egyre ritkábban megszélaló író hitvallásait olvashatjuk az ész és a humánum.
a jóság és a béke mellett, s tiltakozását az áradó "barbár ködök", az erőszak,
a fasizmus jelszavai, a történelem már jelenlevő szörnyúségei ellen.
(A tanulmány második, befejező részét következő számunkbanközöljiik.)
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HABÁN MIHÁLY VERSE
Barátnőm

halálhírére
szelekbe hintett koszorúm
írott emléke
Ki látta a baljós elváltozdst?
Hogy történhetett? Tudhatták? Istenem,
Készülő műved kifürkészhetetlen.
Hisze'lt' egész délelőtt itt volt velem.
Avarillatú. szelekben a hitvány
Emberi sors fölött bókoló faág
Kirajzolta üdvözlő mozdulatát.
A városi lárma-fészekbál hangja
Kivált s fülem pitvarába települt.
Levélfodrokkal csipkézett égszínnel,
Arnyékaim sötét bokrai mögött,
Kinyilt szemének kelyhe s a barátság
Gyújtogató t'ŰZjelével rámköszönt.

Míg jelenléte egyre í(fJI sugárzott,
Hogy tudott elszökni észrevétlen?
Ki álcázta lassan távolodó
Lépéseit hátracsavart fejével,
Világcsodáló s a lét tündöklését
ilrcomra tükröző arcával? Mikor
Szemem könnyszitáló ködében eltűnt,
Angyalszárnyak söpörték el nyomát.
Hová rejtőzött, jaj, hová rejtették?
Földönfutó fáklyás keresésemr~
Mélykútú. visszhangja már nem
válaszol.
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Mégis hallom a hangját. Honnan szólít?
Ki palástol;ja, valóság-hiányát?
Bárscmyosan érintő szavaival
Otthonosan tollászkodik szívemben.
Aztán helyette énekelni kezdtek
Versekból alkotott csigaházában
A léleknek épített kristálytermek.
Rebbenve hallgat6zom. A világ zeng?
Fényben égő rácsai körbezártak.
Szabad fogolyként nélküle maradtam.
Párás eszmél.etem hűvös mezőin
Merre intsek búcsút, hogy elérjem őt,
A tovatűnt barátot, ki ezután
Csupán az egyszer-voltba átívelő
Emlékek hídján térhet vissza hozzám,
Sohase múl6 kísértet-alakban,
Letarolt emberöltőnkből, ha régi
BarátkozáS1.lJ11k tékozl6~tündéri
Függőkert jeivel átsuhan rajtam.
Itt az át-nem-léphető határnk'"Jn
En f1Yöngytermó szeretetét áldozom.
Díszítse, istenem, örök hatalmad
S bevégzett műved, mely megbonthatatlan.

Annáért. 1977. IX. 6.

J7lDA TIYADAR

NIELS STENSEN
~S MAGYARORSZÁGI ÚTJA
Stensen 1638 újév napján született Dánia fővárosában, Koppenhágában. Apja
ötvösmester volt, de. borkiméréssel is foglalkozott. Tulajdonképpen bevándorló volt;
ősei protestáns lelkészek voltak a Dánia számára 1645-ben elveszett dél-svédországi tartományok egyikében. Anyja, Anne Nielstochter első férjének halála után
1632-ben ment férjhez Stensen apjához, aki akkor már szintén özvegyember.
Az öreg Sten Pedersennek első házasságából két gyermeke volt: János és Erzsébet,
a kis Niels után pedig még egy Anna new leány született. Apjuk 1645-ben
bekövetkezett halála után anyjuk még kétszer ment férjhez, hogy az ötvöSIU..úhe1y
fennmaradását, a gyermekek megélhetését és otthonát biztosítsa.
Első iskolai kiképzését szülővárosában kapta. Közben kétszer is pestisjárvány
dühöngött a városban. A második (1654-ben) különösen kegyetlen volt: 246 iskolatársát ragadta el. 1656 őszéri iratkozott be a 'koppenhágaí egyetemre, amelynek
17 tanára közül míndössze ketten vagy hárman voltak orvostanárok. Az egyetem
elsősorban a lelkészképzés célját szolgálta, fgy nem csoda, ha a természettudományos és orvosi képzést áhító hallgatót már 1659-ben tudományos vándorúton
taláJjuk.
E vándorútnak első állomása Rostock volt, majd Amszterdam következett.
Itt sem volt még akkor a .mai értelemben vett egyetem, hanem egy ún. Athenaeum, amelynek orvostanára Gerard Blaes (1625-1692) Stensennek szállást és
kosztot is adott. Orvostudományt annál kevesebbet, mert - mint később írja egyebet sem látott tőle, mint "mindennapi és céltalan vegyészeti gyakorlatokat".
Mégis e mostoha körülmények között fedezte fel a fiatal egyetemi hallgató 1660.
április 7-én egy bárány fejének a boncolása közben az ún. ductus Stenonisl

184

