernináriumban például szocíológiát és
lélektant is tanítanak. Az az olasz paptípus. mclyről itáliai útján Lisieuxi
Szent Teréz azt mondta: "Csak most értettem meg igazán, miért kell a
papokért imádkoznunk" - ez a paptipus, főként a klérus fiatalabb év
rárataíban, már erősen kiveszőben van. A számbeli apadásért a jelek
szerint szépen kárpótol a minőség javulása. (o-s.)

BORNEMISZA PÉTER "ÖRDÖGI KISÉRTETEK" című könyvének
új megjelentetésével régi adósságot törlesztett az Akadémiaí Kiadó. Aki
elolvassa az Eckhardt Sándor által gondozott és jegyzetekkel ellátott ki
adást, igazat ad azoknak, akik régóta kívánták: legyen hozzáférhető a
magyar reformáció kezdeteinek ez az érdekes emléke az irodalomtörté
nész kutatók körén kívül is. A könyv a legkülönbözőbb szempontok szá
mára egyformán nyujt tanulságos és hasznos adatot.

Az "Ördögi kísértetek" eredetileg Bornemisza predikáció-gyüjteményé
nek, Postílláinak negyedik része, mely először 1578-ban látott napvílágot
Semptén. A mű közismert címével különkiadásként jelent meg, melyet
Bornemisza 1579-ben adott ki, miután a .. Postíllák negyedik része körül
támadt kavarodás arra kényszerítette, hogy Semptét elhagyja és Balassi
Istvánhoz húzódjék a pozsonymegyei Detrekőre. Predikációs gyüjtemény
tehát, még pontosabban meghatározva: prédikációs példatár.

Bornemisza predikációs példatárát az egyéni élmények műfajt és
semmiféle egyébb korlátot nem tűrő áradása emeli ki a hasonnemű kora
beli és későbbi művek sokaságából. Mint a forgószél, mindent felkavar és
,egybehord: régit és újat, egyéni tapasztalatot és elvont tanulságot, kora
beli eseményeket, antik példákat, s mindezt az őszinteség néhol nyerse
.ségig menő megnyilatkozásaival. Ezért nyujt tanulságot nem csupán az
irodalomtörténész, vagy a filológus, hanem általában a történetíró, kű-
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lönösen annak számára, aki a magyar vallásos érzés alakulásait kutatja.
Mindezeken túl pedig valóságos csemege a lélek fülledt és túlfúiött zugai
után kutató lélekbúvárnak. S ezért tanulságos olvasni katOlikusnak is,
bár erősen kaiolikusellenes és tele van haragtól, nem egyszer gYűlölet

től fűtött megjegyzésekkel az egyház, a pápa, püspökök és szerzetesek
ellen. Ezeket az utóbbiakat, a katoíikusok számára adódó tanulságokat
említjük fel itt röviden.

Egyik szellemes irodalomtörténészünk "ellen-Bocacciónak" nevezi az
"Öndögi kisérteteket", amelyben az il"Ú reneszánsz történeteket mond el
erkölcsi tanulságokkal és megjegyzésekkel. A történetek, amelyeket Burne
misza a fajtalanságra csábitó öl'dögről elmond, valóban nuersel«, az iró
kertelés nélkül mondja el bennük, amit akar. Mégis inkább a tizen
hatodik század germán boszoTkányüldözőinek,Sprenger Jakabnak és Insti
toris Henriknek a felháb01"Odását érezni ki belőlük. Bocaccio kacag Bor
nemisza háborog, amaz csilclandozni akar, emez ördögöt taposni és szét
zúzni. A két említett inkvizitor tiirheát. könyvében, a "Malleus malejica
rum"-ban (Boszorkánypörölyben) találunk hasonló modorban előadott ör
dögi históriákat.

Bornemisza példatáTa annak a szellemi magatartásnak a gyümölcse,
mely a tizenhatodik században egész Európát mesnüte, Az ördög közvetlen
jelenlétét, hatását és hatalmát az equénet: és közösségek életében e kor
pTotestánsai épp úgy hitték és vallották, mint katolikusai. Lutheinez 
eppen Bornemisza tanúsitja - éppen úgy hoztak ördögtől megszállottat
gyógyítani, belőle a gonosz szellemet kiűzni, mint aká7'1nelyik dominiká
nus inkvizitorhoz.

A kor levegőjében benne volt a sátán. Ösi európai pogány emlékek, a
keleti démonizmus foszlányai egybekeveTedve kiséltettek a lelkekben. A
szélhámosok, eszeiősök úgy vetették magukat erre a démonhitre, mint a
későbbi korok szerencsevadászai a lottóra. sok gonoszság talált köntöst ma
gának az ördöggel való cimborálásban, mint majd két évszázaddal ké
sűbb a győri Szent Mihály SZObOT története is mutatja, de sok ostobaság
és uiaonsáaiüieaés is, A kol' nehézkes és korlátolt tudományossága és még
nehézkesebb és korlátoltabb jogszolgáltatása aztán egész satanologiát épi
tett a zagyva álomképek fölé és megind'itotta a boszorkányperek hosszú
sorozatát.

Bornemisza becsületére legyen mondva, hogy az ördög elleni harc
ban nem jut el a máglyáig. Háborog, mennydörög, Isten büntetésével fe
nyegeti a bűnöst, aki enged az öl'dög mindenütt megnyilatkozó kisé1"té
sének, de az ellene való harc lényegét a belső erkölcsi kü,zdelemben és
az imádságban látja.

Ezért bármennyire is hatott 1"eá a korabeli európai sátánhit, meluet
Luther és Melanchton közvetítésével vesz át, végső fo/con - úgy érez
zük az olvasása alapján - ugyanaz a bűntudat hevíti, amelyet a kor ka
tolikus és protestáns hitvitázóiban egyformán tapasztalhatunk. A török
Isten büntetése a kol' magyal' társadalmának züllöttsége nyomán. Bor
nemisza könyve azt bizonyítja, hogy ez az annyiszor elhangzott megálla
pítás nem egymás ellen kitalált frázisavolt a kor vallásos útkeresőinek,

hanem élményekből fakadó meggyőződésük megnyilatkozása. Ennélfogva
bá1"mennyire is sok a könyvbep. a hatodik parancsolat elleni vétkek pél
dáinak felsorolása, bármennyire nyiltan mondja el ilyen vonatkozásba.n
a maga élményeit Bornemisza, inkább kell az "Ördögi kísértetek"-ben a
nemzet nyomol'úságából kiutat kereső magyqTt látnunk, mint reneszánsz



erőt vagy mint a "kibeszélés" a "nyilvános gyónás" által megnyugvást
kereső szekszuálpatológiai esetet.

Bármennyire is tele van katolikusellenes kifakadásokkal a könyv,
nem intézhető el katolikus részről sem egyetlen kézlegyintéssel. A hitújí
tás, a reformáció puritanizmusa, a katolikus reformáció, a barokk sok
színű éS' lendületes vallásossága a tizenhatodik század kinlódó, önemésztő,

a rosszal és annak forrásával, az ördöggel küszködő lelkiségéből fakadt
fel. A reformáció és a barokk mélyebb megértéséhez vezet Bornemisza
belső háborgástól izzó önvallomása és az a komor, mégis színes körkép,
amit benne kora társadalmár6l nyujt.

Az "Ördögi kísértetek" új kiadása nagyban hozzájárul, hogy ennek
a sajátságos könyvnek a jelentőségét jobban és szélesebb körben ismer
jék fel a kései utódok. Hozzájárul ahhoz is, hogy fokozottabban ismerjük
fel a predikációnak és benne a legfürgébb és legsokoldalúbb műfajnak, a
példának értékét és jelentőségét. Ha Bornemisza predikációs példagyüj
teménye a legegyénibb és legszínesebb is a maga műfajában és korában,
érdekes és hasznos kutatni és olvasni nemcsak a tizenhatodik, hanem a
korábbi és későbbi századok magyar exemplumait is. E téren, küZönösen
katolikus vonatkozásban, súlyos adósságainlc vannak. Most még Temes
vári Pelbárt műveiből sem rendelkezünk fordítással, de még egy ala
posabb szemelvénnyel sem. (s. f.)

TÖRTÉNELEM AZ OLTARON. Szombathely egyetlen gótikus szen
télye fogadta falai közé Molnár C. Pál új Szent Erzsébet szárnyasoltárát.
Az oltárkörüli pillérek még hűséggel őrzik az egykori ferencrendiek fi
nomívelésű zsolozsmáit, és a lendületes ívek a barokk korban újjáéledő

confraternitások havi imáinak, ujholdvasárnapi istentiszteleteinek emlé
keit idézik. A mult hagyománya és napjaink vallásos igénye ünnepli az
új művészí alkotást. A művész, magát a Szentírás szerinti adakozást jele
níti meg a szemlélő előtt. A színek megnyugtató, egymásraépülő tónusa,
a keretmű harmonikus elrendezése, a koronázó rész aránya minden erő

szak nélkül, evangéliumi közvétlenséggel hangsúlyozza az igazságot: a
szegényeké, és az Isten szegényeit szeretőké az Isten országa.

A triptichon középső részét szemlélve megállapíthatjuk, hogy Molnár
C. Pál előző szárnyasoltáraihoz viszonyítva itt újat adott. Ez az új, a
XV. század gótíkájának megfelelő szobrászati megoldás, a művésznek még
mindig friss alkotói lendületét bizonyítja. Eddigi oltárain a lengőszárnyak

között helyezte el a templom védszentjének a képét, most Arpádhází
Szent Erzsébet körtefából készült szobrát veszi körül a négy szárnykép
története. Az így szükségessé vált szobrászati munka, a több kéz mun
kája azonban nem rombolta szét az oltármű egységét. Sugár Gyula szob
rász MCP eredeti makett szobra szerint míntázta meg a kenyeret osztó
Szent alakját. A magyaros míntáíú, csípkefaragáéú háttér, az arany rej
tett izzásával még jobban kiemeli a szárnyak közötti részt. A középső

keret alsó vonalvezetése találkőzík avertezüstből készült tabernákulum
mal. A négy Oltáriszentségre utaló szimbolum nemes ragyogással érez
teti a Szentségház középponti fontosságát. A Szentségház ilyen ünnepé
lyes kiemelése a gótika lelkiségének megértéséről tanúskodik, hiszen ez
a kor helyezi az Eucharistiát a pasztoforiumok és oldalfülkék híján az
oltárlap közepére.

A tekintet ezután a két lengő szárnyra, Szent Erzsébet meg'ielenített
életére irányul. Molnár C. Pál a téma biztos megfogásával elkerüli a
Szent Erzsébet-legendák apró, üres körülményeket kiemelő útvesztőit.

48



Határozott gondolat tartja össze a tartami egységet. A 111llVeSZ mondarn
valója már az első képpel érezteti az egymásra épülő jelenetek nagyszerű

megoldottságát. A form II egysége is biztosítja a képek összefüggését. A
szent Fejedelemasszony változatos, eseményekben gazdag élete négy kép
sűrített jelenetében tárul a szemlelő elé. A középkorí áhítot szelíd ereje
.Igyelrnezteti az imádkozó embert Szerit Erzsébet bensőséges Isten-barát
ságára. Az események alázatos, krlstályttszta megjelenitése a virágzó
'~ótika szellemét varázsolja a tölgyfakeretbe. A dicsőítésre kiválasztott
Szent szól csak a hívekhez, és eltűnik minden fölösleges emberi igyeke
zet, ornamentika. Az örök témáknak ilyen hű, alázatosan átélt és egye
temes közlése Molnár C. Pál festészetének alapja. A mulhatatlan értékek
erőteljes hangsúlyozása, a monumentálís festészet ujraélesztése művésze

tének lelki érettségéből táplálkozik.
A művész imádságos lelkülete elevenedik meg az első képen. A gyer

mek Szent Erzsébet ragaszkodó figyelemmel tekint a Megteszitettre. A
vonalritmus finom mértéke az imádkozó, fiatal Szent Istenhez igyekvő

feszültségéről tanúskodik. A háttérben meghúzódó árkádok közt bészök
kenő fény sugárzassá erősödik a Megváltó testén és ez a fölfokozott fény
az imádkozó szent arcára vetődik. Az imáiban Istennel találkozó Szent
Erzsébet a következő képen az Isten szegényeivel találkozik. A kép hát
terében magasodik a dacos Wartburg. A völgy derűs színei lassú átme
nettel az adakozó szent szelíden sugárzó fényévé fokozódnak. A feleba
ráti szeretet mesteri összefoglalója ez a kép. A szociális Erzsébet megille
tődött szerénységgel hajol le a koldúshoz, jól tudja, hogyafelényujtott
tenyérrel Krisztus kéreget, és a reszkető sovány testben Krisztus fázik.
A jelenet megszerkesztésében nincs semmi kényszeredettség, és az eny
hén lehajló Erzsébet hullámos megrajzolása az adakozó örömet varázsol
ja elénk. Az egész képet átjárja a szeritírást figyelmeztetés: "amikor ala
mizsnát adsz, ne tudja a balkezed mit cselekszik jobbkezed." (Mt. 6, 3.).
E szavakat teljesen megérti Erzsébet és ajkán elömlik a zsoltáros szerinti
kedvesség (Zsolt. 44.).

A következő képen monumentálissá magasztosul az anyai oltalom.
Az anyai palástba kapaszkodnak az didergő gyermekek. A havas táj
fagyos fehérsége és a ruhák barna sötétje még jobban kihangsúlyozz» a
kiűzetés kegyetlenséget. A menekülőket kísérö árkád-sor csak a negyedik
képen megjelenített csúcsives csarnokban l1yu;;:nik meg. Az eisenachi
ferencesek Te Deumot énekelnek. A képen az elhagyottság sötét színcit a
hála és a remény bizakodó fénye enyhíti. Molnár C. Pál az egymásra
épülő színek skálájabau a kitaszítottságban is Te Deumot zengő lélek
hangulatát hirdeti. A szent előtt térdeplő szerzctes gyertyával megvilá
gítja az imádkozó Erzsébetet, és továbbderengve megjeleníti az átlátszó
árnyék művészetét, amely könnyed és finom, a pillérek zugába hatol, min
dent főlderít: maga az élet. A színek választékos alkalmazásával így ta
lálkozik Mornár C. Pál a valódi gótikával. A koronarész közepeben adó
dott négyszögletes formátumban helyezte el a művész az ötödik képet.
Assisi Szent Ferenc térdreereszkedve kezében tartja a Porciunkula ká
polnát. A PoverelIo megfestésében megelevenedik a templom ferences
hagyománya. A képet két aranyozott delfin fogja közre, az aranyozott
faragvány bár a renaissance-ba hajlik, nem bontja meg a szárnyasoltár
egységét. A két delfin Dominek György alkotása.

Molnár C. Pál új szárnyasoltára valóban otthonra talált Arpádházi
Szent Erzsébet csúcsíves szentélyében. A felejthetetlen színek, az örökké
való megjelenítése, a téma kifejezése a teljesség művészetéthirdeti. (g. g.)



.ti K1SFALUDF-HAGYATÉK SORSA. Az 1830-dtk esztendő vegen
hunyt el Kisfaludy Károly, a "magyar vígjáték atyja". Ez az évforduló
kedvező alkaImul kínálkozik arra, hogy felevenítsük a költő után visz
s.1!:amaradt képzőművészeti hagyaték sok tekintetben homályos kérdését.
Nem a saját festményeire gondolunk, hanem a múgyüjteménYére. Kis
faludy Károly után ugyanis nemcsak tetemes ad6sság maradt, hanem
eg1l 7722.30 akkori fortntra értékelt, mintegy 80 darabból áll6 értékes
képgyüjtemény ts. A hitelezők kielégítése érdekében árverésre bocsátott
"Képek Jegyzék"-ében egészen nagy nevekkel is találkozunk. Hadd em
lítsük e helyütt csak a vallási vonatkozásúakat:

,,15. Farao álma J6sef által magyarázva, Tipolo (sic!)· Originalissa.
Bets-ára 150.- Ft. (Megvásárolta bizonyos Tahy úr 32 forintért);

35. Halott Fő Corregiot61 Origo 20.- (Fáy T. bíró úr vette meg 16-ért);
38. Sz. Péter képe Hannibal Caratst61 (Annibale Carracci) 200.- (Csak

69.Z0-at fizetett érte bizonyos Stettner);

40. Szent Ferentz képe Tintoretto Origo 80.- (Lüffler János fogorvos,
a költő !zállásadója, birtokába került 50-ért)."

SO-dik téteüeétu. egy másik Szent Ferenc-kép is szerepel: "Szt. Ferentz
képe eg1l poltturozott kis Scatulba Miris-től Origo 200.-." -Bizonyára
a hirneves holland Mieris festő-familia valamely tagjáról van itt sz6; s a
magas beesértékb61 következtetve ez a kép éppen nem lehetett valami
értéktelen darab. Ennek ellenére a képgyüjteménynek ez az egyetlen da
rabja, amelynek a második árverésen sem akadt gazdája. A végső "va
gyon-kimutatásban" mint eladatlan, "hátramaradt" vagyontétel szerepel:
"Szent Ferenez képe, tokban, melly reclamáltatott ugyan, de ,próbák'
hiánya miatt a masszánál megmaradt."

Fáy András ír6, a Kisfaludy-hagyaték hivatalosan kirendelt gond
noka, aki a leltározást, á1'verést, a hitelezők kielégítését s az elszámolást
rendlcívüli buzgósággal, pontossággal s önzetlen odaadással végezte,' a
végeredményről pontos kimutatást küldött az elhalt költő ugyancsak köl
tő-fivérének, Kisfaludy Sándornak, amelyben a visszamaradt Szent-Fe
rene-képet is megemlítette. Rendkívül jellemző az erre vonatkoz6 vá
lasz: "Mi Szt, Ferenez képét illeti, ha valami becses mű, volna, méltóz
tassék azt Kedves Uram Öcsém magának tartani; ha csak próba mézo
lás, hát a Ferenciek szerzetének küldeni, ott ily szentek társaságában
ellehet."

Annak már nincsen semmi ll:yoma., hogy Fáy "uramöcsém" meqtar
totta-e a Szent Ferenc-képet, vagy mint afféle értéktelen "p1'óba-mázolást"
a "Ferenciek szerzetének" ajándékozta-e, aminthogy a többi - nagynevű

piktoroknak tulajdonított - képnek is nyoma veszett. Az egyetlen Vi
szota Gyulán kívül nem is foglalkozott senki a Kisfaludy-hagyaték ügyé
vel, miitl:)rténeti stempa.ntból pedig eg"általán ftgyelemre sem méltatták.
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KikértiLk ez ügyven egy neves műtörténiszünk véleményét. Szerin
te - má,1' a becsértékekből következtetve is - teljességgel kizá'rt, hogy ct

hagyatéki képjegyzékben [ettűntetett nagyságok eredeti alkotásairól lett
légyen szó; a megjelölések az akkori hazai műértés fejletlenségéből, hiá
nyosságából eredhettek. - De még így is érdekes lenne felkutatni, való
jában miféle képek lehettek Kisfaludy műgyüjteményében,s mi lett ezek
nek további sorsa. K. Gy.

A FRANCIA KATOLIKUS ÉRTELMISÉGIEK HETE az elmult év
novemberében zajlott le Párisban. Kitűnő tudósok, teológusok, írók fon
tos, időszerű kérdéseket vitattak meg. Az egyik ülésen a világhírű író,
Mauriac, és cikkeiről a Vigilia olvasói előtt is ismeretes teológus, Daniélou
"a keresztény civilizáció igazságait és ellentmondásait" fejtegették.

Csak az a város érdemli meg a keresztény nevet - mondta Daniélou,
Giorgia la Pira firenzei polgármester szavait ismételve - amelyikben
Istennek is megvan a maga háza, de az embereknek is. Nem elég, ha az
egyházat tiszteletben tartják, de ugyanakkor a munkabérek igazságta
lanok, és eltűrik a nyomortanyákat. A keresztény civilizáció fogalmát
- Daniélou szerint - "demisztifikálni" kell; ez a civilizáció nem holmi
kész, már megadott örökség, hanem előttünk álló, napról-napra és évről

évre megvalósítandó feladat. Hiszen - mondta - még nem találtuk meg
igazában kollektív és technikai művelődésünk krísztíanízálásának az út
ját és médját.

Mauriac előadásából hadd idézzük ezeket az elgondolkoztató monda
tokat: "A Mammon szolgálatába állítaní az erőt nemcsak evangélium-el
lenes dolog, hanem ostobaság is, hiszen Gandhi óta az emberiségnek meg
kellene értenie, hogy a földet biró szelídek boldogsága is politikai való
ság. Krisztusnak ezek a hegyibeszédben mondott szavai a nemzetekre épp
ugy vonatkoznak, mint az egyénekre."

Külön ülésen foglalkeztak a klerikalizmus és laicizmus problémájával.
Marrou, ismert egyháztörténész először a középkorí kereszténységről raj
zolt képet; a középkor volt - mondta - bizonyos értelemben a klerika
lizmus "fényko.ra". Allítása igazolására több példát idézett, így többek
közt azt, hogy a középkorban jóformán egyedül csak a papok áldoztak
rendszeresen; a papság míntegy kisajátította magának az eucharisztikus
szentséget s ez csak sokkal később vált hozzáférhetővé a hívő közösség
számára.

Politikai téren azonban - mondta Marrou - a középkor kevésbé
volt klerikális, mint általában gondolják; ellensúlyozta a klerikalizmust a
világi-nemesi hatalom. De kétségtelen: az egyház nagyon sok olyan fel
adatot is betöltött, amely nem tartozik lényegesen a küldetéséhez. S itt
látja Marrou a modern klerikalizrnus gyökereit. A klérusnak hajdan azért
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kellett sok funkciót magára vállalnia, mert cl világiak nem értettek hallá.
Ma azonban a helyzet már más, és alaposan fontolóra kell vennünk, vaj
jon mennyiben fogadjuk el ezt a középkori örökséget, s mennyit tűrjünk

meg belőle. "Van egy bizonyos jogos és szükséges keresztény antiklerika
lizmus is - mondta. - Mikor a hívek túlságosan passzív módon visel
kednek a tekintélynek való alávetettségükben. vétenek a hierarchia iránti
köteles szerétet ellen".

A térn e! másik elóadója, René Rémond nagyjában hasonló eredmé
nyekre jutott. "Az úgynevezett harcos klerikalizmus a gyakorlatban meg
szünt -- mondta - de a klerikalizmus azért finomabb formákban még
megvan. Altalában inkább képviselik laikusok, mint papok; megnyilvá
nulási Jormái: bizonyos készség az úgynevezett katolikus gettó kialakítá
sára, meg amoralizmus kísúrtése, mely a jóakaratot fölébe helyezi a
hozzáértésnek ...

Egy harmadik ülésnek az egyház univerzalitása volt a témája. Az
egyik előadó hangsúlyozta: a keresztényeknek le kell vetniük azt a "fel
sobbrcndűségi komplexust", mely nem egyszer jellemzi őket - főkép a
mult század hugyatékaként ; eleve tévedés a nem- keresztények felé ilyen
f'elsőbbrendűségiérzéssel tekinteni. Mások - Olivier Lacombe és Varillon
atya - óvtak attól, hogy a kereszténységet "okcidentalizáljuk", hogy oda
kössük akármilyen műveltségi formához. "Az egyház minden emberi _
nyelven tud beszélni, és minden emberrel meg tudja értetni magát"; saját
benső határait csak akkor fogja betölteni, ha egy bizonyos kultúrformára
való bezárkózás helyett, küldetésének transzcendenciájához híven, egyfor
ma könnyűséggel fog szólni "a világ valamennyi nyelvén".

Az utolsó ülés tárgya ez volt: "Az egyház hisz a világ jövőjében".

Étienne Borne arra mutatott rá előadásában. hogy az örök körforgás an
tik pogány történetfilozófiájával szemben a kereszténység valósággal for
radalmasította az emberiség történetszernléletét: áttörte a pogány szem
lélet körszerü zártsagát s az ember tekintetét előre, a jövőbe irányította.
Az ülés másik előadója, a spanyol Carlos Santamaria azt hangsúlyozta,
hogy az egyház mindennél nagyobb értéknek tartja ugyan a kegyelmet,
ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, mintha az emberi értelmet és a
természetes erényeket lebecsülné. Ellenkezőleg: mindig elítélt minden
olyan tant, amely az ember értékét eleve tagadta. Mert - mondta Santa
maria - "az ember-tagadás talán még az istentagadásnál is nagyobb
eretnekség"; hiszen aki tagadja az embert, egyben attól a képességétől is
megfosztja, hogy Istenhez emelkedjék. Külön méltatta Santamaria Teil
hard de Chardin atya vallásos hittől sugallt tudományos optírnízmusát, és
megrótta azoknak a keresztényeknek a "szánalmas magatartását", akik
csak mosolyogni tudnak korunk hatalmas erőfeszítésén, mellyel a háború
fenyegetése és az ember ember által való kizsákmányolása ellen harcol.



Jacques Madaule elöadásában Spengler, Toynbee, Guardini és Teil
hard dc Chardin világképét hasonlította össze, végül pedig Firenze im
már világszerte ismert és becsült polgármestere, Giorgio la Píra szélalt
fel. Lisieux-ből érkezett, ahol Kis Szent Teréz kármelita kolostorában
töltött néhány napot, és Moszkvába készült, hogy átnyujtsa a főváros ve
zetősegének "a világ városai közöttí barátság" okmányát, melyet nemré
giben Firenzében a polgármeaterek által rendezett kongresszusának
résztvevőivel is aláíratott. (l. m.)

A BIBLIA SPANYOLORSZAGBAN. Az ökuménikus mozgalom "Una
Sancta" címü folyóiratában irja Villingen schwarzwaldi evangélikus lel
kész:

Spanyolországban a katolikus hívek legkedveltebb olvasmánya a
szentírás; s ezt az Egyház nemhogy tilalmazná, mint eoyes tájékozatlanok
vélik, hanem egyenesen javallja; a hiüek: igényeit a hiemrchia egyáltalán
nem gátolja, sőt erőteljesen támogatja. A modern spanyol biblikus i7'0-
dalom tudományos színvonala rendkívül magas. A montserrati szerzeteeei:
1926-tól hatalmas katalán nyelvű bibliát adnak ki; a fordftás nem a
Vulgata, hanem az ősi szövegek alapján készült. Az egyes könyveket a
tudomány legújabb e7'edményeit is feldolgozó jegyzetek kísérik. A ki
advány huszonharmadik és huszonnegyedik kötete csupa illusztráció; fény
~pek és rajzok. 1928 és 1936 közt ugyancsak katalán nyelven jelent meg
a barcelónai Fundacio Biblica Catalana tizenötkötetes szentírása. E nagy
kiadványokon kivül is számos kiadásában forog közkézen részint az egész
szentírás, részint az ujszövetség. 1953-ban például már ötödik kiadást ért
a nacar-colungai teljes szentírás számos tllusztrációval és térképmel
léklettel, Cicognani pápai nuncius előszavával és teljes terjedelmében kö
zülve bevezetőül XII. Pius enciklikáját a szentiráskutatásról. A kiadliány
mintaszerűen egyesíti a főltétlen tudományosság és a népszer'Űség köv.?
telményeit. Kiállítása kiváló, ára rendkivül olcsó.

/ A spanyol hierarchia nagy gondot fordít rá, hogy a szentirás minél
több kézbe kerüljön. A "Spanyol biblikus tudományok társasága" kétha
vonta megjelenő folyóiratot ad ki "Cultura Biblica" címen; a lapnak igen
sok olvasója van. Ugyanez a társaság gondoskodik róla, hogy jó és ol
csó spanyol nyelvű szentíráskiadások kerüljenek forgalomba.

Minden egyházmegyében tartanak biblia-napokat vagy biblict-hetet.
1953 októberében erre vonatkozólag így irt pásztorlevelében a toledói ér
sek: "Minthogy igen hasznos minden esztendőben kije lö Int. egy napot,
meluen a híveket a szentírásnak, mint az isteni kinyilatkoztatás forrásá
nak nagyobb értékelésére és ismeretére buzdítjuk, egyházmegyénkben
minden esztendő novemberének harmadik vasárnapját jelöljük ki a bib
!út ünnepéül . .. BuzdUsák ezen ct napon a lelkipásztorok a híveket az



egyház szellemében a szentírás minél buzgóbb olvasására és hivják fel
a figyelmüket arra, milyen nagy lelki kincsek rejlenek a szentírás ol
vasásában. Gyüjtést is rendeZünk e napon arra a célra, hogya hívek
számára minél oicsőbb népszerű bibliát adhassunk ki, és a szegényeket
ingyen lássuk el bibliával".

Hasonló szavakkal fordult papjaihoz és hivc!ihez a pampelonai püs
pök is. "Hatvan esztendeje - irta papjainak - hogy XIII. Leó pápa
kiadta Providentissimus Deus kezdetil nagy enciklikáját a szentíl·ásról.
Ez a kiindulópontja annak a hatalmas biblikus fellendülésnek, melynek
manapság egyházunk.ban tanúi vagyunk. Tagadhatatlan, hogy a biblia
olvasók száma napról-napm nő, s hogy a sok olcsó biblia-kiadást egyik
napról a másikra elkapkodják . . . Hivjátok fel a mai nap prédikációjában
híveitek figyeImét erre a nagy kincsre és buzditsátok őket, olvassák a
szentírást, de legalábbis az ujszövetséget, mert ha jó lélekkel ol1;assá!,;,
nagy hasznukm válik."

A catamarcai hívekhez intézett pásztorle~'elében a püspök a szent
atyáknak a biblia méltóságáról mondott nyilatkozatait gyüjtötte egybe, s
a levelet Szetit Jeromos következő szavaival fejezte be: "Aki nem ismeri_a
szentírást.. az magát Krisztust nem ismeri".

Az említett "Cultum Biblica" folyóirat minden számában· részletes
szemléken ismerteti mindazt, ami a biblikus mozgalom terén Spa1}yolor
szágban és Délamerikában történik.

Villingen lelkész így fejezi be ismertetését: "Nem árt, ha tudomásul
vesszük ezeket a tényeket, melyek igen kevéssé ismertek s nagyban hoz
zájárulhatnak ahhoz, hogy az ibériai félsziget vallási viszonyairól alko
tott képünket mődosítsák. A spanyol egyház egyáltalán nem szorítja hát
térbe az ~vangéliumot s egyáltalán nem fél a bibliától. Ellenkezőleg: püs
pökei áUal vezetett biblikus mozgalom járja át meg át; s e mozgalmat
egyaránt jellemzi a magas szinvonalú tudományos igény, meg a lelkípász
tari felelősségérzés". (ll. s.)

KRISZTINA KIRALYNO MEGTÉRÉSE. Egy szorgalrnas német filo
lógus még a mult század végén kimutatta, hogy a svédek híres királynő

jéről nem kevesebb, mint 49 könyv jelent meg, s e tekintetben nyolcadik
helyen áll a világhírű nők sorában. Mi azonban a terjedelmes Krisztlna
irodalomból e helyütt csak egyetlen kis nyolclapos füzetről szeretnénk
megemlékezni, mely éppen 300 évvel ezelőtt jelent meg Frankfurt am
Main-ban. Az Akadémiának könyvtárában is fellelhető, régies német
nyelven írt füzet teljes címe: "Profession Ffdei. Das ist: Offentliche
Bekandtniss des wahren und Catholischen Römischen allein seeligma
chenden Glaubens, Der Durchleuchtigsten, Grossmachigisten Königin
Christinae, Königin in Sehweden"; azaz "Nyilvános megvallása az iga?
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éS katolikus, római, egyedül üdvözítő hitnek, Krrsztina svéd királynő ré

széről."

A kis füzet műfaját tekintve tulajdonképpen nem más, mint - uj
ságok hiányában - önálló formában megjelentetett "riport" a címében
ielzett valóban "világszenzációt" jelentő eseményről.

Az előzményeket a történelemből ismerjük. A protestáns Gusztáv
Adolfnak egyetlen leánya s a svéd trónon utóda, a sok különcködés mel
lett is rendkívül tehetséges Krisztina királynő hosszas előkészület után
benső meggyőződésből elhatározta, hogy áttér" a katolikus hitre, s rnint
hogy ezt mint az akkor leghatalmasabb protestáns államnak, Svédország
nak uralkodónője, meg nem tehette, inkább lemondott trónjáról s eltá
vozott országából. IV. Henrik esetének fordított ja ez: Henriknek Páris
megért egy misét, Krisztinának a mise megérte Stockholmot.

Előbb 1654 karácsonyán Brüsselben titokban, majd VII. Sándor pápa
kívánságára 1655 november 3-án Innsbruckban nyilvánosan és ünnepélye
sen is letette a katolikus hitvallást, s ez utóbbi ünnepség lefolyását is
merteti a fentebb idézett beszámoló.

A füzetke bevezetésében a pápának Krisztinához intézett levelét idé
zi, melyben örömét fejezi ki a királynő áttérésén, s örömmel értesül Ró
mába jövetelének szándékáról. Megkívánja azonban megelőzően a nyil
vános hitvallást, ennek szinhelyéül kijelöli az innsbrucki udvari székes
egyházat, s bejelenti, hogy az ő képviseletében Holstein Lukács, a tudós
és hirneves történetíró, Szent Péter-székesegyházi kanonok fog ott meg
jelenni. Befejezésül pedig apostoli áldását küldi a konvertita királynőnek.

Ezután következik az ünnepélyes szertartás ismertetése. Ez az "allo
cuti6"-val kezdődött, azaz az apostoli követnek a jelenlévőkhöz intézett,
a nyilvános hitvallást bejelentő rövid beszédével s a pápai bréve felol
vasásával. - Következett a "requisitio testium", azaz a tanúk megidé
zése (tanúkul két tiroli főherceg, az augsburgi és gurki püspök, valamint
Pimentel spanyol követ voltak kijelölve).

Majd az apostoli követ felszólította a királynőt a "Formula Profes
sionis", a hitvallási formula felolvasására. És következett a szertartás
legünnepiesebb szakasza: Krisztina exkirálynő térdenállva felolvasta (mint
más forrásból tudjuk: "világosan, érthetően és örvendő szívvel") a latin
nyelvű katolikus hitvallástételt: "Én Krisztina, szivem legmélyebb meg
győződéséből, egyenként és összesen hiszem és vallom mindazt, amit a
szerit hit tartalmaz" S itt fel van Sorolva a katolikus vallás valamény-
nyi lényeges hittétele "Ezt az igaz katolikus hitet, amelyen kívül senki
számára nincs üdvösség, amelyet itt önként megvallok és igazán hiszek,
ugyanezt Isten segítségével egészen sértetlenül mindhalálomig szilárdan
és épen akarom megőrizni és megvallani . .. Ezt igérem, fogadom és es
küvel erősítem, én Krlsztina. Isten engem úgy segéljen".
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A hitvallást a pápai kiküldött részéről az .obeoiuuo", a feloldozás
követte.

Az ünnepélyes szertartás a "Jubilate Deo omnis terra" kezdetű zsol
tár éléneklésével végződött. Utána még a főherceg udvari szónoka, Stan
dacher atya ünnepi szentbeszédet tartott, forrásunk ennek már csak a
mottóját idézi, a 44. zsoltár 11-12. versét: "Halljad, leányom, figyelj,
hajtsd ide füledet. Feledd el népedet és atyád házát. Im a király kívánja
szépségedet, hisz ő az Úr, a te Istened ..."

S a királynő - ezt mar ismét a történelemből tudjuk - követte a
zsoltár e szavait. Az Örök Város felé vette útját. Útközben Lorettóban a
Boldogságos Szűznek egy színarany, 368 gyémánttal és rubinnal kirakott
koronát ajándékozott. December 21-én ünnepélyesen bevonult Rómába,
pár nappal később a pápa kezéből megáldozott és felvette a bérmálás
szentségét, Ezentúl Rómában élt, s - míndvégig híven megőrizve kato
likus hitét - ott is halt meg l689-ben. Erdemei elismeréseképpen oszto
zott a legendás Matild grófnőt ért megtiszteltetésben: a Szent Péter temp
lomban temették el. K. Gy.
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