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Katolikus hittudósok évek óta
vitáznak már arról, hogy mi
lyen sors vár a túlvilágon a
keresztség nélkül meghalt. gyer
mekekre. Nemcsak azokról a
g'yermekekről van itt szó, aki
ket a keroszténv kulturkörben
valami okból nem kereszteltek
meg a haláluk előtt, de általá
ban minden gyermekről, aki a
föld bármely részén keresztség
nélkül hal meg, s ugyanígy
vagy méginkább azokról a méh
mugxatokról, akiket korai pusz
tulásuk miatt meg sem lehet
keresztelni. Mi történik főleg az
utóbbiakkal ~ Elméleti érdekessé
ge mellett gyakorlati jelentősé

ge is van a kérdésnek, merf a
hívek nem ritkán igénylik pap
juktól a megnyugtató felvilágo
sítást. Mi több, az idevágó köz
leményekból v ilágosan kitűnik,

hogy a dolog tárgyalását éppen
a lelkipásztori vonatkozások
tették időszerűvé és ermyrre
elevenné. !

Az Orbis Catholicu» összefog'
laló beszámolója szer-int a vi
tát a francia E. Boudes érte
kezése váltotta ki, amely még
1949-ben jelent meg. Boudos
akkor rámutatott arra, hogy az
egyház álláspoutjá.t a kérdés
hen hivatalosan és végérvénve
sen még rnindig nem határoz
ták meg. Általában uralkodó az
11 nézet, hogy a kereszteletlen
gyermekek, rniután haláluk t)il
lanutában az eredeti bún tcr
holte őket, nem juthatnak az
örüle boldog:;ág állapotába. En
nek a nézetnek azonban
mondotta Baudes - nincs kel
lően megokolt alapja. Mert ha
ezek a gyermekek kizárólag az
első Ádámmal való kapcsola
tuk miutt rninősülnek búnősök .
nek, m iér t ne hatna ki reájuk

318

a második Ádámmal való kap
csolatuk is, azaz miért ne men
tesítené őket is az eredeti bűn

től Krisztus áldozata ~ Igaz 
folytatta Bondes -. a hit és a
keresztség szűksége» ahhoz,
hogy az egyes em ber részesül
jőn a megvú ltáahól, de ha az
egyház m{~g a szabálvos kere"z
telésnél is helyettesítőként jár
el, rner-t hiszen hitvallást tesz
azok helyett II g~rermekpk he
Ivett, akik maguk képtelenek
bárminő hitvallásra. akkor mi
ért ne alkalrnazhatnók "az l'g.\-
húz pótolja" elvét a kereszte
letlen gym'lIlf~kekre is? Ha ;H'
dig alkalmazzuk, akkor n i ur-«
akadálya annak, hogy ezek II

gyermekek is elnyerjék az örök
iidv~;sséget a ,,~oh~m. .baptismi",
II v<lg'ykel'esztseg ú tj án , amely
nek aktusúban az egyház helyet
tesí ti öket.

A f'raucia teológus ujszerli t',s
úttörő fejtegetései széles kőrben
keltettek figyelmet. A kérdés
hez m indjárt hozzászólt a SlJ<1
nyol Fel ix Pueo s lényegében
magáévá tette Bondes gondo
latrneuetét, Külöriösen az irek
nél azóta egész irodalom támadt
e körül a két teológus körül, fő

leg az Irish Ecclesia»! ical Re
cord hasúb.ia iu. Az itt folyó vi
tát próbálta azu tú n lezúr-ni s
ered móuveit {~rtók"lni F. H.
Dri.nkwa:ter, akinek tanulmá
nyát a Doumside Review tette
közzé, A következők ennek a
tanulmánynak kivonatát nyujt
ják, de helyenként odaiktatom
az Orbi» Cntholicus megjegyzé
seit is.

Abban II tek i u tetben teljes az
egyetértés állapítja meg'
Drinkwater -, hogy Isten va
Iamennyi emher űdvét akarja.
Ebből illdult k i Boudes is. Ha



pedig Istennek ez a kivánsága,
ruint ahogya teológia is tun ít
ja, akkor HI iért lenne kétséges,
hogy a szükséges eszközöket is
kivétel nélkül ruindenkinek ren
delkezésére bocsátja" A vitában
résztvevők túlnyomó többsége
meg is van győződve arról, hogy
Isten a meg nem keresztelt
gyermekekkel sem tesz kivételt.
Csupán az titok hangsú-
lyozzák egyesek ,hogy Illi
módon gondoskodik Isten az ő
számukra szükséges eszközök
ről, olyan titok, amely csak az
örökkévalóságban nyílhat nw/!,'
előttünk. Magil Dri nkwater
azonban derülátóbb náluk: sze
r inte a teológia már ebbe a ti
tokba is behatolt, amióta azt
tanítja, hogy az ártatlan betle
hemi kisdedek a "vérkereszt
ség" útjún ignzu ltak meg, hol
ott nyi lvánvu ló. hogy részük
ről semmiféle érdemszerző sze
mélyes cselekedet sem forogha
tott fenn.

Mindenesetre rendkivül I'igye
lemreméltó, hogy azok, akik Illa
foglalkoznak a kérdéssel, sz.inte
miridannvian idegenkednek at
tól az eddig általánosan hirde
tett teológiai nézettől, hogy a
meg Hem keresztelt gyermekek
nem juthatnak hozzú az üriik
boldog'sághoz. S ez az idegen
kedés -- Drinkwa ter szer-í lit .~
meg is érthető. Ne feledjük
ugyanis, hogy az említett nézet
még a középkorban keletkezett.
amikor a földrajzi látóhatár
szűkössége miatt a teológ-usok
nak sejtelruük sem lehetett ar
ról, bogy abb 'ln az esetben, ha
nézetük megállja a he.lyét, a
gyermekeknek kerekell HO %-a
vesztené el üdvösségét. Meet ha
sejtik - mondja Dri nkwater ~-,

akkor bizonyára elgondolkodtak
volna azon. hogy miként hoz
hatják összhangba ezt a hatal
mas ará nvt Istennek m indenki-

re kiterjedő üdvözítő akaratá
val. Az ő állásfoglalásuk tehát
nem elégséges, sőt hiányos
mcgf'ontolásokon nyugszik, rui
ért is nézetük belső valószín ú
ségét rnéltán vehetjük tagadás
ba. A vita során is történt
ugyan hivatkozás arra, hogy
nemcsak gyermekek, de felnőt

tek is voltak már millió és mil
liárd számban II földön, akik
nem részesültek a megváltás
gyümölcseiből, érvnek azonban
<'z semmiképen sem érv- je
leuti ki Drinkwater -, mert
e ls ik lik egy döntő különbség fö
lött. Afölött. nevezetesen, hogy
amig a felnőttek, bármilyen
hithez tartozzanak, a mi taní
tásunk szer-int is mindannyian
üdvözülhetnek, ha követik a
lelkiismeretük szavát - a lelki
ismeretre hallgatás ugyanis tu
dnttalanul tartalmazza a ke
resztség vágyát ,addig a
gyermekek előtt - éppen, mert
gyermekek - zárva maradna
az iulvözülésnek ez a lehetősé

ge is. Ük volnának t-ehát az
egyedüli ek az emberek kőzött,

akik a legcsekélyebb személyes
vétek nélkül rekednének kivül
az örök boldogságon.
. Azt senki sem vonja és nem
IS vouhatja kétségbe, hogy az
iidvösséghez 11 vízkeresztség a
szabályos kapu. Kivételként
azonball 11 vágykeresztséget és
a vérkeresztséget is felismerte
az egyhúz. 8 Cajetan, a XVI.
század elejének talán legna
gyobb hittudósa, megpendítette
múr annak a lehetőségét is,
hogy azokat a gyermekeket,
akik keresztség nélkül halnak
1I1eg', noha szűleik meg akarták
őket kereszteltetni, aszülőknek
csu pún ez a vágya is "láthatat
lanul megkereszteli". A tridenti
zsinat nem itélte el ezt a né
zetet: csak amikor a dömés
Soto perbe szállt vele, töröltet-
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te V. Pius a vonatkozó részt
Cadetan munkájából. De ha
eszerint komoly gondolkodók is
lehetőnek tartották, hogy II szü
lők helyettesítően lépnek közbe
gyermekeikért - írja Drink
water -, akkor nem ennek a
gondolatnak nagyon jelentős el
mélyítését fedezhetjük-e fel ab
ban - esetleg az egyháznak,
mint Krisztus misztikus testé
nek jobb és érettebb megértése
kapcsán -, hogy Boudes azt a
lehetőséget mórIegel i, vajjon
maga az egyház nem jár-e he
lyettesítően közbe az üdvösség
ből személyes vétek nélkül ki
zárt gyermekekért ?

Igaz, a másik oldal azt hozza
fel ez ellen, hogy általános és
önműködő megigazulás nincsen:
vagy az kell hozzá, hog-y az em
bert személvesen megkeresztel
ték légyen, vagy meg ken len
nie az egyénben személy szer-int
legalább a vágynak, ha kimon
datlanul is, a keresztség után,
avagy, mint II betlehemi kis
dedeknek, személy szerint kell
meghalnia Krisztusért, Ha már
most az egyház - hangzik to
vább az ellenérvelés -- a ke
reszteletlen gyermekek helyet
testtésében járna el, ezt csak ál
talánosságban cselekedhetné,
mer t ef,,'Yszeriíen képtelensóg,
hogy mindenegyes iD'ermekért
letegye II keresztségi fogadal
mat; az ilyen általános fogadal
mat pedig csak akkor tekint
hetnők elégségesnek, ha teljesen
új értelmet adnánk a kereszt
ségi fogadalomnak, olyan értel
met, amely beleütközik a ha
gyományba s így meg sem en
gedhető, Drinkwater azonban
- s ezt már az Orbis Cath cli
cus mondia - okkal feleli er
re, hogy merőben ön kényes az
a heállítás, mintha az llgyház
valami névtelen tömegnek te
kintené a kereszteletlen gyerme-
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keket, mert hiszen Isten egyen
ként és nevükön szól í tju őket.

De tovább rnenve, a hagyomány
is, amelyre hivatkoznak, meg
lehetősen kérdéses ebben a
tárgvkőrben, Bizonyos, hogy ál
talában mindig azt beszélték és
írták, hogy II meg nem keresz
telt gyermekek ki vannak re
kesztve az üdvösségből, Drink
water szer-int azonban nem köz
vetlen kinvilatkoztatási hagyo
mánuval állunk itt szemben,
hanem tisztán értelmi következ
tetéssel, amely lényegében így
fest: "Aki az eredeti bűnben
hal még, nem juthat a mennvek
országába: ezek II gyermekek
az eredeti bűnben halnak meg;
nem juthatnak tehát a mennyek
országába." Az első tétel - mu
tat rá Drinkwater - a kinyi
latkoztatásból való s így rend
ben is van. A második tételt
azonban nern érezhetjük más
nak. mint elsietett itéletnek.
Gondoljuk csak meg, ha eg-y
köz ismro-t bííniiző vissznutasít.ia
II haldoklók szeutségeij s nélkü
Iül; hal meg, vajjon joggal ál
líthatjuk-p rói a, hozv ezekután
elkárhozott.l Semmiképen sem.
Levfeljebb annyit mondhatunk,
hogy a látszat emellett szól. A
kereszteletlen gyermekek eseté
hen is legfeljebb odáig mehet
ue n .,hagyomúnyhü" állás í'orr
lalú.s, hogy ezeknek a sorsát ic;
Isten könvörületesséaére kell
bíznunlr, mert hiszen olyan ál
l ításra, hogy ezek a gyermekek
11 bűn állu]lotáhan léIltek be az
örökkévalósáaba. semmi. de
senuni sem jogosít fel ininket.

Ehhez a ponthoz knpcsolódik
a vitának arról való tanúskoda
Ra is, hogy II gyermekek szol i
daritását ll, második Adámmal.
vagyis Krisztussal magától él'
tetődőllek találja mindenki.
Vannak azonban, akik tagadják
azt a jelentőséget, amelvej e1>-



ben a vonatkozásban Bondes
tulajdonít neki. Tagadják az
zal a már felhozott megokolás
.sal, hogy ez a szolidaritás csak
személyes cselekedet és nem az
egyház g-lobális fogadalma út
ján válhatik valóság-gá. Sze
rintük ez kitűnik mind a szent
Írásból, mind az egyhúz tanítá
súból, amely a vágykeresztsé/!
nek más formáját, mint a2J üd
v(isség-re való egyéni vásryódást,
soha "nem vette tekintetbe". De
érv-« az, hogy nem vette tekin
tetbej - kérdi Drinkwater. Sze
r inte nem, merj hiszen a dog
matörténet tanúsítja, hogy az
egyhá? sok m indent felfedezett,
amit a korábbi idők "nem vet
tek tekintetbe".

Itt tér ki azután Driúkwater
arra a nézetre, hogya kereszte
letlen gyermekek számára kü
lö n hely van a túlvilágon, s
megjegyzi, hogy némelyek ezt
egyen ese n hittételnek tűntetik

fel. Ez a hely lenne az a bizo
nyos "limbus puernrum". amely
lyel kapcsolatban sok teológus
érvelt már akként, hogy mi
után létezik ilyen hely, 'nyilván
nem állhat üresen. Létezésére
vonatkozóan pedig idézték a
második lyoni zsinatot és XXII.
.Iános pápát. Ez a pápa azon
han, aki a Iimbust a pokol
i'~lyhébb büntefésű részeként je
lölte meg, lakóiról csupún any
nyit mondott, hogy azok kerül
nek oda, akik az eredeti bűn

állapotában haltak meg. A kér
dés viszont, amelyet ma vita
tunk - emeli ki Drinkwater 
egyáltalán nem a limbus, ha
nem éppen az a körülmény,
hogy ezek a meg nem keresztelt
gyermekek valóban az eredeti
hűn állapotában vannak-e s nem
szabadultak-e attól egy "látha
tatlan keresztség" útján ~ Sze
repelt a limbus a jansen izmus
tiirténetébcn is. A janscnisták

a pelagiánus gondolkodás ter
mékének mondották és tagadták
a limbust, Szerintük a keresz
teletlen gyermekek, noha csu
pán az eredeti bűn terheli őket;

az elkúrhozottak sorsában osz
toznak és a pokolban a helyük.
Ezt a nézetet VI. Pius mint
"téveset" vissxautasf totta, Bár
hogy értelmezzük is a további
akban ennek a púpának a lim
busra vonatkozó tanítását - ír
ja Drinkwater -, kétségtelenül
kiviláglik belőle, hogy az egy
ház enyhébben gondolkodik a

. kereszteletlen gyermekek sorsá
ról, m int a jansenisták. F~rdekes
különben, hogy a limbus szó
szólói is újabban már a "termé
szetes boldogság" állapotának
tekintik ezt a helyet, míg régeb
ben kifejezetten büntetésnek
fogták "fel, ha esekélvebbnek is
a pokolbelinél.

Sokan utaltak a vitában arra,
hogy az egyház nem hajlandó
eltemetni a kereszteletlen gyer
mekeket, még akkor sem, ha ke
resztények a szüleik. Ez nyil
vánvalóan liturgikus hagyo
mány - mondották -, a litur
gikus hagyományt pedig olyhá
kell venni, mint hithagvományt:
"lex orandi lex credendi".
Drinkwater ezzel szemben ah
hoz a másik oldalhoz csatlako
zik, amely ebben a tekintetben
is fenntartással él. Minden
tárgyismeret arra vall ugyan
is, hogy itt nem annyira li tur
gikus hagyománnyal, mint in
kább morálteológdai ösztönzé
sekkel és egyházjogi rendelke
zésekkel van dolgunk, ezek pedig
olyan mozzanatok, amelyek nem
f'or rásai, hanem csupán követ
kezményei a dogmatikusole ta
nításának. Ez a liturgikus ha
gyomány tehát nem bizonyít
semmit. Egyébként pedig
hangsúlyozza Drinkwater - sen
ki sem állítja azt, hogv a ke-
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reszteletlen gyermekek üdvözü
lése bizonyos. Bármilyen való
színűnek lássék is, ez csupán
egyike a lehetőségeknek. Egé
szen természetes viszont, hogy
az egyház a szentség'i gyakor
latban mindig a bizonyosság
hoz tartja magát. ]<~zért is sür
geti ~s fogja sürgetni a jövő

ben IS az újszülöttek mielőbbi

megkeresztelését.
Fölöttébb meg kell azonban

fontolnunk - folytatja Dr-ink
water - a következőket is: Ha
e magzatok és gyermekek oly
gyakran nyugtalankodó és a
kétségek miatt szenvedő szüle
inek egészen jó és kifogásta-,
lan teológiai érvek alapján meg
adhatjuk a reménységet, akkor
egyáltalán megállhatja-e a he
lyét és helyénvaló-e felhozni
ellenérvként a vízkeresztség
szükségességé t? Hihetjük-e vaj
jon, hogy Krisztus Urunk azért
rendelte el a keresztséget, hogy
szaporítsa vele az ember aggo
dalmain Igen - fűzi tovább
immár il? Orbis Catholicus
Drinkwater gondolatait - fel
vethetjük és fel is kell vetnünk
n kérdést: "Mi a különbség a
valóságban aközött, ha feltesz
szük, hogy a kereszteletlen gyer
mekek személyes vétkük nélkül
.de f'acto' ki vannak zárva az üd
vözülés lehetőségéből, és akö
zött, ha azt a megdöbbentő ki
jelentést tesszük, hogy ugyanaz
az Úr ;Jézus zárta ki őket eb
ből, aki azért halt meg, hogy
eltörölje mindenkinek bűneitI
Az, hogy mi különbséget te
szünk negatív és pozitív eleve
elrendelés között, valóban az
utolsó szó lenne ebben a kér
déabenI Azok, akik a vitában
a szigorúbb álláspontot képvi
selték, a másik oldalnak érzel
gősséget hánytak II szemére.
Ennek a szemrehányásnak azon
ban szerint iink pontosan annyi
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értéke van, miutha a másik ol
dal azt felelte volna erre, hogy
nem-érzelgős ellenfeleik bizo
nyára nem sírtak volna Lázár
sírjánál".

Mint várható volt, a vitába
belekerült a teológusok "con
sensusának", "egyetértésének"
problémája is. Köztudomású
ugyanis, hogy a kereszteletlen
gyermekek ügyében messzeme
nő egyetértés alakult ki a teoló
gusok közőtt, Nagyobb súlyt a
legutóbbi időkig csupán három
teológus ellentétes véleménye
kapott. Ezek: Caietan, Klee és
éppen Boudes. A teológusok
egybehangzó nézetét azonban,
in int II va.tiká ni zsinat kimon
dotta, csuk akkor szabad "az
egyház tanításának" tekinteni
-- állapítja meg Drinkwater -,
ha ez az egyetértés arra vonat
kozóan áll fenn, hogy valamely
meghatározott tétel kifejezet
ten, vagy bennfoglaltan kinyi
latkoztatott igazság. S idézi
Drinkwatur Van Noort elismert
ruűvéből: "A tisztán vélemény
(opinio) akkor sem kötelez, ha
általános ... A teológusok egyet
értő véleménye csak akkor kö
telez, ha annak tartalma oly
szorosan függ össze a kínvilat
koztatással, hogy a hit vagy a
vallás veszélyeztetése nélkül
kérdésessé nem tehető." Már pe
dig ettől - jelenti ki Drink
water -, ami a kereszteletlen
gyermekek sorsát illeti, ugyan
csak messze van a teológusok
egyetértő véleménye. Amennyj
bell pozitív forrásokra támasz
kodik ez a vélemény, elsősor
ban az említett jansenista tétel
elítélése az, s még régebbről

Szent 'I'amúsnak az a tanítása,
hogy a meg nem keresztelt
gyermekek "nem szenvednek az
örök boldogság elvesztése' miatt,
miután soha nem voltak abban
a helyzetben, hogyelérjék azt".



Valóhun Illerészség vol ua azt ál
lítani jegyzi meg Dr'ink
water --, hogy ez a teológiai
ala II különösebben teherbíró
lenne.

A vita mindeddijr azt a be
nyomást kelti --- zárja beszámo
lújM az Orbi« Uath olicus ,
m i n thu a vélernénvkülönbséaek
hizonyos mértékben csak kiéle
ziídtpk vo lua. FJgyik oldalra tö
mörülnek a hűvös teológusok,
akik (,rzeIrnessérret nem tűrő

inódon itólkeznek iróusztaluk
mellől a kereszteletlen gyerme
kek föliitt, urásik ohlulou felso
rakoznak a lelkinásztori gya
korlat ha.n IS benueélő napok,
akik hzáll1úru ez a kt-rrlés tőhbot
jelent, m int tú rgyut tudomá
\I vos értekezésekre. Tulá n érde
!];es ideveu nem, hogy egy derék
ír pléhvllos, aki maga i,; részt
vett a vi tú luiu, azóta azonban
az életből elköltözött, ct Drink
waterl1l'z juttatot! feljegyzl>s
hzel'inj- ezeket mondot.ta a halá
10;; ú,!o'ún: ..Vúria tok csak, ha
a iuen Jly"k he él'kezem, vödröt
és vizet kérek Szell t Pétertől s
nyomhan uek i i'ogok , hogy m iud
Illee:ker!'s:~tel.ielll pzd:f't rt gyer
Illi'kpket." F~gy músik hozílú
szúló pedig, ugyancsn k plébános,
kissé darabos fejtegetéseit így
l'c.if'zí be: "IstrJl azt (~selrkszi,

nm it akar, s nem kéts(~ges, hogy
u.iudaz helyes, amit r-selekszi k.
Ám, az sem vitás, hogy Ö volt,
aki belénk öntötte a jOg'OImak
Ól' móltánvosnak érzetét. Ezért
moridhutta Abrahám büntetlenül
i;;: ('rnak: ,F.z ue m az a mód ,
ahosrv a fiiId hírúj;, igazsilgot
gyakorol.' Ha tehút vall egy út
auuuk megmutatására, hogy Is
ten ebben a kérdésbrn is nem
('~ak ig'uzságos, rle akként igaz
ság'os. hogy azt mi be is lát
hat juk, akkor m iót-t ne reinény
kednénk abhau, hogy it teoló
,L;'Wo'ok fp] is f'erlezik ('Z t az u tn t

és hogy az egyház majd jóvú
hagyásával szentesíti azt?"

Aki az Orbis Catholicu.'! be
számolóját írta, maga is a most
kibontakozó új felfogást képvi
sel i. S ennek ad hangot. immár
nern vitázó formában, Franz S.
Kriisbacher is, aki a módsze
res teológiai megalapozásr-a is
kísérletet tesz, Erről azon b.in
legkii'/,elehll,

Azzn l adták kezembe a- Zcü
schrift des Vereines Deuisoner
l nuenleure úprilisi számát, hogy
valami izgalmas írást találok
benne. Kissé gyanakodva nvú l
tam hozz», mert a címlap vas
Ül g' betűkkel hirdette, hogv em
1(~k87,úllI CíI a "portechnikai szak
'bizottság" nezvedszázados ju hi
leumára, S valóban, a terjede l
mcsebb kőzlemények mind r.
porról szóltak: robbanó ipari
norukrúl, iiIedékkőzetek poráról.
g-a!Jollamalmok porűról, s fe]
sem tudná.m sorolni a rengetp~

Jlorrl'II',,(~get, amikről UI-ZOI'Y

se.ite huem 8pm volt, de a mi!-.
bevullom, ez ut án sem fogbd
kozt atnu k. Ellenben igenis llh;,"'
akadt a szeinem a kozmikus no
JOU, il sokat mnlegetett "esi IIau.'
porou", amely uyi lváu nem il

mérui;ki ismeretok fejlesztés,',
haue m csupán a n{'Hwt alapos
"úgú teljesség okúból került it

riildi porok mel lé, helyesebbc-u
föl,;, S a róla szóló tanulmányt.
III ik{'ll t lIlogjósoltúk, izgalma»
nak is, meg hasznosnak is tai:d
tam, Sz{'rzőjP Paseual Jorda«,
LL neves hamburgi egyetemi ta
nár, aki remekül érzékelteti eik
kébeu u világtérség mai 1lH1o
mánvos szeml életét is.

:\lpgtudjuk így mi ndenekelőtt.
hogy HZ ürbeu levő kozrn ikus
anyag' csak részben törnörü It
«sil lrurokkú: legalább a fele az
u. u. "sötét-tömegekben" gÚíI 0'-



por formájában oszlik szét.
Ezek a sötét-tömegek legszem
betűnőbben a különböző sp irál
ködökben lépnek elő. Jordan
megjegyzi: a "spirálköd" elne
vezés abból keletkezett, hogy
ezeknek a képződ ménveknek
egyes formacsoportjai kifejezet
ten spirú.Iisok. Vannak azon
han formák, így az u. n. el li p
tikus kődck, amelyeknél a spi
rálkarok teljesen hiányzanak.
Hiányzanak tehát azok a vilá
gos csillagtipusok, amelyek a
tulajdonképpeni spirálködöknél
-éppen a karokat alkotják. Mint
hogya "spirálköd" elnevezés így
nem egészen találó, gyakran
nevezték egyszerűen "ködnek"
is a tejútszerű kozrnikus kép
ződménveket.Ez azonban hátrá
nyosnak bizonyult, mert sok
képződményt a mi Tejútunkon
belűl is "ködnek" hívunk, és pe
dig a Tejút sötét-tömezeinek
azokat a darabjait, amelyeket a
szomszédos csillagok fénye hoz
ragyogásba. Spirálköd tehát
annyi, mint tejút s valameny
nyi a mi saját Tejútunkhoz ha
sonló s vele rokon képződmény.

Nyersen úgy jellemezhetnök a
világmindenséget, hogy mérhe
tetlen térség az. amelyben
számtalan tejút szóródik el. A
mi 'I'ejútunlr, mint ismeretes,
hatalmas csiflazrendszer. Enilek
belsejében ülünk mi Napunk
kal együtt, de semmiképen sem
a közepében. A csillagok szá
ma ehben a rendszerben mir.t
egy 100 mill'iárd s az egyes csil
lagok tömege kevés kivétellel
megfelel a Napénak; fénY21'e
jük már nagyon küliinhözö: át
lag 1/50-e a Napénak. de van
nak igen fényes csillagok i s,
amelyeknek fényereje tizezer
sze r, sőt százezerszer nagyobb,
mint a Napé. Ennek w'. ór-iási
«<illagfelhőnek alakját a köze
nén kiduzzadó diszkoszhoz ha-
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sonIíthatjuk, amelynek átmérő
je 100.000 fényév, -vastagsága
20.000 fényév. (Egy fényév tud
valevően az- a távolság, amelyet
a fény egy év alatt fut meg,
kereken 9 és fél billió kiloiné-.
ter!) Mindezek a megáJlapltá-'
sok persze hosszú kutatások és
számítások eredményei, amelyek
közül a legújabbak éppen a
Tejútunk spirál-alakjára vonat
kozuak,

A Mount Wilson és a Mount
Palomar csillagdáinak műsze

rei, arnelvek a mai technikai
kor valóságos csodái, egy- és
kétmilliárd fényévnyi hatótú
volsázukkal olyan térséget tár
tak a megf igvelés elé, amely
ben kereken egy milliárd ellip
tikus és suir.rlkűlot taiá1u::k
Ezek nagyjában aZOIlOS modon
oszlanak meg az ürben, helyen
ként azonban kissé sűrűbben

fekszenek. ahogy nevezik: köd
fészkekben, vagy körlrakások
ban. Baade német esi'llaaásznak,
aki már negyed"zázadu. Ka li
forniában dolgozik, nemrégiben
feltünt, hogy vannak ködí'ész
kek, amelyekben az egyes kö
dök nem mutatnak semmiféle
sötét-tömeget és spirúlkar.iaik
sincsenek, holott egyéb szerke
zeti sa.iútoseásraik miatt mind
a kettőt tartalmazniok kellene.
Ez megerősítette Baadénak azt
a régebbi gondolatát. hogy a
snirúlknrokat alkotó igen vilá
gos csillagok csak azokban a
tejútakban lépnek fel, amelyek
ben jelentős mennviségű sölel
tömeg halmozódott össze. Igen,
de miért nincsenek sötét-törne
gek a szóbanforsró ködfészkek
egyes ködeiben1

Baade és Spitzer közösen dol
gozott ki erre elméletet. Abból
indultak ki, hogy a spir-álkö
dők egymástól való oldaltavol
ságai aránylag csekélyek. ha
figyelembe vesszük átméro.iű



ket. Mondhatrri, összezsuf'olod
nak a térben, nem úgy, mint
a csillagok, amelyek a mi '1. ej
útunkban is oly ritkán vannak
elszórva. hogy a leg-közelebbi
két csillag- közt is cg-y vagy több
fényévnyi távolság marad, nol
ott az egyes csillagok tömegei
nek sugara nagyon kivételesen
éri el az, egy "fényórát", s job
bára csak egy "fénymásodpel'
cet" tesz. A ködfészkekben az
után oly nagy már a tor-lódás,
hogyaködök, amelyek mind
egyikének saját mozzása van,
nem egyszer összeütköznek. "\
kérdéses fészkek ködei közül az
utolsó 3 milliárd évben legalább
egy ilyen összeütközésen mát
valamennyi átment. A viszOIlY
lag nagy sebesség - kereken
1000 kilométer másodpercenként
- miatt a csillagok a találko
zás ideje alatt csak kevéssé be
folyásolják egymást, a sötét-ti-
megek azonban - ezek az óri
ási térre kiterjedt egészen rit
ka. gáz- és közberakódott por
tömegek - egymásba csapód
nak és vad förgetegben szórúu
nak ki a világürbe, Vagyis a
spir-álködök találkozása azzal
jár, hogy kölcsönösen megtisz
tulnak a g-áztól és a portól.

Az érdekes elméletet - írja
.Jorrlan csodálatos módon
alátámasztotta legutóbb a rádió
asztronómia," Több mint száz
ob-an "pontforrúst" állapítottak
meg a világűrben, amelyek rö
vidhullámú sug-arakat küldenek
szét. Ugy látszik azonban, hogy
azok az objektumok, amelyeket
a rádió-asztronómia ismertet
meg velünk, túlnyomórészt hoz
záférhetetlenek a távcső számá
ra, mert a sugárzások forrásai
közül csak izen keveset tudtak
még optikailag is azonosítani.

* Ezzel az új tudománnyul már fog-Ial
keztam a Yigilia 1952 decemberi számá
han.

Baadénak mindenesetre sikerült
egy ilyen azonosítás, amivel
egyben azt is bebizonyította,
hogy két köd éppen most ke
resztezi egymást, és pedig a
Hattyú csillagképben. Az ősz

szecsapódás folytán ionizált
gáztömegek az elméletileg meg
kívánt iutenzitású rövidhullá
mokat árasztják s így a két köd
a rövidhullámú zörejek erős for
rása lett. Valószínű egyébként,
hogy egy másik, bár gyengébb
forrást - a Perseusban - szin
tén két egymást keresztező spi
rúlköd hozott létre.

Azt a tényt, hogy a világos
fehér és kék csillagok - szak
nyelven az "I. népségbe" tarto
zók - csak a sötét-tömegeken
belül ragyognak fel, szükség
szerűen kiinduló pontnak kell
vennünk annak a szerepnek
tisztázásához, amelyet a por- és
gáztőmegek visznek a mínden
ség fejlődéstörténeteben. Kant
és Laplace óta végtelenül sokat
elmélkedtek erről - mondja
Jordan ,ma már azonban
'nemcsak sejtésekkel és feltevé
sekkel. hanem tapasztalatilag
igazolt tudással is rendelke
zünk.

A kozmikus gáz !ls kozrnikus
por vizsgálatánál olsösorba.i a
mi Tejútunk sötét-Iomcgei .i~n
nek szóba. Ezeket helvenként
meg-világít.ia a közeli eaillagok
fénye. A fényt ugyanis a por
visszaveri s ez razvorrásru ger
jeszti a gázt. Az Orion-köd kü
lőnösen ismert példája ennek.
Az atomfizika biztos alapot.
nyujt annak a bonyolult folya-

"lnatnak megértésére, ameh-cn
keresztül' a csillagfény ragyo
góvá teszi a gázfelhőket, nrin
denekelőtt azáltal, hogy az ibo
Ivántúli csillagfény látható ImI
lámhosszúságra alakul át. A
hidrogén mellett, amely a 11:07
mikus anyag f őtörneg'ét teszi
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más elemeknek is szerepük vall
ebben', jóllehet a hélium kivéte
lével egészen csekély a rnennyi
ségűk, viszonyítva a hidrogé
néhez. Mindezek a világító gáz
ködökre vonatkozó vizsgálatok
azonban nagyon keveset árul
nak el a kozmikus porról, ini
u tán csak az u. n. "reflexIós
ködöknél" vehetjük számba a
por f'éuvhatásaif A mi Tejútun
kon belül a por jelenlétére, tér
beli elhelyezkedésére és fizikai
t.ulajdonságuira föleg a messzo
mögötte Iekvő csillagok fényé
re gyakorolt befolyásból követ
keztethetünk, olyan esetekben,
amikor' ennek a fénynek egye
nes útja hosszú távolságon át
eZ,Cll a porou halad keresztül.
A fény elnyelése következtében
ugyanis árnyék borul a porfel
hökre, amely árnyék hosszú út
esetében teljes sötétséggé válha
tik. A hozzánk jutó fény ilyen
gyengitése mellett azonban rend
szerint meg is vörösiti a por a
m ögöttes csillagok fényét s ell
nek a vönösítésnek fokát meg
i" mérhetjük, ha pontosan is
merjük a kérdéses csillagok ti
pusát, vagyis tudjuk, bogy a
por befolyása nélkül milyen
szműnek kellene lennie a fény
nek. Már ezek az adatok is tá
jékoztatnak a Tejútunkban levő

per egyik legfontosabb fizikai
tu lajdonságáról, nevezetesen a
szemesék nagyságáról. Egyes
esetekben, mint a híres "Szén
z"'úknál", a, porszemesének na
gyobbnak kell lennie, minj :\
fény hullámhossza, mert sem
mi f'énvszór ást sem észlelünk,
csupán a f6ny elnvelését, Alta
lában azonban a fény vörösö
dése azt mutatia, hogy túlrivo
mórószt igen kicsiny szemesék
r-öt van szó. Számítások szer-int
az átrnérőiük eg-y százezred cen
timéter lehet. Legújabban me g
állapították aporfelhökön át-
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haladó csillagfény gyenge polu
r izúeió.iút is, ami arról tanús
kodik, hogyaporszemcsék múg
neses mezőben helyezkednek cl.
A kutatások most ebben az
irányban is folynak.

Amit eddig mondottunk, már
jó részét tartalmazza annak,
amit közvetlen tapasztalásból
tudunk a tejúti portömegekről.

Ezen túlmenően több holland
osillairász, Van Oort és KTa
meri; vezetésével, értékes elmé
leti kutatásokkal járult hozzá
a tudományos megismeréshez.
Tulajdonképeni céljuk annak
megértetése volt, hogy gáz és
por sűrűsödéséből miként kén
zödhetnek vég iil is csillagok,
mert hogy ez a Fejlődés teny
leges menete-- jelouti ki Jor
dan --, azt a legtöbb .'sillagász
bizonyosra veszi. ti III aga --- fil
zi hozzá .Iordan - kételkedik
ebben és a csillaglik keletkezé
sének eg'észen mús lehetőségeit

mér-legul i. A teljes pártutlansáz
irányítja azonban, .uuikor ösz
szef'ogla.lj» azt, ami cddig iga
zoltnak tekinthető.

A 'l'ejút térségének hőmér-sék

lete és az ismert siieúsógek mel
lett csak a hidrogén, a hélium
és a neon marad meg teljesen
gázforrnában. míg a többi ele
mek hajlanak arra. hogy szi
lárddá fagy janak. Azok az ato
mok és molekulák azutáu, ame
lyek egy-egy ilveu szilárd te ..
tecskéhe ütköznek, rátapadnak
arra és megnagyítják feltéve
természetesen, hogy nem hidro
gén-, hélium-, vagy neonuto
mok, Miután a hidrog óu és a hé
lium után szén, oxigén és nit
rogén van a legnag-yobb meny
nyiségben, főleg ezek az elemek
alkotják a szilárd testecskék
anyagát, többnyire hidrogénnel
veg-yülve, Ebből az következnék,
hogy idővel el kellene tűnnie cl
világ-űrból minden gáznak,



amely sailárduláara képes. Hogy
mégsem ez történik, annak oka
nyilvánvalóan az, hogy a por
felhők keresztezésekor kis ,'h)·
besség is elegendő az összeütkö
ző szemesék elpárolog-tatására.

Kétségkívül nagy Iontossáa»
van Baade ama megállapításá
nak, hogy a világos fehér és
kék csillagok csak ott lépilek
fel, ahol sötét-tömegek is van
nak. Ez ugyanis amellett látszik
szólni, hogy ezek a csillagok
u.ionnan és valóban a tömeg
anyagból születtek, minthozv
.ielenlezí óriási fényerősségük

kel nem létezhetnek túlhosszú
idő óta. Nyomós okok viszont
aligha engednek kétséget abban
a tekintetben - írja J ordan-,
hogy a spirálkaroknak ezek a
világ-os csillagai legalább is je
Ientős részben csupán "megfia
talodáson" mentek át a sötét
tömegben. Ezt úgy kell felf'oz
nunk, hogy nem különösebb fé
nyességű csillagok, amelyek "u
ját mozg'ásuk folytán belefut
nak az ilyen felhőkbe, anyagót
vonzanak magukhoz" mondhat
ni: felhízlalják magukat gázzal
€s porral s ilyen módon új
"üzernanyagot" szereznek ragyo
gásukhoz. Csak miután annyira
te lítődtek, hogy fényerősségük

a maximumra emelkedett, gá
tolja meg a sugárnvomás a to
vábbi gyüjtést. Egészen bizo
nyos, hogy ennek a megfiata
lodási folyamatnak, amelyet
sok tapasztalati tény támaszt
alá, jelentős szerepe van a m in
denség életében, de hogy mek
kora, azt a további kutatásnak
kell felderítenie. Nem tudjuk
azt sem, hogyaspirálkarok
összes csillagai megfiatalodott
csillagok-e, vagy vannak köz
tük újonnan keletkezett csilla
gok is. Ha az tűnnék ki, hogy
a sötét-tömegek csak a csilla
gok megfiatalodásához járulnak

hozzá, akkor a por szerepe lé
nyegesen esőkkenne a minden
ség életében, mert ilyen meg
fiatalodás a tiszta gázfelhőkben
is végbe mehet. Viszont ha bi
zonyítást nyer, hogy igazi cs il
lag'születés történik a sötét-tö
megből, akkor a kozmikus por
az első fokát fogja jelenteni
annak a fejlődésnek, amely a
gáznemű ősanyagtól a csillagok
és csillagrendszerek felé visz.

Ilyen kőrülmények között na
gyonis megérthetjük, hogy mek
kora figyelmet keltett a leg
utóbb Ambarzumian szovjet
orosz esí llagász, aki tapasztalati
érveket sorakoztatott fel amel
lett, hogy ma id vannak kelet
kezőben új csillagok. Egy el-let
re vonatkozóan - egyi5 csil
lagból álló csoport a Perseus
ban .Tordan is elismeri:
egyes mozzanatok valóban azt
mutatják, hogy nem csupán
inegfiatalodásról, de új csillag
alakulásról van SZ,J.

Függetlenül ezektő] a me,,'>ze-·
tekintő kérdésektől v-> fejezi be
.Jordan -- a kozruikus por dön
tő jelentőségli számunkra, em
berek számára. mert neki kö
szönhetők létezésünk anyagi fel
tételei. Az ugyanis kétségtelen,
hogy legalább i" ft bolygórend
szer s benne Földünk a gáz és
por összezsuf'olódásából szárma
zik. A nagy bolygók vegyi ösz
szetétele ma is eléggé pontosan
ugyanaz, mint a kozmikus poré,
A kis bolygóknál csak azért
más a helyzet, mert az eredeti
leg ott is vegyileg kötött hidro
gén, csekély maradványoktól
eltekintve, valami módon felsza
badult és a- hidrogénnek azzal
a jóval nagyobb mennyiségével
együtt. amely sohasem volt ve
gyileg megkötve, a világ-ürbe
távozott. Erre vonatkozóan
azo liban még sok részletkérdés
vár tisztázásra.
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