
pítónak gondolta. Azt hitték, ha a múmia kopo
nyareszelékét fogyasztják, az növeli szellemi ké
pességeíket és megvéd a korai haláltól.

Fennmaradt a XVII. századból Raymann Ádám
János eperjesi orvos (1669) kézirata a múmiapor
használatáról. A legjobbnak a Pozsonyban kapha
tót tartotta. A felkai evangélikus templom levéltá
rában 1679-től őrzött orvosi tanácsadásban olvas
hatj uk: "Nehéz szülés alkalmával, hogya gyerek
megforduljon : végy jávorszarvas patát, kösd a nő

testére, hogy a lábainak hegye felfelé legyen fordít
va, aztán meleg borban adj neki mogyoró nagysá
gú múmiát, s imádkozz Istenhez".

Bornemissza Anna fejedelemasszony ház: pati
kaládájában múmiaport is tárolt. A Semmelweis
Orvostörténeti Múzeum relikviái közőtt őriznek

egy múmiapor feliratú dobozt és egy múmia kopo
nyát.

A század elején falat bontottak a Jókai utcai
frontra. Az utcáról rézkorlátos lépcső vezet a pati
k ába, melynek két oldalán szépen üvegezett vitrin
ben a X VII I. századból származó, eredeti, régi tar
talommal telt üvegeket helyeztek el. Érdekes az
egyik edény "Lapis dívinus" felirata, ami isteni kö
vet jelent. Az isteni kő réz-timsó keverék, melybe
néha népies néven nevezett "semmit", cinkszulfá
tot is vegyítettek. Még századunkban is a szembe
tegségek hatásos, divatos gyógyszere volt. A másik
edény felirata: .Pulv, fum mal. Eng!", Eng/ bécsi
orvos előirata szerint készült füstölő por, melyet il
latos, fűszeres'növények ből, törnjénből. gyantaból.
mirhából állítottak össze. Szobaillatositóként még
a XX. században is használták. Abban az időben a
nép a gonosz és ártó szellemek elűzésére. fertötle
nitésre alkalmazta.

TUDOMÁNY

A testben való ember
A tanulmánygyűjtemény szervesen kapcsolódik az
Opus Mvstici Corporis (Bécs) előző kiadványai
hoz : a Jegyesekkel hl's:élgetünk-sorozathoz, Bo
vet. Ahiven és Trobisch házasságra előkészítő, iliet
ve a házasság lelkiségét közvetítő műveihez. A
címzeltek mint Torii): Jenő szerkesztö írja elősza

vában - most is elsősorban a házaspárok, szülők,

"úgy is, mint gyermekeik elsőrendű lelkipászto
rai", közvetve azonban a hitoktatók, lelki vezetők,

sőt hozzátehetjük a könyv egész katolikus köz
véleményünk érdeklődésérejoggal számot tarthat.

A kiadvány célját a bevezető abban jelöli meg,
hogy rámutasson az arany k özépútra "egyfelől a
gátlások, tabuk, prűdség és »diszkréten« kezelt er
kölcstelenség s a nevelésben aggályos hallgatás vi-
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Ha belépünk a gyógyszertúr offícinájába, impo
záns, század eleji intarziás berendezés tárul sze
münk elé. Szemben a bejúrattal arany sugarú grá
nátalma dombormüvet látunk, az irgalmas bará
tok jelvényét.

A mesteri munkát dicsérő, 13 részre osztott áll
vány közőrt. az eredeti vörösmárvány lappal fedett
táraasztal előtt állva kétoldalt feltünik a hajlítot
tan kiképzett iparmüvészeti faberakás. Egyes szek
rényajtókon gyógyuövényes intarziát helyezett el a
mester. Az egyik faberakás irgalmas barátot ábrá
zol, amint mozsár fölé hajolva gyógyszert - talán
éppen múmiát tör porrá. A másik fabetétes szek
rényajtó humánus cselekedetet ábrázol: az önfelál
dozó Istenes Szent János misericordianus szerzetes
kórházi tűzvészből menti ki ápoltját.

A falakat és egyes bútorrészeket gyógynövények
ovális képei díszítik. Az egyiken a gyűszüvirág - je
les szívgyógyszer képe, a másikon az őszi kike
rics, a köszvényesek gyógynövénye, a harmadik az
erdei fenyöt ábrázolja, melynek illóolaja a köhö
gést csillapítja. Egy tájkép fedi a jobb oldali falat.
A kép bal sarkába székfűt (kamíllát) és pipacsvirá
got festett a müvész ecsetje.

Figyelemreméltó még a patika X mintát ábrázo
ló, mozaikszerü kőpadlója, mely a X. parancsolat
ra utal.

A patikában ma is megtalálható az 1930-as
évektől ott mükődött irgalmas rendi gyógyszeré
szek névjegyzéke, megőrizvea nemes, gyógyitó fel
adatot végző barátok emlékét.

HEGEDŰS LAJOS

lága. másfelöl a féktelen szabadosság, a szernér
mctlenség és a pornó világa közöu". Legfőbb eré
nye éppen az, hogy pozitív hangvétellel beszél az
ember testi mivoltáról, segit annak a test- és nemi
ségellenes felfogásnak a túlbaladásában. amely

kimondva-kimondatlan a hagyományos ke-
resztény gondolkodást jellemezte. A teológusok,
nevelök írásai s a közölt hivatalos egyházi megnyi
latkozások elfogultság és minden hátsó gondolat
nélkül szólnak olyan kérdésekről, amelyek a múlt
ban vagy fel sem mcrültek , vagy amorális-órákon
"Ezt majd otthon olvassák el. uraim l" felkiáltással
lapoztak át, s amelyek fölött a családon belül azzal
siklottak át, hogy: "amil ill nem illik beszélnünk".
A könyvegyértelműen értéknek. az ember lényegé
hez tartozónak tekinti a "testben való" létet. ame
lyet a megtestesülés és a feltámadás titka is elmé
lyít (vö. Alfons Auer tübingeni moralista bevezető

tanulmánya), s egyik sarkalatos megállapítása,
hogya szexuális dimcnzio férfi vagy női voltunk



minden testi és lelki jellemzőjével - áthatja, színezi
személyiségünket, valamiképpen társas, sőt társa
dalmi kapcsolataink kiindulópontja is.

A kötet által körvonalazott nemi erkölcs .nem
moralizál, nem általánosit, nem ismeri a "címké
zést", a kazuisztikát, az elvont "esetekben" gon
dolkodást. Talán legnagyobb telitalálata F. von
Gagern csupán háromoldalas írása (Aszexuális ne
velés régi öt hamis tilalomfája ) éppen azt tekinti a
nevelésben a legnagyobb hibának, amit a hagyo
mányos erkölcstan leginkább sugalmazott: tudni
illik ha a gyermekben azt a képzettársítást építjük
ki, hogy minden szexuális vonatkozású gondolat,
érzés eleve bűnös, szemérmetlenség, akkor csak
gátlásokat, hamis bűntudatot alakítunk ki benne.

A manicheus ízű testellenesség helyett a könyv
perszonalista szemléletet közvetít, többféle érte
lemben is. Mindenekelőtt arra ösztönöz, hogy ki
ki saját személyiségén belül találja meg a szexuális
dimenzió helyét - ne egyszerűen elnyomja vagy tu
domásul se vegye, hanem fogadja el, hiszen az Is
ten akarata, rendelése, sőt válasz Isten hívására
(Durand). A könyv az erkölcsi elveket is perszoná
lis szempontból nézi: az embert már legkisebb kor
tól kezdve úgy tekinti, mint aki az időben, a törté
nelemben él, ezért tetteinek megítélésében mindig
figyelemmel kell lenni a személyiségfejlődés foko
zataira s a konkrét körülményekre. (A gyermeket
nem kezelhetjük "kis felnőttként", aki teljes fele
lősséggel dönt.) Személlyé azonban csak a másik
személy előterében válhatunk. A tanulmányok
végsőkicsengése az, hogy a nemiség teljes értékű

megélése elválaszthatatlan attól az életre szóló sze
mélyes szeretetkapcsolattól, amit a házasság jelent.
Több írás is - így Georg Teichtweier würzburgi
morálprofesszoré, de a püspökkari dokumentu
mok is - hangsúlyozza, hogy ahol a szexualitás
személytelenné, "konzumcikké" válik, ott a másik
ember az eszköz szintjére süllyed (163. o.), éppen
ezért nem fogadhatjuk el a "szexuális felszabadí
tás" hamis ideológiáját, amely nincs tekintettel a
nemiség személyes jellegére, erkölcsi vonatkozásá
ra, mint ahogy nem fogadhatjuk el azt sem, hogya
szexuális felvilágosítás kimerülhetne a biológiai is
meretek közlésében.

A könyv gyakorlati célkitűzése éppen ez: ho
gyan lehetne pozitív megközelítésben a fiatalok elé
tárni a szexualitás keresztény értelmét. A kötet

mottója ez lehetne: forduljunk a család, a szülők és
a nagyszülők felé. A szülők felé, hogy ők valóban
.mevelövé érlelődjenek" (73. o.), s a nagyszülők fe
lé, mert a gyakorlat azt mutatja, hogy sok esetben
- főként az idősebbek 'körében - ellenállásba ütkö
zik az új, pozitív látásmód. A családon belüli sze
xuális nevelés kérdésében a legnagyobb érdeklő

désre Helga Strdtting-Tólle és Barthold Strdtling, a
házassági tanácsadással foglalkozó német házas
pár írása tarthat számot. Ez a hosszabb tanulmány
egyébként kitűnő példa arra is, milyen úttörő

munkát végezhetnek világiak a teológiai kutatás
ban, hiszen a szerzőpár eredetileg már 1968-ban
megfogalmazta azt, amit ma már a hivatalos egy
házi megnyilatkozások is magukénak vallanak.

A házaspárok természetesen nemcsak mint szü
lők, de mint házasok is sokat meríthetnek a könyv
ből. A Strátling házaspár tanulmánya mellett első

sorban Theodor Bovet, az időközben elhunyt or
vosprofesszor írása érinti a házasok lelkiségének
kérdéskörét, akinek Felelle nagy titok című köny
véből már ismerjük hármas megkülönböztetését
- szex, érosz, agapé -; ezúttal a házasság belső fej
lődésvonalának útját is megjelöli; de ugyanezt a
szeretet irányába, sőt az Isten felé nyitottság irá
nyába való fejlődést Teichtweier tanulmánya, al
Francia Püspöki Kar családi bizottságának nyilat
kozata, a Mit jelent szeretni s több más írás is sür
geti. A másik francia eredetű dokumentum pedig
(Szexualitás és keresztény élet) kifejezetten a há
zasok lelkiismeretvizsgálatához nyújt fogódzó kat
(166. o.): nap nap után felül kell vizsgálniuk maga
tartásukat ; vajon csak önmagukat, önző kielégülé
süket keresik-e a házaséletben, vagy szolgálatnak
tekintik a szerelmüket, s ugyanakkor megmarad-e
kreativitásuk, alkotókészségük "kifelé", az embe
rek tágabb családja felé is? A német püspökkari
dokumentum s az erkölcsteológus Teichtweier pa
ráznaságnak tekinti a házastárs önző kihasználá
sát is (190., ill. 41. o.).

A kötetnek az ember szexuális dimenziójáról al
kotott pozitív értékelése bizonyára sokat segít
majd annak a kiegyensúlyozott házas és családi lel
kiségnek a kialakításában, amelyet a püspöki szi
nódusok s a családi nevelésről szóló pásztorlevelei
ben a mi püspöki karunk is szorgalmaz.

CSELÉNYIISTVÁN GÁBOR
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