
SZERKESZTŐI ÜZENETEK

H. Gy. A kutatások most is ott tartanak, ahol Ön: Mattias Grüne
wald életéből nem maradtak fenn részletek. Sem születésének évét, sem
helyét, sem élete körülményeit nem ismerjük. De annál elevenebben raj
zolódik bele egyénisége lelkünkbe csodálatos remekművén - az Isen
heimi Oltáron - keresztül. Az agyonkínzott Krisztus, a némán szenvedö
Szűz Mária, a tanúságtevő Szent János mindenkinek, aki csak egyszer
is elmerült a képnek szemléletébe, feledhetetlen személyes ismerősévé

lesz, aki elevenen él a lelkében. A gyönyörű Feltámadott pedig, a maga
csupa-ragyogásában, megsejtet valamit a majdani megdicsőülés szép
ségéből.

L. K. Budapest. Az úgynevezett nagy ember kérdése nem olyan egy
szerű, mint ahogy azt sokan képzelik. A Lombroso óta elterjedt lángész
és őrült fogalomkapcsolás túlságosan is egyoldalú és elsietett megállapí
tást .lejt. Közismert aolog ugyan, hogy a híres emberek családjában elég
gyakran fordultak elő elmebetegségek. Nietzsche, a fasiszta gondolkodás
előfutára, Comte, a francia pozitivista filozófus, Fourier az utopista szo
cialisták egyike és Bolyay, a magyar matematikus schisophreniások vol
tak. Beethoven, Shaw, Andersen iszákos családból származtak. Goethe,
Grtllparzer, Hörderlín, Verlaine családjai a legkülönbözőbb terheltség
nyomait mutatják. Ez a jelenség is egyik oka annak, hogyalángészt és
az őrültet ikertestvéreknek tartják. Ennek a tévhitnek a tarthatatlansá
gát azonban Krf.tschmer, Schaffer és mások kimutatták. A két jelenség
nek nincs semmi közös biológiai gyökere. A lelki egyensúlyzavar egyál
talán nem nélkülözhetetlen kelléke a rendkívüli szellemi teljesítőképes

ségnek. Tény azonban, hogy a szélsőséges variációk elég labilisek és a
kiegyensúlyozott átlag-tipustól egyaránt távol esnek. Éppen ezért nagyobb
a valószínűsége annak, hogy egy ponton találkoznak és a kétszélsőségea

átöröklési vonal együtt halad tovább. A rendkívüli tehetség és a lángelme
megszületésének a titkait azonban még korántsem ismerjük és a kér
désnél figyelembe kell venni a különböző történeti, gazdasági, társadalmi
szempontokat is.

K. L. Pécs. Rómában vannak Szent István királyunknak emlékei. A
királyi korona, amelyet Silvester pápa küldött Szent Istvánnak, a római
ötvösművészet alkotása. Hű mása a vatikáni könyvtárban-látható. A ma
gyar zarándokok annak idején meg szokták tekinteni Silvester pápa sir
ját a lateráni Szent János templomban. A sír fölött egy dombormű a
szentkorona küldését ábrázolja. A domborművet annak idején Fraknói
Vilmos püspök kezdeményezésére készítették. A Szent Péter bazilika déli
oldalán, a neroi cirkusz helyén, több szentély között állott Szent István
martír első bazilikája. Szent István király emellé a bazilika mellé épit
tette zarándokházát. hogy a Rómába zarándokoló magyar hívek otthonra
találjanak. Ez a magyar otthon 1766-ban lebontásra került és helyén ma
a Szent Péter templom sekrestye-épülete áll, de az egykori zarándokház
emléke a San Stefano Rotondo ősi templomára átruházva ma is él és a
Szent Péter bazilika déli oldalán 1929. december 20-án elhelyezett emlék
tábla hirdeti István királyunknak a Szentszékkel való ősi kapcsolatát.

T. E. Igen, jól emlékszik, az első atombombát 1945. augusztus 6-án
dobták le Hirosimára, a második augusztus 9-én Nagasakira hullott. A
két bomba ledobását kétségtelen történelmi dátumnak tekinthetjük, mert
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hiszen olyan modern fegyver került ezzel az ember kezébe, amely sok
kal veszedelmesebb, mint az összes eddigi fegyverek. Éppen ezért a fel
találó és kísérletező szaktudósok már a bomba első kísérleti alkalmazása
kor mély lelkiismeret-furdalást éreztek.

P. S. A devotio moderna legfőképpen a világiak jámborságának meg
újítására irányuló reform-mozgalom volt, amelyre NikolausCusanusnak
az a tanítása is hatott, amely szerint az ember számára érthetetlennek
tetsző ellentétek Istenben ősszhangra találnak. A mozgalorn központja az
Augusztínusz rend megújított wincheimi kongregációja volt. Nem az
aszketikus szabályok szigorttására, hanem inkább a szív egyszerűségére

törekedtek. Ez a Kempis Tamás által is képviselt irány a reneszánszkori
humanizmus egyik keresztény hajtásaként fogható fel. A X. Pius pápa
Pascendi enciklikájával elitélt modernizmushoz semmi köze.

Cs. T. Valóban igaza van, hogy Jézus Krisztus keresztrefeszítéséről,

jobban mondva a keresztrefeszítés módjáról nem sokat tudunk. Máté
evangéliumából tudjuk, hogy Jézust, amikor a vesztőhelyre vitték, ott
levetkőztették és azután kiterjesztett kézzel a Keresztre szegezték. így
állították fel a keresztet. Ezután következett lábainak átszögezése. Hogy
külön-külön vagy együtt szögelték-e át, nem tudjuk s az sem ismeretes,
vajon készítettek-e a kereszt függőleges oszlopára ülőkét. Mátéból tud
juk, hogy táblát szögeztek Jézus feje felé, az ismert szöveggel, Az egyik
katona mintegy egy méteres nádszálon ecetbe mártott szivacsot nyujtott
neki s ebből következtetünk arra, hogy Jézus keresztje két és fél, három
méter magas lehetett. A keresztrefeszítés időpontját 11 órára teszik. Maga
a keresztre feszítés a legkínosabb és legmegszégyenítőbb halálbüntetés
volt, amint azt Cicero megirja. Rómába keletről származott. A schitáktól
átvették az asszirok, médek, perzsák, a púnok, majd tőlük a rómaiak.
A pún háborúk előtt a rómaiak ezt a halálbüntetési módot nem ismerték.
Hasonlóképpen ismeretlen volt a zsidó jogban is. A zsidó források tud
nak ugyan arról, hogyabüntettest fára függesztik, de csak a kivégzés
után. Ezzel szemben a rómaiak a zsidókkal szemben alkalmazták a ke
resztre feszítést. Gessius Florus helytartó még olyanokkal szemben is,
akik a lovagi rendhez tartoztak és római máltósággal voltak felruházva.
A köztársasági. majd a császári Rómában ezt a büntetési nemet kezdet
ben rabszolgák vagy szabad nem rómaiakkal szemben vezetté k be. Ké
"öbb rablás, gyilkosság, felségárulás, hazaárulás, lázadásra való felszí
tás és szentségtörés miatt még szabadokat is felfeszítettek. Különösen sok
keresztény ellen alkalmazták, mindaddig. amíg Nagy Konstantin el nem
törölte. Az elitéltnek a patibulumot vagyis a keresztfát magának kellett
a vesztőhelyre vinnie, amint erről Plutarhos megemlékezik. A büntettest
a keresztre feszítés előtt levetkőztették. Olykor egyszerűen egyetlen
nyársra húzták fel vagy egyedülálló cölöpre akasztották vagy szögezték
fel. A keresztek közül kétfélét is alkalmaztak, három (T) és négylearút
(+). (Crux comissa volt a háromkarú neve, a négykarú + crux immissa
volt.) A főtörzsre néha ülőkét vagy lábtámaszt szegeztek. A bűnös nevét
és bűnét táblára irták és a keresztrefeszített feje fölé szegezték.

"Van-e kiút?" A megadott címen levele van.


