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Mihelics Vid

AZ ATOMHÁBORÚ
A KATOLIKUS LELKIISMERET ELŐTT

Amióta Herakleitos kijelentette, hogy "a háború minden dolgok
atyja, minden dolgok királya", rengeteget elmélkedtek a háború
szükséges vagy szükségtelen, elkerülhető vagy elkerülhetetlen voltá
ról az emberek. Akik a szükségességét vallották, rendszerint arra
hivatkoztak - akárcsak elődjük, a görög bölcselő -, hogy a technikai
kutatók minden nagy, vagy legalább is legtöbb nagy találmánya s
a társadalmi haladás valóban jelentős fordulatai is valami módon a
háborúhoz kapcsolódnak. S ezeket az állításaikat nem is igen tud
nók cáfolni. Kétségtelen például, hogy az atomerő felszabadítása és
hasznosítása is, ami a tűz felfedezése óta a legnagyobb felfedezés
ezen a földön, szorosan összefügg a második világháborúval és a
folytatólagos fegyverkezéssel. Kétségtelen azonban az is, hogy pusz
tán e tényekből nem következik még a háború szükségessége. Meg
állapítani csak azt állapíthatjuk meg, hogy majdnem mindegyik
háború technikai felfedezésekkel és mélyrehatóbb társadalmi válto
zásokkal járt együtt, arra azonban semmiféle bizonyságot sem sze
rezhetünk, hogy háború nélkül ezek a felfedezések és változások
nem köszöntöttek volna be. Ha pedig az egyes háborúk keletkezését
vizsgáljuk, lehetetlen fel nem ismernünk a tudatos emberi elhatá
rozások szerepét, ami a háborút máris kiemeli a természeti szüksé
gességek köréből.

Nem tudunk azonban felelni a második kérdésre, arra nevezete
sen, hogy elkerülhető-evagy sem a háború. Tény, hogy mindezideig
voltak háborúk. Ami tehát fennmarad számunkra; egyedül az a hit
és politikai vagy erkölcsi meggyőződés, hogy miután a háború nem
természeti szükségesség, el fog jönni és el kell jönnie annak az idő

nek, amikor az államok és csoportok nem fegyveres összecsapások,
hanem tárgyalások és alkudozások útján intézik el vitáikat. Súlyos
és egyre súlyosabb oko k szólnak mellette. Am éppen ezek az okok
nem tűrik, hogy beérjük a puszta hittel és meggyőződéssel, ami gya
korlatilag az egykedvűséget és közömbősséget is jelentheti. Gondol
kodó embernek - s végeredményben valamennyien gondolkodunk 
a legélesebben és a rendelkezésére álló leghatásosabb módokon küz
denie is kell egy újabb háború lehetősége ellen. Ha pedig még keresz
ténynek is tekinti magát az ember, akkor különösképen nem térhet
ki e feladat elől, mert számára isteni parancs, hogy mindabban, ami
jó, közremunkálni tartozik.

Azt, hogy mi a jó és mi a rossz, végső fokon a lelkiismeretünk
dönti el, ahhoz azonban, hogy itéletünk tárgyilag is helyes legyen,
ép erkölcsi érzékkel kell birnunk. Ezt ápolja és fejleszti bennünk a
keresztény erkölcstan, amelyet számunkra hitelesen az egyház taní
tóhivatala értelmez. Ujonnan felmerülő kérdésekben azonban, mint
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az atomháború és a robbantási kísérletek kérdésében is, amikor még
csak az általános elvek konkrét alkalmazásáról lehet szó, nem _hagy
hatjuk figyelmen kívül az erkölcstudomány hivatott művelőinek né
zeteit sem. Ezek valamennyien egyetértenek abban, hogya helyes
magatartásnak, mint keresztény magatartásnak kialakítása okából
mindenekelőtt a tényeket és a valószínűségeket kell fontolóra ven
nünk.

*
Ami a tényeket és valószínűségeket illeti, úgy hiszem, nyugod

tan fordulhatunk tájékoztatásért Charles-Noel Martinhoz, aki "ütött
a H óra ?" címü, világszerte nagy érdeklődéssel fogadott könyvében
képet rajzolt az atomháborúról. Igaz, hogy a könyv tudományos hi
telességét nem bírálhatom el, de elegendőképen tanúsítja, hogy nem
kisebb valaki, mint Albert Einstein írta az előszavát.

Martin bevezetőben az atomtámadások közvetlen rombolásait
világítja meg. Az utolsó háborúban Németországra 1.2 millió tonna
bombát dobtak le, amelyek közül a legnagyobbak öt tormát nyomtak.
A leghatásosabb bombáknak trotyl (trinitro-toluol) töltésük volt. Ezt
a robbanóanyagot szokták alapul venni az atombombák hatásának
méréséhez is. A Hirosimára és Nagaszakíra dobott atombombák ere
je 20.000 tonna trotyl volt. Ma az úgynevezett "taktikai atomgráná
tok" ereje is 10.000 tonna. A standard-atombombák ereje már rég
óta eléri az 1 millió tonna trotylt. Csaknem olyan hatásosak tehát,
mint a hidrogénbombák. Martin 1-2.5 millió tonnára becsüli a leg
kisebb hidrogénbombák erejét. Allítása szerint azonban vannak már
hidrogénbombák, amelyeknek ereje eléri a 20 millió, sőt 40 millió
tonna trotylt. A legnagyobbakat ki sem tudják próbálni, mert nem
találni gyakorlóteret az ilyen kísérletekre. Elméletileg azonban elő

állíthatók olyan szuper-szuperbombák is, amelyek ezerszer erőseb

bek, mint a "kis" hidrogénbombák. Ezeknek robbanó ereje egyet je
lentene 1 milliárd tonna trotyllal. Számítások szerint azonban a ka
to nailag "hasznos" erő felső határát már az 50 millió tonnás bomba
is kimeríti.

A közönséges hidrogénbomba robbanásának közvetlen hatása
egy 15 kilométer átmérőjű tűzgolyó és olyan légnyomás, amely több
kilométeres körzetben rombol. A bomba a levegőben 100_000 tonna,
sőt ennél is nagyobb mennyiségű nitrogénoxid-gázt termel, amely
salétromsavvá változik és esővel együtt a földre hull. Ez a "savanyú
eső" képes arra, hogy kiirtsa a föld növényzetét és baktériumait.
"Az atom- és különösen a hidrogénbombák által termelt óriási
mennyíségű salétromsav tehát - irja Martin - a legsúlyosabban
veszélyezteti egész országok vetésterü1etét."

Egy kisebb nagyságú hidrogénbomba a tűzgolyójának belsejé
ben mintegy 1000 millió tonna földet és törmeléket ragad magával,
mint "füstgombát", 40 kilométer magasságig. Ez a rádióaktiv por a
legparányibb részekre bomlik és napokon, sőt heteken át ott lebeg a
légkörben. Olyan réteget képez, amely a kozmikus sugarak és a föld
közé ékelődik s így a napsugárzást is, meg az időjárás többi ténye-
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:zőit is befolyásolja. Hőmérsékleti és csapadékbeli ingadozások kö
vetkeznek, de ha a levegő folyamatosan te1ítődnék ilyen porral,
előbb-utóbb teljesen megbomlanék földünk egész hő- és vízgazda
sága,

A nukleáris bombák leggonoszabb veszedelme a rádióaktivitás.
Mint Martin rámutat, már egy standard-atombomba olyan sugár
zást rnűvel, amely a robbanás után egy perccel 820.000 tonna rádi
umnak, egy nappal utána 133 tonna, egy hónappal később 2.3 tonna
s még egy évvel a robbanás után is 110 kilógram rádiumnak felel
meg. Ez a sugarerő bizonyos mértékben rátelepszik azokra a tár
gyakra is, amelyeket a sugarak érnek, elsősorban a magasba felka
vart porra, amelyet a szél földünk bármely részébe elvihet és a
felszínre ejthet. Hogy milyen hatást gyakorolhat ez a sugarerő az
emberre és más élőlényekre, ezt illetően csak következtetésekre ha
gyatkozhatunk. Míg az alfa- és bétasugarak az érintési helyen külsö
hatásokat, égéseket idéznek elő, addig a gamma- és a Röntgen
sugarak a szervezet belsejében hatnak, és pedig roncsolóan, ha
adagjuk túllépi a küszöbértéket. Ma az embernél heti 0.3 Röntgen
egységet tekintenek küszöbértéknek akkor, ha a sugárzás a test
egész felületét éri. A szomorú nevezetességre emelkedett "Fukuryu
Maru" japán halászhajó emberei azonban a hidrogénbomba robba
nási fészkétől 130 kilométer távolságban is 200-400 egységnyi su
gárzást kaptak több napon át. Egyikük, mint tudjuk, bele is halt.
A rádióaktív izotópok sugárzása fokozatosan csökken; de bizonyos
izotópok sugárzása így is hosszú időn, egyeseké több éven át olyan
erősségű, hogy ártalmas hatással van az élőkre. Minden atombom
ba, de méginkább a hidrogénbombák felrobbantása tehát hosszabb,
vagy éppenséggel hosszú időre megnöveli annak a bolygónkra eső

sugárzásnak intenzitását, amelyhez a földi élet az évmilliók során
igazodott. A többlet így az érzékenyebb szervezetek életét is fe
nyegeti.

Az emberrel kapcsolatban nagyon is komolyan kell mérlegel
nünk a sugárzások öröklésélettani hatását. Már 1927 óta tudjuk,
hogyagammasugarak ionizáló hatása mutácíókat, vagyis az élőlé

nyek biológiai tulajdonságainak átöröklő változásait idézheti elő.

Az ember még nem elég hosszú ideje használja a rádiumot sugarak
termelésére, hogy az öröklési állagnak ezeket a változásait nagyobb
mértékben észlelhessük. Allatokon végzett kísérletek és azoknak a
személyeknek megfigyelése azonban, akik tartósan dolgoznak rádi
ummal, nyugtalanító eredményekkel járt. Már most ha a föld atom
háború folytán, de akárcsak az ismétlődő robbantási kísérletek nyo
mán is fokozottan rádióaktivvá válik, akkor az emberiségnek nem
csak azzal a veszedelemmel kell szembenéznie, hogy az egész ala
csony élőlények mutációin keresztül virusok és mikrobák tényész
nek ki, olyanok, amelyeket eddig nem ismert, hanem annak is, hogy
az élők bizonyos magasabb fajtáit, esetleg önmagát is kihalásra kár
hoztatja, miután előtte már a torzszü1öttek száma is állandóan
szaporodott.
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Ha mindehhez hozzávesszük - hangoztatja Martin -, hogy az
előállítható nukleáris bombák mennyiségének nincsenek anyagi ter
mészetű korlátjai és hogyarepülőtechnika szédületes fejlődése miatt
az alkalmazásuknak sincs különösebb akadálya, akkor arra a meg
állapításra kell jutnunk, hogy a föld totális szétrombolását, legalább
is az emberi életét és a kulturáét, valóban a lehetőségek közé szá
míthatjuk. Pedig Martin könyve megírásakor még nem is értesül
hetett Stuertevant amerikai biogenetikusnak arról a riasztó közlé
séről, hogy becslése szerint csupán az 1955-ig végzett nukleáris rob
bantási kísérletek sugárhatása következtében 2000 torzszülöttet vár
hatunk. Ez a minimum, ha azokból a tényekből indulunk ki, amelye
ket a Japánra dobott bombák utóhatásaként állapítottak meg. Georg
Kliesch irja tanulmányában: "A japán szülészek 1954. évi korigresz
szusán 30.150 gyermekről tettek jelentést, akik a hirosimai és naga
szaki atomrobbantások után jöttek világra. Közülük minden hete
dik rendellenes volt. Korcsulást mutatott 1046 gyermek csontozata,
bőre vagy idegrendszere, torzulást 429 gyermek orra vagy füle, 254
gyermek ajka vagy nyelve, 47 gyermek agya, 25 gyermeknek pedig
egyáltalán nem volt agyveleje. Magától értetődik, hogy e szerencsét
lenek nagy része nem is maradt életben." Minthogy pedig a megvál
tozott öröklési állag a jövő nemzedékekben is tovább hat, ma még
nem is sejthetjük a 12 évvel ezelőtt okozott kár igazi méretét.

Megérthetjük ezekután, hogy ugyanaz az Einstein, akinek nem
kis része volt az atomerő felszabadításában és az első atombombák
gyártásának megindításában, a második világháború után több nyi
latkozatban is állástfoglalt az atomfegyverkezés ellen. Emlékezetes
az is, hogy 1955-ben Bertrand Russel kezdeményezésére több más
tudóssal együtt Einstein is aláírta a kiáltványt, amely felszólította a
világ kormányait: hagyják abba az atomháborús készülődéseketés a
bombákkal való kísérletezést.

*
Az előadottak ismeretében pillanatig sem vitás, hogy az ember

csak irtózattal gondolhat minden olyan háborúra, amelyet atom
fegyverekkel és a hasonlíthatatlanul borzalmasabb thermonukleáris
fegyverekkel vívnának. A keresztény hívőnek azonban, akitől vallása
kifejezetten megköveteli, hogy itéleteiben és magatartásában erköl
csi elvekhez igazodjék, külön fel kell vetnie a kérdést, hogy képzel
hetünk-e ebben az esetben egyáltalán "igazságos" háborút? Szá
mára ugyan mindenképen kötelesség, hogy közreműködjékbármiféle
újabb háború elhárításában, de ha azt is meg kell állapítania, hogy
az atomháborút semmi körülmények között sem tekintheti "igazsá
gosnak", akkor már egyedül emiatt is teljes erejéből és minden
megengedett eszközzel köteles síkraszállni az atomfegyverek eltil
tásáért, beleértve a robbantási kísérletek tilalmát is.

XII. Pius pápa a kérdéssel foglalkozó legutóbbi nagy beszédé
ben, az 1956. évi karácsonyi üzenetében a leghatározottabb módon
sürgette: minden erő fogjon össze arra, hogy az atomenergia feltárá-
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sával az emberiség kezébe jutott hatalmas erőket csakis békés cé
lokra használják fel. Oda kell hatni - jelentette ki a pápa -, hogy
megszűnjék a gyilkos fegyverkezési verseny. A világ mai fenyege
tett állapotában az emberiség vezetőinek meg kell találniok a meg
egyezés módozatait. Erkölcstani szempontból azonban máig legfon
tosabb a Szentatyának az a megnyilatkozása, amely a Rómában ren
dezett orvosi világkongresszus résztvevői előtt még 1954. szeptember
30-án hangzott el. Ebben - doktrinális jelentőséggel - állapította
meg a Szentatya, hogy az atomháború elvileg csak akkor engedhető

meg, ha adott körülmények között elkerülhetetlen az önvédelemhez.
A helyzet azonban az - fejtette ki a pápa -, hogy.mihelyt az oko
zott pusztítás terjedelme kiesik az ember ellenőrzése alól, akkor
minden körülmér.yek között, még egy elvileg igazságos védelmi há
borúban is erkölcstelennek kell minősítenünk és el kell utasítanunk
az atomfegyverek alkalmazását. Éppen ezért az emberiségnek min
den eszközzel rajta kell lennie, hogy nemzetközi megegyezések útján
mielőbb tilalom alá helyezzék az atomfegyvereket.

Az "Orbis Catholicus" összefoglaló szerkesztőségi közleménye
szerint, amelyet a továbbiakhoz is alapul vettem, a pápai megnyi
latkozás gondos elemzéséből kitűnik: azt a kérdést, vajon alkalmaz
hatók-e atomfegyverek még egy igazságos védelmi háborúban is,
erkölcsi szempontból az dönti el, hogy e fegyverek hatásait ellen
őrizni tudjuk-e. Ezt az álláspontot képviselte Griffin bíboros is 1955.
március 31-i beszédében, amikor a több oldalról hozzáintézett kérdé
sekre válaszolt. Ö azonban figyelmeztetett mindjárt egy nagyjelen
tőségű és számunkra irányt szabó tényre: "A hidrogénbombával vég
zett első kísérlet óta komoly aggodalmak merülnek fel, hogy nem
olyan új fegyvert teremtettek-e, amelvnek hatásai kívülesnek az em
beri ellenőrzésen."

Egészen természetes, hogy azt, vajon ellenőrizhetők-e és kellő

mértékben ellenőrizhetők-e az atomfegyverek hatásai, a szakembe
reknek kell megállapítaniok. Az egyházi tanítóhivatal illetékessége
nem terjed ki magának a ténykérdésnek eldöntésére. Erkölcsi ítéle
tének megfogalmazásával ez a tanítóhivatal teljes mértékben eleget
tett feladatának. Nekünk, keresztény hívőknek viszont kötelessé
günk, hogyaténykérdésben is kialakítsuk véleményünket, s ennek
megfelelően szólaltassuk meg lelkiismeretünket. Ha tehát a francia
püspökök még a második világháború tömegbombázásait is megbé
lyegezték 1950-ben, amiért válogatás nélkül öltek meg katonákat és
polgári személyeket: öregeket. nőket és gyermekeket, annál inkább
megbélyegezhetjük mi az atomfegyverek alkalmazását. Egy kiváló
morálteológus, a német Eberhard Welty mutat rá arra, hogy az
atomfegyvereket nemcsak hatásfokuk különbözteti meg a hagyo
mányos fegyverektől. Ezek a fegyverek lényegesen mások: tulaj
donképen nem is fegyverek már, hanem a megsemmisítés eszközei.
Megkülönböztetés nélkül rombolnak. Hatásukban és utóhatásaik
ban többé-kevésbbé kívül esnek az emberi ellenőrzésen és a küzdő

feleket fenntartás nélküli használatukra késztetik. Arról sem sza-
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bad megfeledkeznünk, hogy a hidrogénbomba megalkotásával e
megsemmisítő eszközök már odáig fajultak, hogy a földnek alap
pilléreit rendítik meg. Magát a kozmoszt támadják meg. Welty sze
rint senki sem állíthatja értelmesen, hogy a hidrogénbomba-féle
fegyverek hatásait az ember fnég valami módon ellenőrizni tudná.
Ezek a fegyverek nemcsak a hadviselő feleken belül szüntetik meg
a különbséget harcolók· és nemharcolók között, hanem messzi ki
hatásaik miatt teljesen megszüntetík a különbséget hadviselő népek
és semlegesek között is. Távoli térségekbe. sőt távoli időkbe kiható
romboló erejüket nem lehet már "közvetett és szándéktalan" mel
lékhatásnak minősítení és mint ilyent menteni.

A neves angol morálteológus, F. H. Drinkwater, aki álláspont
jának elfogadtatása érdekében a legutóbb valóságos irodalmi kam
pányt indított, az egyetlen kivezető utat nem is látja másban, mint
annak kinyilvánításában, hogy erkölcstelen eszközöket még egy
igazságos védelmi háborúban sem szabad alkalmazni. "Ha a keresz
tény erkölcs alapján állunk - jelenti ki Drinkwater -, akkor egyet
len megoldás az, hogy Istenbe vetett bizalommal megsemmisítjük az
atomfegyvereket, ha másként nem megy, egyoldalúan semmisítjük
meg." Az atomháborút Drinkwater szerint az sem igazolhatja, ha
végső eszközként kínálkozik, amelynek alkalmazásával életben ma
radhatunk, mert még ebben az esetben sem engedhető meg az em
berek különbség nélküli megsemmisítése és a föld nyersanyagfor
rásainak szétrombolása. Az a jelszó: "Túlélni minden áron", nem
természetjogi s még kevésbbé keresztény. Mi akkor azonban az er
kölcsileg helyes magatartás egy atomfegyverekkel felkészült táma
dóval szemben? Természetesen nem a kapituláció - feleli rá Drink
water. A megtámadott népnek védekeznie kell, amennyire és amed
dig csak tud, de csakis olyan fegyverekkel és eszközökkel, amelyek
erkölcsileg kifogástalanok. Végtére is, ha keresztény hívők vagyunk
- érvel Drinkwater -, hogyan hagyhatnók egészen figyelmen kívül
a történet legnagyobb tényezőjét, az Istent?

Az "Orbis Catholicus" közleménye is megjegyzi, hogy Drínk
water meglehetősen egyedül áll azzal a nézetével, hogy a megtá
madottnak atomtámadás esetén sem szabad atomfegyverekhez fo
lyamodnia. Welty is odakövetkeztet ugyan, hogy az atomfegyverek
használatát nem tekinthetjük erkölcsileg megengedettnek, ő azonban

, továbbra is fenntartja annak az erkölcsi tételnek sz érvényességét,
hogy a népeknek a jövőben is kötelességük védekezni minden olyan
támadás ellen, amely életükre és szabadságukra tör. Olyan dilemma
adódik itt - vallja be Welty -, amely megoldhatatlannak látszik. A
morálteológia az önmagukban meg nem engedett emberi cselekvé
sek két nemét külőnbözteti meg. Vannak cselekedetek, amelyeket
semmiféle külső körülmény sem igazolhat, ilyen az istenkáromlás,
hittagadás. csalás, rágalmazás is. Vannak azután cselekedetek, ame
lyeknek konkrét megítélésénél a mindenkori helyzetet döntő körül
ményként kell figyelembe venni. Egy ember megölése például a
szükséghelyzet külső körülménye folytán erkölcsileg megengedett,
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sót parancsolt cselekedetté válhatik. Felmerül tehát a kérdés, nem
vonhatunk-e ebből analógiát a "kollektiv szükséghelyzettel" kapcso
latban akár a hidrogénbomba alkalmazására is? Am maga Welty
sem ad határozott választ erre a kérdésre. Aminél végeredményben
kiköt, az a reménysége, hogy az atomfegyverek elriasztó hatásai és
az atomháború elvesztésének félelme rá fogják kényszeríteni a ha
talmakat a nemzetközi tiltó megállapodásokra és a kölcsönös el
lenőrzésre.

•
Nyilvánvaló azonban, hogy pusztán a reményléssel, még ha szi

lárd meggyőződésséis válik, a keresztény lelkiismeret nem érheti be.
Sokkal gyötrőbb a vázolt dilemma a keresztény hívő számára, sem
hogy tétlen félrehúzódásban szemlélhetné a történéseket. Köteles
sége tevőlegesen előmozdítani azoknak a törekvéseknek sikerét is,
amelyek a nagytömegek nyomását is latba kívánják vetni az atom
háború totális pusztításának megakadályozása és a nukleáris rob
bantásí kísérletek haladéktalan beszüntetése érdekében. Mert a tö
megek, az úgynevezett "kisemberek" milliói és száz milliói azok,
akik helyes irányba terelhetik az eseményeket.

Távol áll tőlem, hogyalábecsüljem annak a szerepnek jelentő

ségét, amelyet a tudósok és a technikusok vihetnek ezen a téren.
Bizonyos, hogy a legnevesebb nyugatnémet fizikusok legutóbbi ki
állása is fontos mozzanat volt. Az sem valószínű, hogy akadna egyet
len komoly atomszakértő is, aki ne osztaná Philip Morrison nem
régiben tett megállapítását: "Az atomháború a hidrogénbomba ko
rában teljességgel bűncselekmény.Az egyetlen felelet erre a fenye
getésre a nukleáris fegyverek bármiféle alkalmazásának megtiltása
és megakadályozása." Az a Morrison nyilatkozott igy, aki annak
idején a híres los-alamosi laboratóriumban dolgozott s akit az
.,atombomba atyái" közé számítanak. Kérdés azonban: valóban meg
lenne-e a vértanúságig menő elszántság azokban a magfizikusokban
és a többi tudósokban, akik közreműködtek e démoni erők kifej
lesztésében, hogy megtagadják segítségüket a civilizáció megsem
misítéséhez, aminek lehetőségét felismerték s ami ellen oly sűrűn

fel is emelték szavukat? Martin, akinek könyvével már foglalkoz
tunk, igen kétkedően vélekedik erről. Egyrészt azért, mert a kuta
tót könnyen megbűvölik az egyre óriásibb lehetőségek, amelyek
képzelete előtt nyilnak. Másrészt azért - s ez a súlyosabb ok -,
mert a tudós sem független a politikai hatalomtól, ez a hatalom pe
dig képes arra, hogy rákényszerítse a katonát saját életének koe
káztatására és mások életének kioltására akkor is, ha a katona meg
van győződve áldozatának értelmetlenségéről.S Martinhoz hasonló
an vélekedik Robert Jungk, annak a jegyzőkönyvnek alapján, ame
lyet "az atombomba megteremtőjének", J. Robert Oppenheimernek
kihallgatásáról vettek fel az Egyesült Államok atomenergia-bizottsá
gának ülésein. Benyomásait összegezve ezeket irja Jungk: "Fonto
sabb és egészen jövőnk számára hasonlíthatatlanul következménye-
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sebb s ugyanakkor sokkal megosztóbb a kérdés, hogy milyen állás
pontot foglaltak el Oppenheimer és tudós társai az úgynevezett szu
perbomba ügyében. Szinte valamennyien húzódoztak, ingadoztak,
előbb ,Nem, de .. .'-t mondtak s azután ,Igen, de mégis .. .'-t. Csak
kevesen voltak, akik kezdettől fogva teljes határozottsággal síkra
szálltak ezért a legborzalmasabb, az egész emberi nem fennmaradá
sát kockáztató fegyverért, de még kevesebben, akikben megvolt a
bátorság a határozott ,Nem !'-re." Maga Oppenheimer ekként nyi
latkozott: "Én csak a dolgomat végeztem. Mindent megcsináltam
volna, amit tőlem követelnek, ideértve az összes bombaféléket, fel
téve, hogy technikailag előállíthatóknak találom őket."

Nem igen hagyatkozhatunk tehát arra, hogy maguk a tudósok
és technikusok együttes elhatározással le fogják vagy le tudják ven
ni a vállunkról az atomháborúra vonatkozó döntések terhét és fel
adatát. De vajjon várhatjuk-e egyedül az államok vezetőitől, a poli
tikusoktól? Bőven hallhattunk hivatalos és nem-hivatalos nyilat
kozatokat arról, hogy az atomfegyverek "magától értetődően" csak
a védekezés "legeslegutolsó" eszközeként kerülnének alkalmazásra.
A dolog azonban így meglehetősen elvont. Mert hiszen ki határozná
meg, hogy itt a "legeslegutolsó" pillanat? Nyilván az államférfiak,
katonai szakértőik tanácsára. Am feltételezhetjük-e ésszerűen, hogy
az államférfiak, ha a lét vagy nemlét kérdésével kerülnének szembe,
az erkölcsi megfontolásokat fölébe helyeznék a politikai és katonai
megfontolásoknak ? Föltételezhetjük-e, hogy ilyenkor, ha vannak
raktáron atomfegyvereik, nem használnák fel azokat? Semmi két
ség, emberfölötti megpróbáltatás lenne ez számukra, aminek egyet
len dolog veheti elejét: az, hogy egyáltalán nincsenek atomfegyve
rek. Másként kifejezve: az emberiség elemi érdeke, hogy mielőbb

megsemmisítsék a már légyártott atomfegyvereket is.
Igaz, beszélnek arról is a hadvezetőségek, hogy az atom- és

nukleáris fegyvereket csupán "taktikai" rendeltetéssel kívánnák be
vetni. A mult azonban jóformán semmi bíztatást sem nyujt arra,
hogy a kormányok és tábornokok szükség esetén visszariadnának a
stratégiai alkalmazástól. Nagyon is úgy tűnik ez fel, mint játék a
szavakkal. Az eddigi atom-hadgyakorlatok a nyilvánosságra jutott
gyér közlések szerint is világosan megmutatták, hogy micsoda ka
tasztrófa zúdulna földrészünkre, ha ugyan nem az egész világra. Az
a körülmény például, hogy az 1955-ben Németországban rendezett
"Carte blanche" gyakorlaton a repülők mindkét részről jelképesen
összesen 335 atombombát dobtak le, nem hagy kétséget abban a te
kintetben, hogy az atomháború mindenképen "totális" háború len
ne, egészen más jelleggel, mint a hagyományos fegyverekkel végre
hajtott háború. Belső törvényszerűsége az atomháborúnak, hogy
feladata előbb-utóbb az ellenség "totális" megsemmisitése lenne,
nemcsak a katonáké, de az összes embereké, akik az ellenséges ál
lam területén élnek.

Nagyon úgy fest tehát a helyzet, ahogyan Bertrand Russel jel
lemezte: Amíg vannak atomfegyverek, eltiltásuktól sem várhatunk
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feltétlen eredményt. Addig is tehát, amíg megsemmisítik őket, el kell
kerülnünk bármiféle háborút.

*
Pierre Curie mondta 1903-ban, amikor Stockholmban átvette a

Nobel-díjat: "Fölfedezhetjük, hogy a rádium gonosz kezekben na
gyon veszélyes lehet, felmerül tehát a kérdés, vajon az emberiség
számára előnyös-e a természet titkainak feltárása, vajjon eléggé
érett-e az ember, hogy hasznossá tegye ezeket a titkokat, vagy nem
károsak-e inkább a megismerések ? Nobel felfedezései jellemző pél
dát mutatnak: él hatalmas robbanóanyagok lehetővé tették nagy
szerű munkák elvégzését, de nagy gonosztevők kezében, akik a né
peket háborukba hajszolják, a rombolásnak is kiadós eszközeit
nyujtják. Én mégis azon a véleményen vagyok, mint Nobel, hogy a3
emberiség több jót, mint rosszat nyerhet az új felfedezésekkel."

Nem vitás, hogy az atomerő felszabadítása és ipari célokra való
alkalmazása áldásos és szükséges az emberiség számára. Az ásványí
erőforrások fokozódó kimerülése, a világközlekedés problémája,
amelytől a gazdaságilag elmaradt országok megsegítése ís higg,
mindez az atomerő felhasználására ösztönöz. Ugyanakkor azonban
reánk nehezedett az a nem könnyű feladat, hogy meggátoljuk en
nek a félelmes erőnek a rombolás és életírtás szolgálatába való ál
lítását. Ám minden jel szerint csak akkor arathatunk sikert, ha az
egész emberiséget mozgósítani tudjuk mind az atomháború, mind
általában a háború ellen. Ez a keresztény lelkiismeret félreérthetet
len parancsa is.
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PAOLO ÉS FRANCESCA DANTE POKLÁBAN

Dante féligmeddig még gyermek volt, mikor a firenzei zsoldoscsa
patok parancsnokául szerzódtetve megjelent a városban a szép idegen
ifjú: Paolo Malatesta, a veronai Malatesták sarja; a kis Alighieri fiú bi
zonyára gyakran látta őt a tereken és utcákon lovasok élén, vagy szép
hölgyeket kísérve. Majd amikor a fiatal városköztársaság nem újította
meg szerződését, hazatávozott Firenzéből. Évek múlva - a részleteket
színező tarka szóbeszédek kíséretében - egész Itálíán végigfutott halá
lának velőtrázó híre: otthon beleszeretett bátyjának, Ravenna zsarnoká
nak feleségébe, a gyönyörű Francesca da Riminibe s a féltékeny férj
rájuk törve e g y e t l e n tőrszúrással szegezte őket át. A valóságos ese
ményen persze sokat színezett a mendemonda, de mint annyi más ese
ménye a kornak, ez sem maradhatott ki az Isteni Szfnjátékból. Egy új
fordítás egyik első bemutatására ezt a részletet választottam ki a Pokol
V.-ik énekéből, az egész mű egyik sokat emlegetett helyét. S noha a
jegyzetek és kommentárok a fordítás megjelenésekor sokkal jelentősebb

terjedelemben jelentkeznek majd, itt most csak a legszükségesebb meg-o
'~~zéseket adom a jegyzetben. (A fordító.)

Hallottam mint hág egyre magas«bbig
a bömbölés, úgyhogy ott állva épp' a

27. sziklán fenn - azt hittem, szívem szakad ki!
E mély itt minden fény s z c e é r c néma1

úgy zúg, mint tengeren egymásratorló
30. orkánok s víztornTlo1t hanghányadéka.

A szélörvény, mely egYl'e körbeforg ott
sodrásába fűzött tenger rivalgó

33. lelket a szirthez zúzva-törve hordoz.
S közelgetón az éles sziklafalhoz

üvöltött és Teremtőjét gyalázván
36. a kárhozott had félve fölviharzott.

Megtudta.m, hogy az orkánban paráznák
süvöltenek kinzottan: mindazok, kik

39. értelmüket a kéj alá gyalázták.
Mint seregélyek szoktal: csava.rogni

télvíz fagyától egytivé veródl,e:
42. e rosszlelkek is borzas csapatonkint

vonúltak, mint tépett, szélűzte fölleg
és köztük egy sincs, kit reménye várna

45. a kisebb kínnak, enyhébb pihenónek.
Az őszi darvak fűznek légi láncba

ily hosszú ékeket bús krúgatóan
48. ahogy repült, jajol1g1)a és kiáltva

az orkánban kerengő dúrva horda
HE vak pergésben zúzódék kik ők, mondd,

51. nevük szerint is, Me.ster ? .." - tudakoltam.

l A mtJ egyik leghíresebb sora: ;;" . luogo d'ogni luce muto"; n e ro az írnpress
szíonlzmus XIV. századi jelentkezése (amint azt nem egy modern fordítója vél
te). hanem Dante Iángelrnéjü rajza az érzékiség biineinek bűnhődő helyévé is
kivetíti az e bűn rabjainak még földi lelkiállapotát, amely leginkább áll ellen
a Kegyelem kisérleteinek és fényelnek.
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"Az ki elóI száll, s mindükőn a fl) ott
- szólott költőm itt is tudósi ajk,a -

54. sokn'l/elvű nép fölött c s á s z á r i n ő volt2

S mert bűnben élt, törvényül is akarta,
- hogy önnöngyalázatát igy törölje - .

57. ,Bárkit kívánsz, nincs kéjre társ tilalmas l'
Semiramis, a babiloni hölgy ez

ki öccsét - trónról döntve - vonta férjül
60. (azóta rég a szultáné a földje).

Az Didó ott, holt férjéhez ki 'Végül
hűtlen lett s új vágy önként küldte lángra

63. s rossz Cleopatra ott, ki körbe térül.
S kiért tíz év múltán üszök találta

Tróját: nézd itt Helénát .. . Nagy Achillest,
66. kit szintén szerelem űzött halálba .•.

Tristánt . . . Párist .. ." - és más megannyi hírest:
most árnyat, ámde egykor naY'I/-erősllt,

69. kiket a szerelem hatalma bírt le.
Hogy újjal mutogatva annyi hősre

s ó-hölgyre, nevüket is felsorolta
72. bú rázott át - k e t t ő oly ismerős lett.

S szóltam: "Velük ... nézd: ott ama scdorban
lengnek . " szólnék, ama keserű párral,

75. kiket e rossz-szél is lágyan forogtat 1"
"Várj - szólt - míg rőptük közelűnkbe szárnyal

s a vágyra, melynek örvényén keringnek
78. kérd őket, s jönnek, ajkuk is megárad."

Lassúlt a szél. Közel s fölénk libegtek
s én lágyan: "Oh, ti búsak, jösz tök-é le

81. ha szólni az I g a z F ö l s é g3 is enged ?"
Mint gerlepár vágyuktól ösztökélten

szárnyat ha bontnak s szinte húllnak édes
84. fészkük felé a légben jódögélve:

úgy szegte e szíves szavakra éhes
pár, mely Dídó rajából most kíválott,

87. a mérgezett éjt, rőt [eketeséqet,
"Oh, éclesszavú s nyájasszívű Vándor,

e perzselt légben ránk is idenézel
90. kik vérünkkel mocskoltuk a világot?

Lennénk a M i n d e n s é g U r a4 kegyében
kérnénk Űt s Tőle békéd esdenők ki,

93. hogy sorsunk borzalmát így általérted.
Szólni kívánsz? Mi leszünk figyelőid.

Minket hallgatnál ? Akkor majd beszélünk,
96. amíg a szél így lassudan verődik.

Adria partján volt a születésünk
hol már a Pó hegyeiből leiutoa

99. minden ágával pihenésre térül.

2 Dante: Paulus Orlslus Vllágkrónlkájából merítette az Itt Semlramlsról közölteket:
hogy öccsének lett a felesége s hogy törvényt hozott (a híres "Quod lIbltum. Id
llcltum" lett volna ez) a legközelebbi rokonok házasságának megengedéséről ls.

3, 4 A Pokolban senkisem ejti kj Isten nevét; megjzlölésekkel irják körül.
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Szerelem - érző szívnek könnyen ura 
tette, hogy e szép társamért szivemben

102. vágy gyult s még itt is éget szörnyű búval.
Szerelem - vágyra bújtani kegyetlen 

szép testemért úgy ingerelte lángra
105. őt is, hogy, látod, itt se hágy el engem.

Szerelem vitt kettőnket egy halálba,
és K á i n k ö r e5 várja gyilkolónkat .. ."

108. Igy panaszolt a két szerelmes árnya.
'Én szemeim könnyektől csillogóan

s lesütve fordítottam el azoktól,
111. mig szólott Mesterem: "Ne sirj! S no mondd csak 1"

Feleltem: "Szivem most csak arra gondol,
mik tették, mennyi óhaj s méraezett méz,

114. hogy ily keservük lőn a sóhajokból."
Megfordulék és szóltam még remegvén:

"Francesca, im hogy így bünhődni látlak
117. részvéttel telve mégis kérdi elmém:

Édes vágyakból, melyek közt kívántad,
hogy tört fel rossz á így a szenvedélytek

120. s hogy fordult búra, bűnre, földí vágyra ?"
Szólt ő: "Nincs semmi fájdalom keményebb,

mint boldog multra emlékezni vissza
123. ily gyötrésben - ezt tudja bölcs Vezéred.

Ha kérded, mi volt az, mi létre hítta
úgy szerelmünk, erre adom a választ,

126. mint aki csak p r ó b á l beszélni sírva.
N a g y L a n c e lot t o t6 hogyan leigázta

szerelme: ezt olvastuk szórakozva
129. együtt egy nap. Nem gyanakodva másra.

Ű rám-rámnézett egy-egy szóra hosszan
míg arca közben bíbort hóra váltott;

132. e g y volt az amin elbuktúnk azonban I
Olvasván lágyan égő mosolyáról

a tetszésnek, mely arcot arcra von:
135. e z, ki már tőlem nem lesz soha távol

reszketve érintett már ajkamon;
a könyv s írója így lett hát keríiőnk

138. s nem olvasók tovább már aznapon I"
Igy szólt. A másik pedig keserítőn

úgy sírt, hogy én bénultságig meredten
141. a fájdalomtól, mely szívemre így tört

mint a holttest ott a földre estem!

Fordította: I j j a s A n t a l

5 A Pokol egyik alsóbb köre - a rokongyllkolóké.
6 A Lancelotto lovag és Ginerva királynő szerelmi történetéről szóló költemény a

kor egyik érzelmes, ma úgy mondanók "best seller"-je volt.
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Balanyi György

KALAZANCI SZENT JÓZSEF HIVATÁSA

A piarista rend 1956. augusztus 27.-ével kezdődőleg külön jubi
leumi szentévvel emlékezett meg alapítója születésének négyszáza
dos évfordulójáról. Az ünneplésben természetesen a szent szűkebb

hazája, Spanyolország és tulajdonképpeni munkaterülete, Olaszország
vezetett. De a három Amerika, sőt Japán is, mely pedig csak az
imént fogadta be Kalazanci Szent József fiait, derekasan kivette be
lőle részét.

Nem kétséges, hogy Kalazanci Szent József korának, a végefelé
siető XVI. századnak és a virágba borulni készülő XVII. századnak
legkiemelkedőbb egyéniségei közé tartozik. Talán nem tulzás, ha a
kiváló szentnek, a csodálatosan gazdag és melegszívű embernek és
a tanításban új ösvényeket vágó pedagógusnak kijáró köteles tisz
teleten túl a történelmi fejlődés irányára kimutathatóan hatást gya
korló nagyembernek megérzésével közelítünk feléje. Hiszen az első

hivatásos tanító szerzetesrend munkábaállítása és az ingyenes nép
oktatás gondolatának intézményes felkarolása olyan tettek, melyek
a korszaknyitó nagy emberek között jelölnek ki számára helyet.

Es ezen semmit sem változtat az a körülmény, hogy a profán
történetírás eddig nagyon szűk marokkal mérte elismerését életműve
iránt. Sokkötetes pedagógiai enciklopédiák és neveléstörténetek ne
vét sem emlitik, vagy legfeljebb néhány odavetett mondattal intézik
el eredményekben gazdag életét. Ennek okát azonban sok esetben
nem annyira az elfogultságban, mint inkább a tájékozatlanságban
kell keresnünk. A szükséges forrásanyag, főleg a szent gazdag leve
lezése hosszú századokon külső kutatók számára hozzáférhetetlenül
porladt a levéltárak polcain. Legújabban azonban gyökeresen meg
változott a helyzet: kegyeletes kezek éppen a jubileum közeledésére
való tekintettel igen gondos és tetszetős kiadásban közzétették a
szent valamennyi, ez idő szerint hozzáférhető (4578) levelét. (Episto
lario di San Giuseppe Calasanzio. Edito e commentato da L. Picanyol.
I-IX. k. Róma, 1951-55. 3738 l.) Nem kevésbbé fontos körülmény,
hogy XII. Pius pápa 1948. augusztus 13-án kiadott Providentissimus
Deus kezdetű apostoli körlevelével az összes keresztény népiskolák
mennyei pártfogójának jelentette ki a szentet és ezzel az egész kato
likus tanügyi világ érdeklődésének középpontjába állította alakját.

Kalazanci Szent József korának gyermeke volt, nagysága éppen
a korviszonyok helyes megítélésén és a kor legégetőbb sebeinek ra
dikális orvoslásán sarkallik. Születését és fellépését az egyháztörté
nelem legnagyobb megrázkódtatása, a hitújítás előzte meg. A várat
lanul Jött szörnyű vihar vad erővel tépte,' rázta az Egyház másfél
ezeréves fáját és egész ágakat tördelt le róla. A skandináv államok
ban emlékét sem hagyta a hajdan virágzó katolikus életnek. Nagyjá
ból ugyanez volt a helyzet Angliában és Skóciában is. Az angol szi
geten, mely a középkor hajnalán a szentek megszámlálhatatlan lé-
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gi6it nevelte az ég számára, csak gyenge csírái maradtak a katolikus
hitnek; követőinek száma a XIX. század elejére 70 ezer alá süllyedt.
Középeurópában, a német birodalomban jó, ha minden tizedik, Ma
gyarországon ha minden negyedik ember kitartott ősei vallása mel
lett. A román államok közül Franciaországban szintén mély gyöke
reket eresztett a hitújítás. A hugenották talán nem voltak számbeli
többségben a katolikusokkal szemben, de mindenesetre ők voltak az
aktivabb és vállalkozóbb szellemű rész. Nyolc háborújuk mutatja el
szántságukat, mellyel Szent Lajos királyságának arculatáról le akar
tak törölni minden katolikus vonást. Az osztrák ház örökös tarto
mányaiban, úgyszintén Csehországban és Sziléziában egy hajszállal
sem volt kedvezőbb a helyzet. A katolikusok itt is törpe és minden
kezdeményezésre képtelen kisebbséggé süllyedtek. Az új vallások
napról napra rohamos gyorsasággal terjedtek és már a katolicizmus
két utolsó menedékvárának, az appenini és az ibér félszigetnek bás
tyáit kezdték östromolní. Segítségre sehonnét semmi remény nem
mutatkozott.

De mikor a pusztulás már elháríthatatlannak látszott, megtör
tént a nagy történelmi fordulat. A Gondviselés olyan pápákat tá
masztott Egyházának, akik az élet örömeinek élvezése, a profán
művészetek pártolása és a merőben evilági célok után járó politika
útvesztőben való tévelygés mellett komolyan kezdtek törődni az
Egyház érdekeivel. Törődésüknekelső fogható jele a régóta esedékes
egyetemes zsinat. A trentói szent zsinat jelentőség dolgában messze
túlszárnyalta az összes addigi zsínatokat. Különösen két irányban
végzett alapvetően fontos munkát: dogmatikus határozataival a le
hető legvilágosabban és legszabatosabban körülhatárolta a katolikus
álláspontot s ezzel egyszer s mindenkorra lehetetlenné tette a kato
likus és protestáns hittételek összezavarását, erkölcsfegyelmi végzé
seivel pedig gyökeresen megszüntette a századok folyásában beszü
renkezett visszaéléseket és a romok helyén páratlan eleven és sok
színű hitéletet zsendített.

A trentói zsínat pontosan kirajzolta a katolikus megújhodás
tervét; csak végre kellett hajtani. És a Gondviseéés ebben is segítsé
gére sietett Egyházának; éspedig mindjárt háromféle módon is:
nagy reformpápákat támasztott, akik életüket tették rá, hogy a zsi
nati határozatok ne maradjanak holt betűk, a kiváló szentek egész
légióját állította bele a történelembe, akik a megújhódott keresztény
élet elbűvölően szép és sodró erejű mintáit hímezték bele koruk tör
ténetébe és végül újtípusú szerzetesrendeket szólított életre, melyek
az új idők követeléseinek kielégítésére merőben új fegyverekkel si
ettek az ezer oldalról támadott Egyház védelmére.

Ennyi kedvező körülmény találkozásának eredményeként a ka
tolikus ellenhatás egyre diadalmasabban kezdte kibontaní szárnyait.
Az újítás, mely az imént még elnyeléssel fenyegetett mindent, ami
katolikus, egyszer csak megtorpant, hóditó erejében megbénult, sőt

itt is, ott is kezdett visszaszorulni. Az aposztáziák száma észrevehe
tőleg megcsökkent. a konverzióké ellenben emelkedett. A megújhó-
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dott katolikus tudomány és a katolikus iskola hova-tovább legyőz

hetetlen hatalomnak bizonyult. Lassankint az élet egész jellege meg
változott: a reneszánsz kor pogány életöröm keresését fokonkint a
vallási kötelességek komolybavétele és lelkiismeretes teljesítése vál
totta föl. A negyvenórás szentségimádások és más újszerű áhítat
gyakorlatok már több embert vonzottak, mint a karneválok tarka
felvonulásai. Még külsőleg is megmutatkozott a változás: a büszke
palazzók építésében tetszelgő reneszánsz stílust idővel egészen hát
térbe szorította apazarpompájú istenházakat emelő barokk ízlés.

Csak egy baja volt ennek a diadalmasan kibontakozó katolikus
megújhódásnak: művét túlságosan egyoldalúan csak a magasabb
társadalmi rétegekre alapozta. Mintaszerű középiskoláiban és egye
temein a hitükért minden áldozat meghozatalára kész intelligens
hívők acies bene ordinatáját állitotta csatasorba, de ugyanakkor
meg sem kísérelte, hogy az alsóbb néposztályok széles tömegeit is
megnyerje céljának. Az elemi oktatásra egyáltalán nem vetett ügyet.
A megújhódott katolikus irodalom és tudomány kizárólag a művelt

körök igényeit tartotta szem előtt, mint ahogy a jezsuita vezetés
alatt álló kollégiumok is a módosabb szülők fiaira vetették fényüket.
A szegény nép továbbra is tudatlanságban, sötét babonában és durva
érzéketlenségben senyvedt. Tudatlanságában kész prédája volt min
den csábításnak és szinte menthetetlen zsákmánya az erkölcsi eldur
vulásnak. Az időnkint és helyenkint felbukkanó javítási kísérletek
alig változtattak valamit a helyzeten. Pedig az orvoslás napról napra
sürgetőbbé vált. Hiszen mindenkinek látnia kellett, hogy a katolikus
ellenhatás maradandó sikere elsősorban az alsóbb néposztályok hit
életének mélyebbre ágyazásán és erkölcsi felfogásának finomabbra
hangolásán fordul. Enélkül az egész mozgalom egy mintaszerűen

megtervezett és művésziesen kivitelezett épület benyomását keltette,
melyet építői elfelejtettek megalapozni.

Ez volt az általános helyzet, mikor az Örökváros utcáin és terein
feltünt Kalazanci Szent József daliás alakja. Szívében határtalan
szeretettel éveken át rótta az utcákat és' tereket, oktatott, vigasztalt,
gyámolított s közben hő imádsággal esedezett Isten felvilágosító ke
gyelméért. És íme, egy napon egyszerre fény gyúlt lelkébe és e
fénynél villanásszerűen felismerte történeti küldetését: szíve meg
esett a rongyosan, felügyelet nélkül kódorgó gyermekfalkák kiáltó
szellemi és erkölcsi nyomorán és ott, abban a szempillantásban el
határozta, hogy minden idejét és szíve minden dobbanását a gyer
meklelkek megmentésére és megszentelésére áldozza. Ebből a nagy
lelkű elhatározásból, melyet több, mint félszázad heroikus munkája
szentesített, sarjadt ki az első piarista iskola s ennek külső keretéül
kelt életre az első hivatásos tanító szerzet, a piaristarend.

Kalazanci Szent József ugyanis sokkal reálisabb szellem volt,
semhogy beérte volna egyszerű iskolanyitással. Hiszen ezzel nem a
jövőnek, hanem csupán a pillanatnak tett volna szelgálatot. Egy
hivatása magaslatán álló új iskola megnyitása a sok rossz mellé
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csak annyi lett volna, mint egy csepp víz a tengerben. Hiszen elemi
iskolákban addig sem volt hiány. A baj gyökere nem az iskolák,
hanem a megfelelő tanitók hiányában rejlett. A köztudat ugyanis
még mindig unott tehernek, sovány és keserű kenyérkeresetnek
érezte a tanítást. Mivel semmiféle képesítést nem kívántak hozzá,
- gondoljuk el, hogy nálunk csak a Ratio educationis tette az első lé
péseket a tanítóképzés rendszeresítésére - a tanítók túlnyomó része
mindenféle kétes exisztenciából: más téren boldogulni nem tudó pa
pokból, szolgálatból kivénhedt hadfiakból, félbemaradt iparos- és
boltoslegényekből, letört hivatalnokokból került ki. Ennek megfelelő

volt erkölcsi színvonala. Egy Luther-korabeli írat így rajzolja meg
a XVI. századi iskolamesterek képét: "Manapság rendszerint hét
gonosz lakozik az egyházfiakban, másnéven iskolamesterekben : a
kevély, renyhe, durva, ravasz, gonosz, részeges és oktondi ördög és
ezekután sántikálva kullog a szegény ördög."

Kalazanci Szent József iskolanyitó tevékenysége tehát csak az
zal izmosodott világtörténeti eseménnyé, hogy iskolája fenntartására
és terjesztésére külön szerzetesrendet alapított s ezzel módot szer
zett rá, hogy a maga nagy lelkét betöltő szellemet az utána követ
kező nemzedékekre is átörökítse. Alapítása merőben újszerű volt:
elsőízben történt, hogy a tanítás nem mint egyetemes és átfogó szer
zetesi életprogramm szerényen meghúzódó részecskéje, hanem mint
egy egész emberélet kitöltésére alkalmas és elegendő hivatás bonta
kozott ki; nem mint periferikus elem, hanem mint központ, mely
hez a szerzetesi életberendezés egyéb mozzanatainak is alkalmazkod
niok kellett. Ismeretes, hogy szentünk annyira meg volt győződve az
iskolai munka elsőbbrendűségéről,hogy összeütközés esetén inkább
a megszekott áhítatgyakorlatok és házi foglalatosságok egyikének
másikának elhagyását ajánlotta rendtársainak, semmint az iskola
érdekeinek megrövidítését. "Nem győzöm elég nyomatékkal figyel
mébe ajánlati a testvéreknek, - olvassuk 1630. január 5-én kelt le
velében - hogy igyekezzenek egész lélekkel megfelelni iskolai köte
lességeiknek, még akkor is, ha emiatt másnemű elfoglaltságukból
egyet és mást el kell hagyniok. Hiszen a mi legsajátabb hivatásunk
a tanítás, és ha ezen a téren nem álljuk meg a helyünket, letérünk
üdvözülésünk biztos útjáról."

Kalazanci Szent József elgondolásában tehát a tanítóság és a
papság a legtökéletesebb harmóniában forrott össze. Az ő elgondo
lásában a piaristák elsősorban tanítók, akik nem bérért, nem ke
nyérkeresetként, hanem egész életre szóló és ünnepélyes fogadalom
mal vállalt szerzetesi hivatásként foglalkoznak diákjaik lelkének
megszentelésével és a szükséges ismeretekkel való felékesítésével. De
ugyanakkor teljességgel papok is, akik iskolai munkájuk mellett ki
veszik részüket a lelkek gondozásából. Hiszen iskolai hatásuknak
egyik titka éppen az, hogy teljes tudású tanár mellett a lelkiatya
igényével is lépnek fel tanítványaikkal szemben. A két hivatásnak
ez a szerves összekapcsolása s egyiknek a másikkal való megszentelé
se eredetiségében és zsenialitásában bízvást felér a XII. és XIII.
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századi szerzetestörténet ama merész kezdeményezésével, mellyel a
kor két legtiszteltebb eszményét, a szerzetesi és lovagi életformát
kapcsolta össze és ezzel létet adott a lovagrendeknek. Kétségtelen,
hogy a maga idejében mind a kettő nagy tett volt, de mégis úgy
tetszik, hogy Kalazancius művét időtállóbbnak s következésképpen
hatásaiban mélyebben szántónak bizonyította az élet.

És itt kapcsolódik bele a korszaknyitó nagy ember munkája a
történelem folyásába: Kalazanci Szent József iskolanyitásával és
méginkább rendalapításával új színeket elegyített az Egyház életébe,
mert a felsőbb körök után az alsóbb néposztályokat is bekapcsolta
az egyetemes megújhódás mozgalmába és a tudomány szövétnekének
meggyujtásával sok-sokezer biztos elkallódásra kárhoztatott tehetség
megmentését és a társadalom számára való hasznosítását tette lehe
tövé. A legelső piarista diákok közül való Oregic Agostonon, a hí
res tudós beneventói érseken és bíborosan kezdve (t 1635. július 12.)
se szeri, se száma azoknak a szegény koldusdiákoknak, akik tisztán
és kizárólag a piarista iskolának köszönhették emberrélevésüket.

De itt nem szabad megállnunk. Ha Kalazanci Szent József csak
a katolikus reneszánsz szárnyainak bontogatásán, pontosabban szól
va az Egyház pillanatnyi szükségleteinek kielégftésén fáradozott vol
na, műve osztozott volna a korhoz rögzített, efemer értékű alkotások
sorsában. De éppen az a tény, hogy immár több, mint negyedfél év
század óta áll s újabb és újabb rügyeket hajt, mutatja, hogy mara
dandó értékeknek kell benne rejtőzniök. És ezek az értékek túlnyo
móan iskolai, azaz pedagógiai vonalon keresendők. Ez annál megle
pőbb, mivel Kalazancius köztudomás szerint sohasem foglalkozott
elméleti pedagógiai kérdésekkel, pedagógiai rendszert nem alkotott
és semmiféle iskolai rendszer mellett le nem kötötte magát. De ki
tűnő lélekismerő volt és nyitott szemmel járta a világot. Amit tehát
mások tanításában jónak és célravezetőnek látott, azt habozás nél
kül átvette és szervesen beleillesztette saját nevelési rendszerébe. A
jövő felé mindig nyitvatartotta az utat és ezzel elérte, hogy iskoláí
mindig korszerűek voltak, sőt nem egyszer a haladás élén jártak.
Mivel nem az elmélet, hanem az élet számára akart nevelni, sem
tárgyak, sem pedig módszerek tekintetében nem engedte kezét bi
lincsbe veretni. Az élet szükségletét mindig előbbrevalónaktekintette
az elméletnél. Innét érthető, hogy a latin nyelv egyoldalú kultusza
korában feltűnően nagy gondot fordított az aritmetika és általában
a gyakorlati tárgyak tanítására. Ez a gyakorlatiasságra való törekvés
azután századokra rányomta bélyegét a piarista iskola munkájára.
Igy, hogy néhány magyar példát említsünk, a XVIII. században ka
marai szolgálatra készülő ifjak számára egyes iskolákban tárgyként
tanították a könyvviteltant, másutt arithmetica comitatensis címen
előadtákmindazokat az ismereteket, melyekre a megyeí igazgatásban
szükség volt, Kisszebenben pedig külön rajztanfolyamot tartottak
fenn, melyet még a szomszédos Lengyelországból is látogattak. Isme
retes, hogy a polgári építéstan egyes piarista iskolákban még a Ratio
educationis kibocsátása után is rendes tárgyként szerepelt.
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Hasonló önállóságot tanúsított szentünk a tanulmányi anyag
közlésében is. Tudta, hogy a jó módszer, bár nem minden, mégis
legfontosabb feltétele a tanítás eredményességének; ezért a korviszo
nyokhoz képest feltűnően nagy nyomatékkal hangsúlyozta a jó és
célravezető módszer megválasztásának szükségességét. Konstituciói
ban többek között ezt olvassuk: "Mivel nemcsak a grammatika, ha
nem a többi tárgy tanításában is rendkívül fontos a tanulók szem
pontjából, hogy minden tanító könnyű, hasznos és - amennyire le
hetséges - rövid módszert alkalmazzon, érdemes gondot fordítani
rá, hogy az illető tárgyban legügyesebb és legtapasztaltabb szerzők

közül a legjobbat válasszuk ki." A módszertani ismeretek mélyíté
sére korán szokásba vette, hogy minden ünnepnap estéjén megbe
szélésre, ma úgy mondanók, módszeres értekezletre hivta össze tár
sait és ezen a legtapasztaltabb tanárok alapos előadásokban számol
tak be az iskolával kapcsolatos tudományos módszertani kérdésekről.

A módszeres tanítás mellett nem kisebb érdeme Kalazanci Szent
Józsefnek a szemléltető oktatás jelentőségének felismerése. Ebben
a tekintetben nemcsak a cseh Comenius Amost, az Orbis pictus hí
res szerzőjét előzte meg, hanem a Civitas Solis világszerte ismert
íróját, Campella Tamást is, aki tudvalevőleg mindent, még a legel
vontabb matematikai tételeket is szemléleti úton, a városfalakra
rajzolt képek segítségével kívánt tanítani. Kalazancius természetesen
nem ment ilyen messzire, de azt megkívánta, hogy az olvasás és írás
elemeit nagy fali táblákra rajzolt betűk és szótagok segítségével sa
[átíttassák el.

Sőt még a korabeli tanítás legkitaposottabb útján, a klasszikus
tanítás terén is tudott újat nyujtani szentünk. Azzal ugyanis, hogy
a latin tanításban nem érte be a klasszikus szövegek olvastatásával
és nyelvi magyarázatával, hanem tüzetes történeti, régiségtaní és
mitológiai kommentárokat is füzetett hozzájuk, öntudatlanul a
XVIII. század neohumanizmusának dolgozott eléje és siettette annak
a nagy fordulatnak bekövetkezését, mely a holt klasszikus nyelvek
helyett magát a klasszikus világot akarta megismertetni és meg
szerettetni a tanulókkal.

Mindezeknél azonban sokkal mcsszebbre kiható következmé
nyekkel járt Kalazanciusnak, illetve aszelleméhez hűségesen ragasz
kodó piarista iskolának az élet egyetemes jellegének megváltoztatá
sára gyakorolt hatása. Azzal ugyanis, hogy iskolai munkájában egy
re növekvő tudatossággal a nemzeti nyelvet és a nemzeti tárgyakat
helyezte előtérbe, az iskolának, majd nyomában a közéletnek nem
zeti köntösbe öltözését készítette elő.

Kalazanci Szent József tehát két címen is méltó rá, hogya kor
szaknyitó nagyemberek közé sorozzuk: korára gyakorolt hatásával
mélyebbre szántotta és változatosabbra színezte a katolikus rene
szánsz történetét és ugyanakkor iskolai kezdeményezéseivel új pe
dagógiai törekvések csíráit hintette el, melyek a századok folyásá
ban nemcsalt a piarista iskolára, hanem az egyetemes iskolaügyre
is eszméltetőleg és termékenyítőleg hatottak.
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NEMES NAGY AGNES:

TÁJK~PEK
KERTVAROS

Üres az út, égnek a lámpák.
S úgy buggyan, mindjál·t olvad6n,

a sűrű lomb a kert falán át,
mint szív falán a fájdalom.

Alvadt, sík fűcsom6kba gázol
olykor a láb; halad az éj

s villódzik, néma láthatáron,
a szárazvillám szenvedély.

Hiába villog. Csonkig égve
görcsösen mered föl a ház,

vonalát bevájja az égbe,
s nem bírja megadni magát.

ÉJFl!:L

Hal'monikás ablakom kitártam. A hőség is mintha elaludna.
Igy lehet akár Argentinában, Néma lámpafényben ég az utca.
oly sötét és oly magas az ég, S ráncos pillán, függöny-ráncon át
Lent a kovács tüze már eloltva, távolabbról egy kis villa fölnéz -
egy-egy görbe kémény lovagolja mélyebb éjbe most fordul a földrész
apró háza nyereg-tetejét. nézi a növekvő éjszakát.

Szél indul. Lent ímbolyog a lámpa,
lassan lengő fénykörébe zárva
egy faldarab véle imbolyog.
S kint felejtve, odafenn arácson,
hófehéren borzong meg a vászon,
s egymagában csattog és lobog.

DÉL

Nagy ollóval vágja a nap
rövidre mind az árnyakat,
és úgy cikáz, hogy pontosan
mindennek pontos árnya van.

Csak a folyó szökik maga
árnyatlan, mint az éjszaka,
s hogy l á t s s z é k - mint madár a tol lát,
kibont két, villogó vitorlát.

OTTHON

Ablakomból messzire látni,
bár köddel jő az alkonyat.
Ott lent kooáes tüze parázslik
a deres plé-eresz alatt.

S amott, közelgve, távolodva,
(L sík utat narancs-piros,
lámpás orrával szimatolja
a ködben bolygó villamos.

*
Mint. egy folyó nyugszom az ágyban,
vászon-völgyeken, halmokon.
Testből idővé válva lassan
a napból éjbe így '!iszom.

Es éjszaka, elcsöndesedve,
partjaimról magasba röppen
ködöt kacaroa egy madár,
és némán kóvályog fölöttem.

*
Zárd be az ajtót, míg lehet,
hadd kocódjék a zár a széllel.
Szorong a csönd, szoronq, remeg:
a hang mikor hasítja széjjel.

Dobog a fal. Valaki jár.
De tart a mész, még nem szakad.
Szorong a csönd, koccan a zár,
dobog a padló. Tartsd magad.
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D r. II o l e n d a B a r n a b á s

NEMZETKÖZI GEOFIZIKAI ÉV
A világ legrégibb térképe kereken 4500 éves. Egetett agyagtáb

lán készült, amelyet a szumérek régi országában, a mai Irakban ás
tak ki. Az Eufrát völgyének egy részletét mutatja. Két folyó látszik
rajta, a háttérben hegyek. Úgy látszik, ennyi volt ismerős a készí
tője előtt a Föld felszínéből. Később a megismert világ nőtt, de még
vagy kétezer éven keresztül azt gondolták, hogy a Föld nagy lapos
korong, amelyet tengerek vesznek körül. Kr. e. 500 körül merült fel
az a gondolat, hogya Föld gömbalakú. Valószínűleg Pitagerász is
kolájától vette ezt át Parmedinesz, aki először beszélt róla. Schiapa
relli, a nagy olasz csillagász szerint a Föld gömbalakjának felisme
rése nem kisebb jelentőségű volt az emberi tudomány szempontja
ból, mint a gravitáció felfedezése. Ezután újabb 2000 év mult el,
amíg Newton eljutott a gondolathoz, hogy a Föld nem lehet pontos
gömb, hanem a sarkokon belapult. A Föld pontos alakjának megha
tározása azonban még mindig a jövő feladata. Szerepel ez a júliusban
megkezdődött nemzetközi geofizikai év célkitűzései között is. Ennek
a geofizikai évnek legnagyobb jelentősége, hogy ez a legnagyobb
közös tudományos vállalkozás, amelyhez az emberiség valaha is hoz
záfogott. Több mint 90 nemzet tudósaí fognak össze, - kormányaik
jelentős anyagi támogatásával - hogy minél többet derítsenek fel
az emberiség közös lakóházáról, a Földről. Másfél évig - 1957. július
1-től1958. végéig - tart ez a nemzetközi év, de valójában jóval hosz
szabb időre terjed ki. Már egy-két évvel előbb megindult az elő

készítő munka - különösen az Antarktisz feltárására, - és talán év
tizedek múlnak el, amíg a rengeteg összegyüjtött anyaget feldolgoz
zák. Tisztázni szeretnék ismereteinket a Föld belsejéről. az óceánok
ról, a gleccserekről, az atmoszféránkr6l, minél nagyobb magasságig.
Szerétnének tisztábban látni a földmágnesség még mindig rejtélyes
tüneményeiben, a gravitációs erő változásaíban, ami azután a föld
pontosabb alakjának megismerésében is segítségünkre lesz. Különö
sen jelentősek lesznek a Föld különböző helyein egyidőben végzett
megfigyelések. Minden hónapban lesz három "világnap", amikor
nagyon sok helyen egyidőben ugyanazt a tüneményt figyelik meg.
Ilyen világnap lesz pl. ujholdkor, napfogyatkozáskor stb. A sokféle
megfigyelésre kerülő tünemény részletesebb ismertetése egész köte
teket töltene meg. Mi csak néhány pontot emelünk ki, hogy képet
adjunk ennek a nagy vállalkozásnak legfőbb céljairól.

A geofizikai év egyik leglátványosabb próbálkozása a mester
séges holdak útrabocsátása lesz. A Szovjetunió és az USA bejelen
tették, hogy majd rakétákat lőnek fel 400 km magasságra, s ezek
ből válik ki. ott a futball-labda nagyságú mesterséges hold; ez 8 km
másodpercenkénti sebességével másfél óra alatt kerüli meg ujra és
ujra a Földet. Műszereket visz fel magával, s ezek önműködőleg fel
jegvzik az észlelt jelenségeket, s az adatokat kis rádió adójukkal
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állandóan közlik a földi megfigyelőkkel. Felfogják a Napból jövő

rövid hullámú ultraibolya és röntgen sugarakat, az elektron és pro
ton nyalábokat, amelyeknek pusztító hatásától a légkör itt lenn meg
véd bennünket. Többet tudunk meg majd így a Napnak, meg a
Holdnak is az ídőjárásra.. földmágnességre stb. gyakorolt hatásáról.
Ellenőrzik ezek a magasba felvitt műszerek a legfelsőbb légkör ősz

szetételét, mozgásait, így majd világosabban látjuk pl. a hidrogén
bomba magasba kerülő rádioaktiv részecskéinek sorsát, s hogy ezek
mennyire veszélyeztetik a földi életet. A kozmikus sugarakat is na
gyobb tisztaságukban és eredeti összetételükben lehet ott tanulmá
nyozni. Ezeknek a majdnem fénysebességgel haladó részecskéknek
az eredete még mindig rejtélyes, bár már tucatszám gyártottak el
méleteket a megmagyarázásukra. Talán az emberi életet is befolyá
solják, hiszen a kozmikus sugárzás részecskéi állandóan átszelik az
emberi testet. Teller, az Amerikában élő világhírű magyar fizikus
egyik tudományos beszámolójában azt mondta, hogy talán a messze
multban a kozmikus sugárzásnak robbanásszerűmegnövekedése in
dította el az emberben azt a fejlődést, amelynek eredménye a mai
civilizáció kialakulása lett.

A mesterséges holdakon kívül rakétakat is lőnek majd fel nagy
magasságra a geofizikai év alatt: az amerikaiak a terv szerint 45-öt,
a franciák 12-t, az oroszok is több tucatot, ujsághírek szerint 125-öt.
Ezek a felső légkörben levő ionoszférát is tanulmányozzák műsze

reikkel. Ezek úgy keletkeznek, hogya Napból jövő ultraibolya su
garak hatására a molekulákról elektronok szakadnak le, és igya
molekula ionná alakul. Több réteget különböztetünk meg. 100 km
en alul van a közönségesen legkevesebb elektront tartalmazó D réteg,
100-150 km magasságban az E réteg, 150-22 km-re az Fl és ennél
is magasabban az F 2 réteg..Ezekről a felfelé küldött rádióhullámok,
ha nem nagyon kicsiny a hullámhosszuk, visszaverődnek, s a hul
lám visszaérkezéséhez szükséges időből lehet megállapítani az ion
szféra magasságát. Ezekbe a vizsgálódásokba a geofizikai év alatt
Magyarország is bekapcsolódik. A kijelölt "viIágnapokon" negyed
óránként mérik a felfelé küldött rádiójelekkel az egyes szférák ma
gasságát. A magas légkör állapotát is vizsgáljuk majd Budapest fe
lett a naponta négyszer felküldött léggömbök segítségével.

Az ionszféráknak a rádiózásban van nagy jelentőségük. Ezek
visszaverő hatása nélkül nem lehetne pl. Európából Amerikába mű

sort küldeni, mert a rádió hullám kiszökne a világürbe. Persze ártal
mas is lehet a rádiózásra az ionréteg. A 100 km-en aluli D rétegen
normálisan könnyen átmegy a rádióhullám, mert kicsiny az elek
tron-sűrűsége.Ha azonban a Napfáklyákból hirtelen, szinte robbanás
szerűen igen sok ultraibolya és röntgensugár jön a földre, ezek ha
tására a D réteg ionizációja igen megnő. Igy sokkal többet nyel el az
átmenő hul1ámokból, ezért nagyfokú fading jelentkezik a rádiéké
szülékekben. Fontos tehát, hogy a geofizikai év alatt minél többet
tudjunk meg az ionszféráról.

149



A magasba lőtt rakéták a legfelső légkör áram1ásairól is többet
közölnek majd velünk. Több mint 200 éve iparkodnak már a mete
orológusok képet kapni a levegő általános cirkulációjáról, de eddig
inkább csak elméleti úton értek el eredményt, mert a légkör legfel
ső részének mozgásáról nem igen álltak rendelkezésükre adatok.
Pedig az emberi élet szempontjából nagyon is fontos a légkör moz
gásának ismerete. Ha nem lenne szél, a trópusokról a meleg nem
tudna átvándorolni a föld többi részére, így a tropuson elviselhetet
len meleg, máshol szörnyű hideg lenne. A szél hozza el a párákat,
nedvességet az oceánok felől, anélkül a kiszáradt kontinensek por
tengerré válnának. A levegő áramlása révén távozik el a szennyezett
levegő a városok fölötti légtérből, enélkül a városok lakói formáli
san megfulladnának megromlott levegőjükben.

Az egész légkörben levő szél energiája 7 millió atombomba ha
tásával ér fel, ezért nem látszik valószínűneka meteorológusok előtt,

hogy az atomrobbanások jelentősebb hatást gyakoroljanak az idő

járás változására. A szélnek ez a hatalmas energiája azonban a sur
lódás következtében 10-12 nap alatt teljes egészében hővé alakulna.
Új, hatalmas energiaforrás tudja csak a szeleket tovább is mozgás
ba tartani, s ez az energiaforrás a Nap. Ennek így újabb jelentő

ségét ismerjük fel a földi élet szempontjából.
Remélik a meteorológusok, hogy a geofizikai év folyamán átfo

góbb képet kapnak a légkör cirkulációjáról. Erre a célra az északi
saroktól a déliig a megfigyelési állomásokból három hálózatot épí
tenek ki. Egyet Grönland, Észak-Amerika keleti és Dél-Amerika
nyugati partja mentén, egy másikat Nyugat-Európa és Afrika hosz
szában, a harmadikat Szibéria, Japán és Ausztrália vonalán. Kiegé
szíti ezeket az egyenlítő mentén megszervezett megfigyelő hálózat.

Ezek mellett nagyon fontosak lesznek az Antarktiszon szerzett
megfigyelések adatai. Ennek leghidegebb a légköre és itt van leg
erősebb s legállandöbb alacsony légnyomású terület, ezért sokkal
nagyobb a hatása az egész Föld éghajlatára. mint a nagy távolság
miatt gondolnók.

Az Antarktisz alaposabb kivizsgálását a geofizikai év alatt 10
nemzet vállalta: Észak-Amerika, Anglia, Szovjetnnió, Franciaország
stb.

Állandó megfigyelő állomásokat állítanak fel; Észak-Amerika
pl. egyiket a déli sark közelében, vagy 3000 m magasan. A Földön
levő vízmennyiségnek kb. 1%-a van jég és hó, ennél jóval kevesebb
vízgőz állapotban. Ez az arány nagyon fontos az emberi élet szem
pontjából, mert jelentős megváltozása katasztrófális hatású lenne.
Ezért is fontos az Antarktisz vizsgálata, mert a Föld jég, gleccser
mennyiségének 86%-a itt van. A gleccserek kiterjedése a Föld klí
májával szoros kapcsolatban van. Meglepőnek találjuk, hogy az utol
só 50 millió év legnagyobb részében a földi hőmérséklet jelentősen

nagyobb volt, mint most, bár, mint ismerős, voltak jégkorszakok is,
amikor az átlagos hőmérséklet 7-14 fokkal volt a mainál hidegebb.
Az Antarktisz vizsgálata majd hozzásegít bennünket, hogy többet
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tudjunk la földi klima nagyvonalú változásáról. Van sok kutatni
való, hiszen az Antarktisz hatalmas területének 60%-a még teljesen
ismeretlen és télen még senki sem tartózkodott rajta. Két éven át
végzik most a megfigyeléseket részint állandó bázisokról, részint a
hómezőkön tett nagyobb kirándulások alkalmával, vagy repülőgé

pekről.

A geofizikai év alatt azonban nem feledkeznek meg a Föld bel
sej éről sem. Erről legtöbbet a földrengések okozta hullámok tovater
jedésének sebessége árul el. A külső 30-40 km vastag réteg alatt
(ezt felfedezőjéről, a horvát Mohorivicic-rőlMoho rétegnek is szok
ták nevezni) van a köpeny 2900 km mélységig, s ez alatt a mag,
amely 5000 km mélységben válik ketté, a külső maghéjra és belső

magra. Ezek összetétele még tisztázásra vár. A nyomás a köpeny
fenekén - tehát 2900 km mélységben - több mint egy millió atmo
szféra, a föld középpontjában pedig közel 4 millió atmoszféra. Hogy
ilyen szörnyű nyomás alatt hogyan viselkedik az anyag, arra nincs
semmi kísérleti adatunk. A hőmérséklet a föld középpontjában va
lószínűleg 2000 és 6500 fok között van. A legkülső réteget mester
séges robbantások hullámainak tovaterjedésével is vizsgálják majd
a geofizikai év alatt,

A Föld belső alkatával függ össze egy régóta ismert, de ma is
rejtélyes eredetű jelenség, a földmágnesség. Amióta a tudós ferenc
rendi, Petrus Peregrinus 1269-ben először beszélt a földmágnesség
ről, rengeteg adatot gyüjtöttek össze, s vagy 30-féle elméletet állí
tottak fel a földmágnesség magyarázására, de a kérdés máig is el
döntetlen. Valószínűleg a Föld forgásával kapcsolatos valahogy a
földmágnesség kialakulása, de a Föld belsejéből kialakuló mágneses
teret módosítják az ionszférákban fellépő elektromos áramok mág
neses hatásai is. Ezeket is alaposabban kell tanulmányozni a geofi
zikai évalatt.

A mágneses mérésekbe is bekapcsolódik majd Magyarország,
többek között a mágnesmentes anyagokból épült tihanyi geofizikai
obszervatóriumban végzett rendszeres mérésekkel.

A gravitációnak az egész földre kiterjedő vizsgálata szintén fel
adata a geofizikai évnek. Ilyen méréseket nemcsak a szárazföldön,
hanem a tenger mélyén is végeznek tengeralattjárók segítségével. A
testek súlya a Föld különböző helyén nem egyforma, a mai pontos
műszerek a súly ötvenmilliomod részének megfelelő változást is
megmérik. Weikko A. Heiskanan finn geofizikus, aki 1951 óta az
ohioi állami geodetikus intézet igazgatója, a súly-változás egy érde
kes következményére mutatott rá. Kiszámította, a Mellbourne-i
olimpiászon ugyanavval az erővel 15.75 cm-rel dobnak nagyobbat
gerellyel, mint 1952-ben Helsinkiben, és távolugrásban 3.63 cm-rel
ugranak messzebb.

A gravitáció mérések a Föld alakjára vonatkozó ismereteinket
is kiegészítik majd. A Föld nem pontos gömb, nem is ellipszoid, ha
nem valósággal eltorzult alakja van. A pontos részletekről a gravi
tációs mérések adnak felvilágosítást. Nincs mérőkörzőnk, mondja
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Heiskanen, amellyel körüljárhatnánk ezt az óriási golyót, amelyen
élünk. Az egyetlen út, amelyen kitapogathatjuk a kerületét és pon
tosan megállapíthatjuk a távolságokat, az lesz, hogy graviméterrel
végigutazzuk a Föld felületét és pontról-pontra megmérjük a gra
vitációs erő kis változásait. A gravitációnak az egész Földre kiter
jedő ismerete az ásványkincsek feltárásában is nagy segítséget ad,
mert a súlyerő változása a hely alatt levő tömegek nagyságától,
sűrűségétőlis függ.

A gravitációs mérésekkel rokon feladat minden hely pontos
hosszúsági és szélességi fokának meghatározása. Ismeretes, hogy
minden hely hosszúsági fokát Greenwichtől számítjuk. Ha óceán
van közben, nehéz a pontos összehasonlítás. úgy gondolják, hogya
különböző kontinensek egymáshoz viszonyított hosszúsági hálózatá
ban vagy 100 m-es hiba lehet. A geofizikai év alatt a Holdat a mö
götte látható csillagháttérrel együtt kb. 20 jól kiválasztott helyü
csillagvizsgálóból pontosan egy időben gyakran lefényképezik, s igy
remélik, hogy a hibát 100 m-ről 30 m-re csökkentik.

Sok új tudományos eredményt várhatunk a geofizikai évtől, de
talán más következménye is lesz, Lloyd V. Berkner, a Comité Special
de l'Anné Geophisique helyettes elnöke mondta: "Belefáradva a há
borúkba és a széthúzásba, minden nemzet emberei a Föld felé for
dultak, hogy megtalálják kőzös igyekezetük számára azt a helyet,
amelyen valamennyien könnyűnek találják a megegyezést." A tu
dományos együttműködés remélhetőlegmás téren is közelebb hozza
egymáshoz a népeket és így közelebb jutunk mindnyájunk közös
vágyához, az igazi békéhez.
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A PRltSHÁZ Irta: Gerlei József

A Jobbágy utcában csupa hontalan lakott. Legtöbbjük csak utolsó
felszólításra tudott lakbért fizetni, de ezzel ujra megváltotta a jogot, hogy
a szűk, kényelmetlen lakásról elmondhassa: az enyém.

Bruzsáék is így éltek már harmadik éve. De az ő kínjukat az is te
tézte, hogy emlékeztek még a Paradicsomra : egy házra, mely az övék
volt. Igaz, csak présház volt, nem is egymaguk birtokolták, felesben örö
költék Gyula bácsival. De szép egyenes falai voltak, zöld zsalugáterei s
erős, bordás ajtaja: akár lakni is lehetett volna benne. S végül is: az a
hely volt, az' a fal, az a tető, melyre azt mondhatták: a miénk.

Ott feküdt két dunántúli falu határának véghetetlen csöndjében, a
többi présház között. Már az országútról fel lehetett ismerni arról az
óriási diófáról, mely kerek koronájával rátapadt az égre s a présházat
örökös árnyékba vonta. Szántóföldeken keresztül közelitették meg, tűző

nyári napokon, de mihelyt a diófa alá értek, csodálatos nyugalom és ün
nepélyesség vette körül őket.

Ajtaját míndig Bruzsáné nyitotta, s már kívül bőrükön érezték a
présház hűvös leheletét. Míg az asszony a soványlea szőlőben járt, s szidta
a felest, egy falubéli parasztot, hogy a szőlő közét teleülteti zöldséggel.
Sanyika a présháznál maradt, a nyitott ajtón ki-bejárkált, körüljárta a
falakat, felnézett az erős zsúptetőre - homályos izgalommal vett számba
mindent. A kútnál szitakötőket zavart fel, s elnézte, hogya nedves ká
vára vissza-visszatérnek; szárnyuk úgy csillogott, oly kéken, pirosan és
sárgán, akár a mesében, S volt itt a kövek alatt gyík is, béka is, zöldben
és barnában - úgy tetszett, ezek is az övéi.

Ha bement a présházba. még jobban elfogta ez az érzés. Leült a ne
héz tölgyfaasztal mellé, gondosan silabizálta a' belé vésett betűket és szá
mokat. Majd sorrajárta a hordókat és hangjuk szerint barátkozott velük.
Gondolatba idehívta az utcabeli gyerekeket is, rendre mutogatta nekik
az ablakban rozsdásodó cigányszögeket, a hébért, a prést, mindazt, amiről

azt hitte, hogy a pesti gyerekek ilyet álmukban sem láthatnak.
Mikor aztán bőre alá bújt a hideg, kiszaladt a levegőre, a levegő

pedig meleg lepedőbe csavarta, hogy meg ne fázzék. Nem volt szomjas,
mégis inni szeretett volna, csak úgy kíváncsiságból, de a vödör el volt
rejtve valahová. A vízben nem látott mást, mint a diófa lombját: zöld
volt, akár a békakirály tanyája, s békák úsztak benne körbe-körbe a

. fal mentén.
Ha kifáradt, lefeküdt a diófa alá - a zsongó, zöld homály elaltatta;

vagy nem ís aludt el, csak ábrándozott: nézte feje fölött a lombokat, a
szélső leveleket, melyek hatalmas karéjban rátapadtak az égre. Úgy tet
szett, leszakítanak belőle egy jókorát, hogy az is az övé legyen. El is
határozta, ha király lesz, minden pesti gyerek kap tőle ilyen présházat
egy ekkora diófával.

Máskor arra szottyant kedve, hogy bemenjen anyja után a szőlőbe.

Tíz sor sem volt talán, mert ezt is közösen örökölték Gyula bácsival; a
két rész között egy szál vastag drót húzódott. A sarok foghíjasok voltak,
az öreg tőkék - Bruzsa nagyapa ültetése - itt-ott már kivesztek. A sárga,
homokos hantok sütötték talpát, a kar6k között pókháló tapadt az arcára,
a csenevész szilvaf~ fukaron rejtegették még zöld gyümölcsüket. Mégis
minden úgy tartozott itt hozzá, mint tulajdon csontja és húsa. A görcsös
tőkéről, a hantokról, a szeplős levelek mögül öreg, fáradt, jóságos arcok
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néztek rá, ő pedig vállukon lépcselt, jó, erős vállukon - onnét nézett
szét a világba.

Egyszer aztán történt valami.
Ez az emlék olyan erős volt, hogy Sanyika belsejében egysíkúvá la

pftotta az egész multat - egyidejűvé tett mindent. Mintha akkor ját
szott volna a présházban. akkor nézett volna a kútba, akkor feküdt volna
a diófa alatt ...

Úgy rémlik, álmából zavarták fel. Zúgott fölötte a diófa lombja, hul
lottak róla a levelek, mintha elengedték volna az eget. A présházból han
gos beszédet hallott. Loppal az ajtónál termett s benézett. Apja és anyja
a padon ült, egymáshoz húzódva valami szorongásban, Gyula bácsi a pré
sen trónolt, lábával gúnyosan kalimpált, Ott volt Gyula bácsi felesége is
s még valaki, a falat támasztva.

Gyula bácsiról tudni kell, hogy szintén Pesten lakott, előbb lakott
Pesten, mint az öccse. O szerzett állást is neki, de Sándor segédmunkásnál
nem vitte többre - nem volt életrevaló. Bezzeg Gyula bácsi!

Hadonászva kiáltozott a prés tetejéről:

- :I1:n ilyen emberrel nem közösködök, aki megissza a boromat.
A présházban nem volt sötét, az arcok és szavak mégis elmosódtak

Sanyika értelme és emlékezete kettős homályában. Apjából csak egy re
megő hang maradt meg, anyjából szinte semmi, csak nyugalmas jelenléte.

A remegő hang így válaszolt:
- Nem én ittam meg, magad is tudod, mit fogod rám !
Bruzsa Sándor szeme szikrákat szórt, de ezek a szíkrák sorra eláztak

tekintete zavaros vizében. Pislogott, hogy hivatlan könnyeit letörölje.
Nem volt ereje, soha nem volt ereje küzdeni; nem akarta elhinni, hogy
tulajdon bátyja ráfogja saját bűnét.

Mert Gyula volt a tolvaj: két nap, két éjjel mulatott a présházban
cimboráival és egy idegen nővel. Dehát a felesége sarokba szorította, rá
kellett hát fogni valakire, akárkire s annál a szerencsétlen Sándornál
jobbra igazán nem foghatta. Ütnie kellett a vasat, mert ha megáll, minden
gyanú rászakad.

- Akkor hát ki itta meg, mi ? - támadott vörös nyakkal.
- Te meg a druszáid.
- :I1:n ugyan nem - szólalt meg az idegen, s előre lépve elvált a fal-

tól. - Meg ű se, tanú vagyok rá.
Bruzsa Sándor látta, hogy összefogtak ellene. Elgyengült az emberi

rosszakarattól. Napnál is fényesebb volt igaza, ezek is tudták, mégis rá
kentek mindent. Valósággal ledöfte ez a csalárdság. Egyszerű volt, a
becstelenséggel nem tudott, nem akart harcolni. Dehát mégsem hagyhatta
annyiban! Tudta jól, hogy nem a borra megy a játék. Füle mőgé látott
Gyulának, s ki is mondta:

- Ne búsújj, tudom, hogy a présházra fáj a fogad! Köllene a részem.
- Köllene hát! - szisszent föl Gyula, mintha titkos sebére tapintot-

tak volna. - Mert veled közösködni nem lehet. Elinnád az Isten szamarát
is!

Sándor felugrott, de felesége karján fogta és visszaültette. Ujra erőt

lenség fogta el, valami megbénította. Elfordította fejét, száját rágta. Már
nem a hazugság fájt neki - belső sebtől vérzett, s szinte hallotta, hogyan
folyik el a vére; az igazság sebezte meg. Mert hiába volt nsost igaza 
egész élete megcáfolta, s igazát is ellene fordította.

Mert ő aztán nem tartozott az erényes emberek -közé. Senki sem tu
dott javára írní semmit, talán csak az Isten. IVott, kártyázott, családját
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elhanyagolta, s csak a cselédlányokkal érezte jól magát. De őket is úgy
váltogatta, mint más az ingét. Jól tudta, hogy rossz apának tartják; talán
még örült is neki, mikor fejére olvasták - legalább nem kellett bujkál
nia. Ha felesége szídta, nem védekezett - hallgatott. Hallgatása volt a
védekezése.

Most vádolták elsőízben olyasvalamivel, amit nem követett el. Életé
ben először próbált védekezni. De nem ment. Mintha az évek során meg
tagadott igazság összeesküdött volna ellene - éppen most, míkor neki
volt igaza. Azt hitte, elég néhány őszinte szó, De rémülten látta, hogy
nem elég - élet kell rnögéje. Az ő élete pedig másról beszél helyette és
sokkal többet, mint amit most maga mellett mondhatna.

Fuldoklott már, mégis élni akart, élni az igazság jogán.
- Akkor sincs igazad... Ha iszom, a magamét iszom - mondta

erőlködve.

- A magadét? Nézöl is te ilyenre!
- Bizonyítsd be, érted, bizonyítsd be ! - kapta fejét a prés felé.
-- Olég, hogy senki se járt erre, csak te. Te já-rsz ki minden nap ide.

Vagy az egerek itták meg?
- Keresd, akin akarod.
- Én pedig többet nem közösködök. Fizetek háromszáz pengőt, másik

hármat meg részletben, aztán kvittek vagyunk, enyém a présház.
Gyula ismerte öccse természetét: csak fejéhez kell vagdosní valamit,

felbőszfteni, fölényeskední vele, s nyert ügye van: keservében, bántottsa
gában ott hagy mindent. Eszébe sem jutott, hogy igazságtalanul vádol.
Bűnbakot csinált belőle, rárakta a maga bűnét, s ádázul űzte, hogy el
veszítse.

Vítáztak, már nem is a borról, hanem a présházról. Gyula azt haj
togatta, hogy ilyen emberrel nem tart többé közösséget. Sándor nem tudta
már, mit mondjon; ott tartott, hogy dacból odavág mindent. Bajusza
remegett, s mikor hozzányúlt. hogy csillapítsa, látszott, hogy keze még
jobban remeg. Szeme nem tudta elviselni Gyula gúnyos tekintetét - a
földet seperte. Ilyen ember hiába beszélne ...

Végkép elveszett. Két gonoszság sortüze érte: az egyik kívülről, a
másik belülről.

Érezte magán az emberek lekicsinylő tekintetét, a rosszalást és po

gúnyt, melyet eddig úgy rázott le, mTnt kutya a vizet. Már nem volt ere
je lerázni őket. Nemcsak bátyja, sógornője szeme volt ez, hanem az
egész Jobbágy utcáé, az utca jobbik feléé. " Látta magát a kocsmákban,
a füstben úszó asztalok fölött, szennyes kártyákra tapadó ujjakkal; hal
lotta, hogy csuklik össze a lépcsőházban. hogyan cipelik lakásába, szít
kozódva és élcelődve... I.átta magát hosszasan mosakodni s nem felelni
felesége kérdésére, hová megy; érezte a kis cselédszobák titkát s egy
szerre eléje ugrott egy kép: az erzsébetvárosi búcsúban sétál egy fehér
réklis, sok szoknyás kis cseléddel, keze a lány derekán, s a tömegben
eléje toppan Sanyíka, rábámul az apjára, de menten el is kapja fejét,
mintha nem ismerné fel ...

Bruzsa Sándor most nagyon szeretné tudni, sírt-e akkor Sanyika?
De már sohasern tudja meg.

Hallja Gyula hangját:
- Hiába beszélsz! Ki hisz neked? Nincs más hátra - szétválunk,
Szeretne bátyja torkának ugrani, de nem bizonyítaná be vele azt,

amit már nem lehet. Homályosan érzi, elérkezett valami - éppen ártat
lansága pillanatában érkezett el a bűnhődés ideje.

Az igazság csapdájába esett.
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Sanyika pedig látta, hogy az ő megalázott apja feláll, hasztalan
igyekszik legyűrni szája remegését, elmegy Gyula bácsi mellett, megáll
a küszbön és elcsukló hangon azt mondja:

- Hát akkor ... legyen a tied! Elveheted ...
Vannak dolgok, amíket nem akkor vesztünk el, amikor elveszik

tőlünk.

Sanyilea odaszaladt hozzá, átfogta apja Jábát és sírva kiáltozta:
- Papa, ne adjuk oda, ne adjuk oda !
Aztán anyjához rohant, őt kérlelte:
- Ugye, nem adjuk oda, mama, ugye nem!
De Bruzsánét nem lehet felrázni. Némán ült, mintha férje szavainak

súlyán gondolkodna, Nem tudta, kinek adjon igazat, nem tudta, kit
tartson bűnösnek. Attól félt, ha megszólal, ő ís bűnbe esik. Szeme ned
vesen fénylett - belátta, hogyaprésháztól búcsúzni kell. Hallgatott.
tgy őrzött meg legalább magában valamit ebből a békés paradicsomból.

Gyula bácsi leugrott a présről :
- Akkor áll az alku. No, Sándor, tedd rá!
Bruzsa kiköpött:
- Nem kőll a kezed, se a pénzed.
Gyula bácsi keze ott maradt a levegőben, de neki így is megérte.
- Később beszélhetünk a szőlőről is - rnondta. - Nektek így úgy

sem ér semmit.
Sanyika nem mert már a présházra nézni, sem a szőlőre, sem a

diófa drága törzsére. melyet most elért és átölelt a kései nap súgára.
Apja kívül állt már az ajtón, ahová önmagát űzte. Anyjához bújt - ő

maradt itt az egyetlen, amit nem vehettek el tőle.
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ESZMÉK ÉS TÉNYEK Irja Mihelics Vid

XII. Pius pápának már a fájda
lommentes szülés kérdésében tett
megengedő, sőt helyeslő megálla
pításai, amelyekről folyóiratunk
mult évi áprilisi számában szóltam,
csodálatosan szép bizonyságát nyuj
tották annak, hogy a katolikus er
kölcstan, amikor a maga örökérvé
nyűnek vallott elveit az életre al
kalmazza, mennyire számításba kí
vánja és tudja venni a tudomány
fejlödését, a mindenirányú megis
merések gazdagodását. Azóta sor
került a pánának egy rokon jellegű

további megnyilatkozására, amelya
téma ala): vetöbb volta és az érde
keltek sokkal szélesebb köre miatt,
ha ugyan lehetséges, még nagyobb
figyelmet és vísszhangot keltett az
egész világon.
Előzményéhez tartozik, hogy az

orvosi érzéstelenítést tanulmányozó
olasz tudományos társaság IX. or
szágos értekezlete három kérdést
terjesztett a pápa elé. Ezek a kö
vetkezők: "l. Van-e általános er
kölcsi kötelezettség arra, hogy az
érzéstelenítést elutasítsuk s a fizi
kai fájdalmat vallási okokból ma
gunkra vállaljuk ? 2. Összeegyeztet
hetjük-e az evangélium szelleméve!
az öntudatnak és a magasabb ké
pességek használatának elvesztését,
ami bódító szerek alkalmazása nyo
mán állhat be? 3. Megengedett-e
bódító szerek alkalmazása haldok
lóknál, vagy halálveszedelemben
forgó betegeknél. feltéve, hogy or
vosi javallat van erre? Szabad-e
ereket a szereket akkor is alkal
mazni, ha valószínű, hogy a fáj
dalmak enyhítésével együtt az éle
tet is megrövidítik?" Mint az ér
tekezlet elnöke, Piero Mazzoni pro
fesszor, a felirat átnyújtásakor elő

adta, e kérdések súlyát senki sem
tagadhatja. Míndegyikük olyan,
hogy értelmi és érzelmi tényezők

től függően valamiféleállásfogla
lásra készteti az embert. Itt azután
különösen a hívő katolikusoknál
észlelhetők igen eltérő felfogások.

Vannak, akik korlátozás nélkül he
lyeslik a fájdalomnak bódító sze
rek útján való megszüntetését. Má
sok inkább arra hajlanak, hogy tel
jesen elvessék az érzéstelenítést,
mint ami ellentétes a keresztény
hősiség eszményével. Vannak vé
gül, akik cragaszkodnak ugyan eh
hez az eszményhez, de készek bi
zonyos rnérvű egyezkedésre. Idősze

rű és hasznos volna tehát - ikérte
meg Mazzoni a pápát -, ha tekin
télyi rámutatás történnék arra.
hogy míként ítéli meg az egyház
az érzéstelenítés erkölcsi és vallá
si oldalát.

A pápa az idei év február 24-én
válaszolt a kérdésekre egy orvo
sokból álló népes csoport előtt. Ad
dig négy hónap telt el, amely alatt
a pápa az érintett tudományágak
hivatott szakértőrt is meghallgatta.
Lépten-nyomon kitűnik ez az igen
terjedelmes és rendkívül gondosan
kidolgozott beszédből. Nem hiszem
például, hogy lenne írásmű, amely
az összegezés világossága és a szer
kesztés tömőrsége tekintetében fel
vehetné a versenyt már a beveze
téssel is, amely az érzéstelenítés lé
nyegét, eredetét és fej1ődését, az
érzéstelenítő orvos szerepét, majd
a szívsebészet jelen fokát és kü
Iönleges követelményeit tárgyalja.
Sajnálom is, hogy be kell érnem a
puszta megemlítésével. de az érde
mi részek tüzetesebb ismertetése a
mi szempontunkból lényegesen fon
tosabb.

•
Kezdjük így rnindjárt az első

kérdéssel: kötelez-e a keresztény
erkölcs a fizikai fájdalmak elvise
lésére? Hogy erre a kérdésre S2l8.-

batosan felelhessünk - mondotta a
Szeritatya -, több szempontból kell
azt megvízsgální, Mindenekelőtt

nyilvánvaló, hogy bizonyos esetek
ben a fizikai fájdalom elfogadása
súlyos erkölcsi kötelesség. Neveze
tesen akkor, ha kikerülhetetlen
számunkra a választás, hogy vagy
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fájdalma.kat szenvedünk, vagy meg
sértünk valamely erkölcsi köteles
séget. A vértanúk például csak úgy
menekülhettek volna a kinzástól és
a haláltól, ha megtagadják a hitü
ket vagy kitérnek az elől a köte
lezettség elől, hogy adott pillanat
ban megvallják azt. A kérdés fel
tevői természetesen nem ilyen hely
zetre gondoltak. Amire gondolnak,
sokkal inkább a szenvedés szabad
vállalása és keresése annak saját
értelme és célja míatt.

Konkrét példa volt már erre a
közelmultban az a kérdés, vajjon
az anya - tekintettel a szeritírási
szövegre: "Fájdalommal szüljed a
gyermeket" - köteles-e minden
fájdalmat magára vennie s el kell-e
utasítania a természetes vagy mes
terséges úton biztosítható fájdalom
nélküliséget ? "Mi azt feleltük 
ismételte meg a Szeritatya -, hogy
nincs semmiféle ilyen kötelesség.
Az ember a bukás után is megtar
totta azt a jogát, hogy uralkodjék
a természet erői fölött, azokat a
maga javára hasznosítsa, követke
zésképen kiaknázza az összes kí
nálkozó eszközöket, amelyeknek se
gítségével elkerülheti vagy kiküszö
bölheti a fizikai fájdalmat. Hozzá
fűztük azonban, hogy a fájdalom a
keresztény ember számára nem
tisztán negativ tényező, hanem ma
gas vallási és erkölcsi értékekkel
van kapcsolatban, s éppen ezért
akarni és keresni is lehet, még
olyankor is, ha ebben vagy abban
az esetben nem kja elő semmiféle
erkölcsi kötelezettség. Majd így
folytattuk: Az Úr élete és szen
vedése, azok a szenvedések, ame
lyeket annyi nagy ember elviselt,
sőt keresett s amelyeken át meg
értek és felnövekedtek a keresz
tény hősiség magasságába, a ke
reszt odaadásteli elfogadásának
rníndennapos példái: mindez kinyil
vánítja a szenvedésnek, a fájdalom
türelmes elfogadásának értelmét a
jelenlegi üdv-rendben a földi élet
ideje alatt." A keresztény ember
köteles belső megtisztulásárt fára-
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dozni s amennyiben rendetlen haj
lamait a testi fájdalom segítsége
nélkül nem birja leküzdeni, ez a
fájdalom szükségessé válik számára
s el is kell fogadnia. Ha azonban
nem követeli meg ez a cél, akkor
kötelességről sem beszélhetünk. A
keresztény ember soha sincs köte
lezve arra, hogy a fájdalmat magá
ért a fájdalomért kívánja és keres
se. A fájdalmat abból a szempont
ból kell mérlegelnünk, hogy alkal
mas eszköz-e a cél eléréséhez.

Vizsgáljuk meg ezután a keresz
tény vallásnak azt a felhívását,
hogy törekedjünk a nagyobb töké
letességre. El kell-e fogadnia a ke
resztény embernek a fizikai fáj
dalmat azért, hogy ne [usson ellent
mondásba aZ7..a1 az eszménnyel,
amelyet a vallás elébe állít? A ke
resztény emberben kétségkívül meg
van a hajlandóság a fizikai fájda
lom elviselésére, sőt keresésére,
hogy ilyen módon jobban résztve
gyen Krisztus szenvedésében és
szabaduljon az érzékek uralma
alól, de fontos, hogy ezt a hajlan
dóságot helyesen értelmezzük. Akik
kifelé is tanúsítják ezt a hajlandó
ságot, nem szükségszerűen vannak
birtokában az igazi keresztény hő

siségnek. Téves volna azonban ál
lítani, hogy akik viszont nem ta
núsítják, nincsenek is annak bir
tokában. "Ez a hősiség ugyanis a
valóságban egészen más módokon
is megnyilatkozhatik. Ha egy ke
resztény hívő napról-napra, reggel
től estig teljesíti mindazokat a kö
telességeit, amelyeket állapota, fog
lalkozása, Isten és az emberek pa
rancsai rónak reá, ha összeszedet
ten imádkozik, teljes erejéből dol
gozik, ellentáll a gonosz szerivedé
lyeknek, azzal a szeretettel és oda
adással van felebarátja iránt,
amellyel tartozik, férfiasan, zúgo
lódás nélkül elviseli mindazt, amit
Isten küld neki, akkor élete foly
ton Krisztus keresztjének jegyében
áll, akár járulnak hozzá fizikai
szenvedések, akár nem, akár magá
ra veszi ezeket, akár igyekszik el-



kerülni őket megengedett eszközök
kel. Ha csak azokat a kötelessége
ket tekintjük, amelyeknek nem tel
jesítése bűnnek mínősül, akkor
mint keresztény nem élhet és nem
végezheti napi munkáját az ember
anélkül, hogy kész ne legyen ál
landóan az áldozatra, anélkül, hogy
magát úgyszólván szakadatlanul fel
ne áldozná. A fizikai fájdalom vál
lalása csak egyik mód a sok közül,
hogy kifejezésre juttassuk azt, ami
lényeges: akaratunkat, hogy Istent
szeressüle és neki mindenben szol
gáljunk. Ennek az önkéntes lelki
magatartásnak tökéletességében rej
lik mindenekfölött a keresztény élet
értéke és hősísége."

Adott esetben mely okok engedik
meg a fizikai fájdalom kerülését
anélkül, hogy valamely súlyos kö
telezettséggel vagy a keresztény
élet eszményével összeütközésbe
jussunk? Nagy számban lehetne
felsorolni ezeket, de különbözősé

geik ellenére végül is mind arra a
tényre támaszkodnak, hogy a tar
tós fájdalom meggátolja magasabb
javak szerzését, magasabb érdekek
szelgálatát. Előfordulhat, hogy bi
zonyos személy számára bizonyos
helyzetben előnyös a fájdalom, ál
talában azonban olyan károkkal
jár, hogy védekezni kell ellene.
Kétségtelen azonban, hogy az em
beriség sohasem lesz képes a fáj
dalmat teljesen eltüntetni erről a
földről, káros kihatásait azonban
egyre szűkebb keretek közé szo
ríthatjuk. Ahogyan tehát egy ter
mészeti erőt leküzdünk, hogy hasz
nálatunkba fogjuk, ugyanúgy hasz
nálja fel a keresztény ember a
szenvedést ösztönzőként abbeli fá
radozásában, hogy lelkiek terén
emelkedjék és tisztuljon, hogy kö
telességeit hívebben teljesítse és a
magasabb tökéletességre való fel
hívásnak jobban megfeleljen.

Míndezekből - jelentette ki a
Szeritatya - könnyűszerrel levon
hatjuk a gyakorlati magatartás he
lyes irányelveit:

"l. Az érzéstelenítésnek. mint tu
dománynak és eljárásnak alapelvei.
és a cél ellen, amelyet kitűzött,

semmiféle kifogás sem emelhető.

Olyan erők ellen harcol, amelyek
sok tekintetben károsan hatnak ki
és egy magasabb jónak akadályai.

2. Az orvos, aki érzéstelenítéshez
folyamodik, sem a természetes er
kölcsi renddel, sem a külön keresz
tény eszménnyel nem kerül ellen
tétbe. A Teremtő rendelése szerint
igyekszik a fájdalmat alávetni az
emberi uralomnak s felhasználja
ehhez a tudomány és technika vív
mányait, megfelelőerr az általunk
felsorolt elveknek, amelyek elhatá
rozásait 'az egyes esetekben meg
szabják.

3. A beteg, aki fájdalmait meg
szüntetni vagy enyhíteni akarja,
lelkiismereti aggály nélkül veheti
igénybe mindazokat az eszközöket,
amelyeket a tudomány talál s ame
lyek önmagukban nem erkölcste
lenek. Különleges körülmények más
magatartásra is kötelezhetnek. Az
áldozatosságra és a belső tisztulás
ra vonatkozó kötelesség azonban,
amely minden keresztényt terhel,
nem akadálya az érzéstelenítés al
kalmazásának, mert e kötelességé
nek az ember más módokon is ele
get tehet. Ugyanez áll a keresz
tény eszmény követelményeire.Cc

•
A második kérdés, amelyet a pá

pa elé terjesztettek, arra vonátko
zott, hogy míután az érzőképesség

teljes kikapcsolása vagy nagyobb
mérvű csökkentése csaknem min
dig együttjár az öntudat és a leg
magasabb szellemi képességek 
emlékezet, gondolattársítás. ítélő

képesség - teljes vagy részbeni el
vesztésével. össze lehet-e egyeztetni
az ilyen sebészetí, továbbá műtét

előtti és utáni érzéstelenítést az
evangélium szellemével? A Szerit
atya válaszában abból indult ki,
hogy Krisztusnak közvetlenül a
megfeszítés előtt epével kevert bort
nyuitottak, kétségkívül azért, hogy
enyhftsék kínjait, ő azonban, mi-
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után megízlelte a folyadékot, visz
szautasítottaazt, mert meg akarta
őrizni teljes öntudatát, megfelelően

annak a kijelentésének, amelyet el
fogatásakor Péternek tett: "A po
harat, amelyet nekem Atyám adott,
ne igyam-e meg?" Méltán merül
fel tehát a kérdés: tekintettel Krisz
tusnak erre a magatartására, sza
bad-e a keresztény embernek elfo
gádnia a teljes vagy részbeni bó
dítást?

Két dolgot kell itt mérlegelnünk
- fejtette ki a Szeritatya. Az egyik
a fájdalom megszüntetése, a másik
az öntudat és a magasabb képessé
gek csökkentése vagy teljes kikap
csolása. Ami a fájdalom rnegszün
tetésének erkölcsi oldalát illeti, ezt
már tisztázta az előterjesztett első

kérdésre adott válasz. Vallási és er
kölcsi megítélés szempontjából
ugyanis nincs jelentősége annak,
hogy a fájdalmatbódítással vagy
más úton szüntetík-e meg. A meg
jelölt határok között tehát nem
emelhető ellene kifogás és az el
járás összeegyeztethető az evangé
lium szellemével. Másfelől nem ta
gadhatjuk és nem becsülhetjük aIá
azt a tényt, hogy a fizikai fájda
lom: önkéntes vállalása, akár köte
lességszerű, akár nem, még sebé
szetí beavatkozás alkalmával is a
hősiség magas fokát, a szenvedő

Krisztus hősi követését tanúsíthat
ja. Am semmiképen sem nélkülöz
hetetlen eleme az utóbbiaknak. Su
lyos beavatkozásoknál többnyire az
az eset, hogy az érzéstelenítés más
okokból szükséges, sem a sebész,
sem a beteg nem mondhat le róla
anélkül, hogy ne vétene a keresz
tény okosság ellen. Ugyanez áll a
műtét előtti és utáni "analgéziára"
is.
(Közbevetőleg talán helyesen já

rok el, ha megpróbálom az "anal':'
gézía" fogalmának tísztázását, an
nál is inkább, mert a pápa elé ter
jesztett harmadik kérdés főleg er
ve az eljáráera vonatkozik. Analgé
zia a fájdalomérzésnek az a hiánya,
amelyet az orvosi tudomány ,lanaI-
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getíkum" alkalmazásával ér el.
Analgetikum azoknak a bódító sze
reknek összefoglaló neve, amelyek
a központi idegrendszer fájdalom
érző központjaira hatnak. Legjel
legzetesebb szerek a morfium és az
amidopirin. Hatásuk általános, a
fájdalmat bárhol megszüntetík, füg
getlenüla fájdalom helyétől. Ezzel
szemben az érzéstelenítesre hasz
nált szerek másik csoportját az
"anesztetikus" szerek teszik, olyan
anyagok, amelyek alkalmazásuk he
lyén szüntetik meg a fájdalomér
zést, de nincs általános, az egész
szervezetre kiható fájdalomszünte
tő hatásuk. Ilyen a kokain és no
vokain ís.)

Ami az öntudat és a magasabb
képességek csökkentését vagy ki
kapcsolását illeti, nem vitás, hogy
enélkül igen gyakran nem is Lehet
elejét venni a fájdalom érzésének,
amire a sebész törekszik. Am nem
osak a sebészet folyamodik hozzá,
hanem a sebészet körén kívül is
kísérleteznek vele, így a pszicho
lógiában és a bünűgyí nyomozás
ban, ahol a cél kifejezetten az,
hogy ezen a módon megbénítsák a
pszichikai ellenőrző mechanizmu
sokat, amelyeket az ember állan
dóan használ, hogy ura legyen ön
magának és kézben tartsa önmagát.
Ilyenkor azután az ember ellenál
lás nélkül ki van szolgáltatva a
gondolattársulások. érzelmek és
akarati ösztönzések játékának. En
nek a helyzetnek veszedelmei nyil
vánvalók. Az is megtörténhetik,
hogy erkölcstelen ösztönös hajla
mokat szabadítanak fel. A bódítás
második stádiumának ezek a for
mái jól ismertek s jelenleg azon
fáradoznak a kutatók, hogy bódító
szerek előzetes adagolásával elhá
rítsák öket. Az ellenőrző mechaniz
musok kiiktatása kü1önösen veszé
lyes, ha személyes vagy családi tit
koknak vagy a társadalmi élet tit
kainak Leleplezését idézi elő. Nem
érhetjük be azzal, hogy a sebészt
és segítőtársait nemcsak a termé
szetes titoktartás, hanem a híva-



tási titoktartás is kötelezi mindar
ra vonatkozóan, ami az operációs
teremben végbemegy. Vannak bizo
nyos titkok, amelyeket senki részé
re sem szabad elárulni, még - mint
a technikai formula hangzik 
"egy elővigyázatos és hallgatásban
gyakorlott férfi" részére sem.
"Hangsúlyoztuk ezt már a klinikai
pszichológiáról és a pszíchotherá
piáról mondott 1953 április 15-iki
beszédünkben is." Hogy tehát e
hátrányokat elkerüljük, csak he
lyeselhetjük bódító szerek alkal
mazását a műtét előtti kezelésben.

Jusson eszünkbe, hogyalváskor
maga a természet is többé-kevésbbé
teljesen félbeszakítja a szellemi te
vékenységet. Ha a nem elég mély
alvásban az értelem használata
nem is kapcsolódik ki teljesen és
az ember még használni is tudja
magasabb képességeit - amint már
Aquinói Tamás megfigyelte -, az
alvás mégis kizárja a "dominium
rationisv-t, azt a képességet, amely
nek révén az értelem szabadon
meghatározza az emberi cselekvést.
Ebből azonban mégsem követke
zik, hogy az ember, amikor áten
gedi magát az alvásnak, vétene az
erkölcsi rend ellen azzal, hogy ön
tudatától és önuralmától, ami fel
tételezi a magasabb képességek
használatát, megfosztja magát.

Az öntudati állapotokon mester
séges eszközökkel is tudunk vál
toztatni. Hogy a kívánt eredményt
bódító szerekkel vagy hipnózissal
- amit pszichikai bódításnak ne
vezhetünk - érjük-e el, erkölcsi
tekintetben meglehetősen egyre
megy. Azt a hípnózíst, amely itt
szóban forog, orvos végzi egy meg
határozott klinikai cél szolgálatá
ban, betartva mindazokat az elővi

gyázatossági szabályokat, amelye
ket az orvosi tudomány és etika
mind az orvosra, mind a betegre
vonatkozóan előír. A hipnózisnak
ez az alkalmazása tehát ugyanazon
erkölcsi megítélés alá esik, mint a
bódító szereké, "Nem óhajtjuk azon
ban - emelte ki a Szentatya -,

hogy azt, amit mi az orvosi gyó
gyászat szolgálatába állított hipnó
zisról mondunk, bárki egyszeruen
kiterjessze általában a hípnózísra,
A hipnózist, mint tudományos ku
tatás tárgyát, nem tanulmányozhat
jaakárki, hanem csak komoly tu
dós azokon az erkölcsi határokon
belül,amelyek mínden tudományos
tevékenységre érvényesek. Nem en
gedhető meg, hogy mások - akár
világiak, akár egyháziak - mint
valami érdekességgel foglalkozza
nak vele, pusztán kipróbálás vagy
éppenséggel időtöltés okából."

Hogy az öntudat kikapcsolásának
vagy csökkentésének megengedhe
tőségéről itéletet alkothassunk, fi
gyelembe kell vennünk, hogy az
értelmes, a célra szabadon ráirá
nyított cselekvés az emberi termé
szet ismertető jegye. Az ember pél
dául nem végezheti el napi munká
ját, ha állandóan kábultságban él.
Amellett cselekvéseit összhangba
kell hoznia az erkölcsi rend köve
telményeivel. Minthogy pedig két
ségtelen, hogy a természetes dína
mizmusok és a vak ösztönök nem
képesek önmaguktól biztosítani a
rendezett tevékenységet, az értelem
és a magasabb képességek haszná
lata elengedhetetlen mind a köte
lezettség pontos szabályainak belá
tásához, mind e szabályoknak
konkrét esetekre való alkalmazásá
hoz. Ebből az 'az erkölcsi köteles
ség adódik, hogy öntudatától sen
kit sem szabad megfosztani s mi
magunk se foszthat juk meg ma
gunkat tőle valóságos szükségesség
nélkül. Nem szabad tehát megza
vami vagy kíkapcsolní az öntuda
tot csupán azért, hogy kellemes ér
zéseket szerézzünk általa. Olyan
mérgekhez, amelyek az öntudat
megzavarására vagy kikapcsolásá
ra vezetnek, akkor sem szabad fo
lyamodnunk, ha csakis bizonyos
"eufóriát" kívánunk elérni. (Eufó
rián tudvalevően a kórosan foko
zott, túlzott jókedvvel párosuló kel
lemes közérzetet értjük.) Tények
bizonyítják, hogy az ilyen kábító

161



szerek visszaéléses élvezete az
egyéni és a családi élet legalapve
tőbb követelményeiről való teljes
megfeledkezést vonja magával.
Nem ok nélkül szabályozzák ezek
nek a készítményeknek eladását és
használatát a közhatóságok, ame
lyeknek az is feladatuk, hogy a
társadalmat megóvják a súlyos fi
zikai és erkölcsi károsodásoktól.

Kérdés ezekután: gyakorlatt szük
ségesség-e a sebészetben, hogy az
érzéstelenítéssel összefüggésben
csökkentsek vagy teljesen kikap
csolják az öntudatot? Technikai
szempontból válaszolni erre - je
lentette ki a Szeritatya - az or
vostudósok Illetékesek. Erkölcsi
szempontból viszont lényegileg
ugyanazok az alapelvek érvényesek
itt, mint amelyek a fájdalom meg
szüntetésére vonatkoznak. Amit a
sebész elsősorban el akar érni, a
fájdalomérzés kíkapcsolása s nem
az öntudaté, Am ha az érzőközpon

tok ébren maradnának, akkor a he
ves fájdalomérzések könnyen idéz
hetnének elő - mínden akarattól
függetlenül reflex-reakciókat,
amelyek nem kívánatos kompliká
cíókra vezethetnének és halálos
szívrohammal végződhetnének. A
pszichikus és organikus egyensúly
fenntartása, az erős megrázkódta
tások elkerülése fontos cél mind a
sebész, mind a beteg számára, s ez
a cél csak bódítás útján érhető el.
Alig szükséges rámutatni arra 
fűzte hozzá a Szeritatya -, hogy
ha számolni kellene azzal, hogy má
sok, mialatt a beteg nincs öntuda
tánál, erkölcstelen módon beavat
koznak, akkor ez a bódítás elé sú
lyos nehézségeket támasztana, ne
hézségeket, amelyeknek eltávolítá
sára megfelelő intézkedéseket kel
lene tenni.

Ezek a természetes erkölcs sza
bályai - állapította meg a Szerit
atya. Találunk-e már most az evan
géliumban további körülírásokat és
kiegészítő követeléseket ? "Abból,
hogy Krisztus a Golgotán az epé
vel kevert bort visszautasította, mí-
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után teljes öntudattal akarta fe
nékig kiüríteni a kelyhet, amelyet
az Atya nyujtott neki, míndeneset
re következik, hogy az embernek a
kelyhet mindenkor el kell fogad
nia és ki kell innia, ha Isten akar
ja. Nem szabad azonban "azt hin
nünk, hogy Isten ezt mindenkor
akarja, amikor szenvedést kell el
viselnünk, bármi legyen ennek az
oka s bármilyenek a körülményei.
Az evangélium szavai és Krisztus
magatartása nem jelentik azt, hogy
Isten ezt mínden embertől és min
denkor kívánja, saz egyház sem
magyarázta ekként. Az Ül' tettei és
cselekedetei ennek ellenére is mély
jelentőséggel bírnak. Megszámlál
hatatlanul sokan vannak e világban
azok, akiket szenvedések sujtanak
- betegségek, balesetek, háborúk,
természeti katasztrófák -, szenve
dések, amelyeknek keserűségétnem
enyhíthetik. Krisztus példája a Gol
gotán, elutasítása annak, hogy kín
jait enyhítse, a vigasztalás és erő

forrása ezeknek. A szenvedést azon
ban úgy fogadnunk, hogy ne is pró
bál juk enyhíteni, nem míndig köte
lesség, gyakran nem kötelesség, s
nem kívánja azt a tökéletesség
semmiféle szabálya sem. Ha a kö
rülmények nem követelik meg az
ellenkezőjét, akkor az embernek
miridig szabad kerülnie a fájdal
mat anélkül. hogy ezzel bármi mó
don ellentétbe jutna az evangéli
um tanításával."

Mindezek alapján a Szeritatya az
elébe teriesztett második kérdésre
így fogalmazta meg válaszát: .,A
megadott határok között és a szük
séges előfeltételek figyelembevéte
lével a bódítást, amely az öntudat
csökkentésével vasrv kikapcsolásá
val jár együtt, megengedi a ter
mészetes 'erkölcs és összeegyeztet
hetjük azt az evangélium szelle
mével."

*
A harmadik kérdés voltaképen a

két megelőző kérdést viszi át a
haldoklók és a gyógyíthatatlan be
tegek külön esetére, kiemelve azt a



lehetőséget, hogy az analgetikus
szerek mellékhatásként az életet
megrövidítik.

Hogy a haldoklót a természetes
erkölcs jobban kötelenné a fájda
lom vállalására és enyhítésének el
hárítására, mint másokat, nem kö
vetkezik sem a dolog természeté
ből, sem a kinyilatkoztatásból 
szögezte le a Szeritatya. Minthogy
azonban az evangélium értelmében
a szerrvedés hozzájárul a személyes
bűnök kiengeszteléséhez és átfogóbb
érdemek szerzéséhez, azoknak, akik
életveszedelemben forognak, két
ségkívül megvan a külön okuk ar
ra, hogy a szenvedést magukra vál
lalják, miután a halál közeigésével
hamarosan elenyészik számukra új
érdemek szerzésének lehetősége. Ez
az ok azonban közvelenül a beteget
érinti, nem pedig az orvost, aki a
fájdalmat bódítással szünteti, fel
téve, hogy a beteg beleegyezik ebbe
vagy kifejezetten kéri. Nyilvánvaló
ugyanis, hogy nem szabad érzéste
lenítést a haldokló kifejezett aka
rata ellenére végezni, már mint ab
ban az esetben nem szabad, ha "sui
."lris", vagyis önjogú személyről van
szó,

Hasznosnak látszik itt néhány
pontosabb meghatávozás - folytat
ta a Szeritatya -, mert nem ritkán
történik, hogy a mondott indító okot
nem szabatos módon adják elő.

Megpróbálják olykor bizonyítani: a
betegek és haldoklók kötelesek a
fizikai fájdalmakat elfogadni, hogy
ezzel több érdemet szerezzenek, s
hivatkoznak ezzel kapcsolatban a
tökéletesség parancsára, amelyet
az Úr mindenkihez intézett: "Le
gyetek tehát tökéletesek, miként a
ti mennyei Atyátok tökéletes",
vagy hivatkoznak az apostol sza
vaira: "Ez az Isten akarata: a ti
megszentelődéstek", Olykor egy
észérvet is felhoznak, amely szerínt
nem szabad közömbösnek lenni az
ember elé tűzött végső cél elérésé
vel szemben. Vagy felhozzák a
rendezett önszeretet parancsát,
amely azt kívánja, hogy az ember

az örök értékeket abban a mérték
ben keresse, amelyben elérésüket a
mindennapi élet körülményei lehe
tővé teszik. Avagy idézik az első

és legfőbb parancsot, rníszerínt Is
tent míndenekíölött szeressük,
mondván, hogy ez a parancs nem
enged semmi választást, amikor a
Gondviselés olyan konkrét alkal
makat nyujt, amelyek hasznunkra
fordíthatók. Az Isten-szeretet nö
vekvése és a saját akaratunk alá
rendelése azonban - emelte ld a
Szeritatya - nem magából a szen
védésből adódik, amelyet az em
ber elfogad, hanem a kegyelemtől

támogatott akarati irányból. s utób
bi sok haldoklónál elevenebben nyi
latkozhatik meg és élőbbé válhatik,
ha enyhítik fájdalmait, miután a
szenvedés fokozza az 'elesettség és
fizikai kimerültség állapotát, alm
dályozza a lélek felfelé szárnyalását
és megtámasztás helyett aláássa az
erkölcsi erőket. A fájdalmak kíkü
szöbölésével viszont megszüntetjük
az organikus és pszichikus feszült
séget,ami azután megkönnyíti az
imát és módot ad önmagunknak
föltételnélkülibb alávetésére. Ha a
haldokló úgy tekinti szenvedését,
mint a vezeklés eszközét és érde
mek Iorrását; amelynek elfogadá
sával Isten szeretésében és a saját
akarata alárendelésében kíván
előbbre haladni. akkor ne erőltes

sék rá az érzéstelenítést, inkább
segítsék abban, hogy a saját útját
járhassa. Ellenkező esetben azon
ban nem művelne jót, aki az em
lített aszkétikus szemléletet szu g
gerálná a haldoklónak, mert hiszen
nem szabad elfelejteni, hogy a szen
védésahelyett, hogy az engesztelést
és az érdemeket mozdítaná elő, új
vétkek alkalmául is szelgálhat.

Még néhány szót az öntudat ki
kapcsolásáról a haldoklónál. Mint
hogy az Úr teljes öntudattal akar
ta elszenvedni a halált, a keresz
tény ember ebben is követni Jú
vánja, Az egyháznak egész sor
imája van, amelyekkel segíti a hal
doklót a föld elhagyásában és az
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örökkévalóságba való bemenetel
ben. Ezek az imák megtartják ér
téküket és értelmüket akkor is, ha
öntudatlan beteg fölött mondják el
őket, rendes módon mégis az a cél
juk, hogy fényt, vigaszt és erőt

nyujtsanak a betegnek, aki maga
is részt vesz bennük. Az egyház ez
zel értésünkre adja, hogya haldok
lót nem szabad komoly ok nélkül
megfosztani öntudatától. Ha a ter
mészet cselekszi ezt, tudomásul kell
vennünk, de az embernek nem S7..a
bad saját elhatározásából ide hat
nia, kivéve, ha nyomós okok szól
nak mellette. Ezt kívánják egyéb
ként maguk az érdekeltek is, ha
hívő keresztények. Kívánják, hogy
ott legyenek körülöttük az övéik és
a pap, akik hozzásegítik a jó ha
lálhoz őket. Meg akarfák őriznima
guknak a lehetőséget, hogy megte
gyék végső íntézkedéseíket, elvé
gezzék utolsó imáikat és búcsút ve
gyenek szeretteiktől. Ettől a lehető

ségtől megrabolni őket, ellene van
a keresztény, de még az egyszerű

en emberi érzésnek is. Az a bódí
tás, amelyet a halál közeledésekor
csak azért végeznének. hogy meg
kíméljék a beteget az élet tudatos
befejezésétől. már nem a modern
gyógyászat figyelemreméltó vívmá
nya, hanem sajnálatos gyakorlat
lenne. Azok az orvosi kitűnőségek

is, akik a kérdéseket elébe terjesz
tették - mutatott rá a Szeritatya
-, ennél a harmadik kérdésnél in
kább valamely komoly klinikai ja
vallatot (heves fájdalmak, rendel
lenesen depressziós állapot és ri
adtság) tételeztek föl. Mindenké
pen érvényes tétel azonban: a be
teg nem engedheti meg s még ke
vésbé követelheti az orvostól,
hogy öntudatlanságba helyezzék.
ha emiatt képtelen lenne komoly
erkölcsi kötelezettségek teljesítésé
re, például fontos ügyeinek elinté
zésére, végrendelkezésre. gyónásra.

A nagyobb érdemek szerzésének
indító oka, mint a Szentatya már
kifejtette, egymagában nem ele
gendő ahhoz, hogy a bódító érzés-
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telenítés meg nem engedett dolog
gá váljék. Ahhoz azonban, hor a
megengedettségről itélkezhessünk,
azt is meg kell kérdeznünk, hogya
bódulat aránylag rövid ideig (né
hány órán vagy egy éjszakán át),
avagy hosszú ideig (megszakítással
vagy anélkül) tart-e, és figyelem
be kell vennünk, hogy a magasabb
képességek használata helyre áll-e
közben néhány órára vagy legalább
néhány percre, mikor is a haldok
lónak megadatik a lehetőség, hogy
elvégezze azt, amit a kötelesség kö
vetel tőle (például, hogy Istennel
kiengesztelődjék). A lelkiismeretes
orvos egyébként, még ha nem is
keresztény, soha sem fog engedni
olyan emberek nyomásának, akik
a beteget azért szerétnék akarata
ellenére is megfosztani öntudatá
tól, hogy ne tehessen meg bizo
nyos intézkedéseket. Ha a haldok
ló, bár kötelességek hárulnak reá,
bódítast kíván, amely mellett ko
moly okok szölnak, a lelkiismere
tes orvos, különösen ha keresztény
ember is, akkor sem kezdi meg ezt,
mielőtt a beteget személyesen vagy
még helyesebben más valaki útján
fel ne hivta volna kötelességének
teljesítésére. Ha azonban a beteg
makacsul elzárkózik ettől s tovább
is követeli a bódítást, akkor az or
vos elvégezheti anélkül, hogy akár
forma szerint is részességet venne
magára az elkövetett hibában. A
vétek ugyanis nem az orvosi eljá
rással függ össze, hamern a beteg
erkölcstelen akaratával. Akár hó
dítják, akár nem, magatartása
ugyanaz marad: nem teljesíti kö
telességét. A bűnbánat lehetősége

akkor sincs kizárva, csak nincs
semmiféle komoly valószínűsége.

Am ki tudná megmondani, hogy a
szenvedés nem tenné-e még kemé
nyebbé ? Ha azonban a haldokló
minden kötelezettségének eleget
tett és ellátták a szentségekkel, ha
egyértelmű orvosi javallat taná
csolja a bódítást s a beteg is hoz
zálárult. t wábbá ha az adag meg
állapításánál nem lépik túl a meg-



engedett mennyiséget, akkor már
semmi sem áll utjában: az érzés
telenítést erkölcsileg megengedett
nek kell tekintenünk.

Am le kellene-e mondanunk róla,
ha éppen a bódító szerek alkalma
zás» rövidítené meg az élet tarta
mát? Nem vitás - feleli a Szent
atya -, hogy tilos a közvetlen
"euthanázia" (a .Jcönnyű halál")
minden formája, azaz bódító szerek
nyujtása abból a célból, hogy elő

idézzék vagy rneggyorsítsák a ha
lált. Utóbbi esetben az ember arra
vetemednék, hogy közvetlenül ren
delkezzék az élet fölött, holott a
természetes és a keresztény er
kölcsnek egyik alapelve, hogy az
ember nem ura és tulajdonosa,
csupán haszonélvezője testének és
létének. Már pedig az ember az őt

meg nem illető közvetlen rendel
kezési jogot gyakorolná, ha az élet
megrövidítéséhez célként vagy esz
közként folyamodnék. Azok között
a feltételek között azonban - mu
tatott rá a Szentatya -, amelyeket
a kérdések feltevői szem előtt tar
tottak, csupán arról van szó, hogy
a beteget megkíméljék az elvisel
hetetlen fájdalmaktól, mint példá
ul a műtét alá nem vonható rák
vagy más gyógyíthatatlan bajok
esetében. Ha az érzéstelenítés és
az élet megrövidítése között nincs
olyan közvetlen okozati összefüg
gés, amely az érdekeltek akaratán
sarkall vagy a dolog természetében
rejlik - utóbbi lenne az eset, ha a
fájdalmat csak az élet megrövídí
tése útján lehetne elnyomni-,
vagyis ha arról van szó, hogy az
érzéstelenítő szerek alkalmazása
már önmagában kétféle különböző

következménnyel jár, egyfelől a
fájdalom enyhítésével, másfelől az
élet megrövidítésével. akkor az ér
zéstelenítés meg van engedve.
Mindenesetre márlegelni kell még,
hogy ez a kétféle hatás ésszerű

arányban áll-e egymással s hogy
az egyiknek előnye nyomósabb-e,
mint a másiknak a hátránya. Fon
t0S az is, hogy előzetesen tisztáz
zuk a kérdést: a tudomány jelen
állása nem nyujt-e módot arra,
hogy ugyanazt az eredményt más
eszközökkel is elérjük. Amit ugyan
is el kell kerülnünk, az, hogy a
bódító szerek alkalmazásánál át
lépjük a gyakorlatilag szükséges
legfelső határt.

A válasz tehát a harmadik kér
désre: "Ha nincsen semmi más esz
köz és az adott körűlmények között
nem akadályozzák meg a vallási
és egyéb erkölcsi kötelességek tel
jesítését: igen." A keresztény hő

siség eszménye nem kötelez arra,
legalább is nem általánosságban,
hogy elzárközzunk az egyébként
igazolt érzéstelenítéstől, még akkor
sem, ha közel a halálunk. Minden
a körülményektől függ: a tökélete
sebb és hősibb elhatározás épp úgy
lehet az elfogadás, mint az eluta
sítás oldalán.

•
A hatalmas egyháztanítói meg

nyilatkozás befejeztével a pápa
gyönyörű szavakkal vett búcsút
hallgatóitól. "A keresztény hit elő

írásai - mondotta a többi közőtt

- távolról sem korlátozzák vagy
akadályozzák a tudósok szabadsá
gát és kezdeményezéseit. Sokkal
inkább felhívást jelentenek ezek
egy végtelenül magasabb és szebb
életre, amelyet nem szerezhetünk
meg fáradság és áldozat nélkül.
Ennek az életnek teljességét és örö
mét már itt a földön érezhetik
azok, akik közösségben vannak an
nak a Krisztusnak személyével. aki
egyházában él és azt szellemével
élteti s aki ennek valamennyi tag
jára kiárasztja megváltó szeretetét,
amely egyedül díadalmaskodhatik
végérvényesen a szenvedés és a ha
lál fölött."
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A KIS ÚT
Űsidók óta vádolják a kereszténységet azzal, hogy az alázatosság eré

nyének a hangoztatásával és ajánlgatásával a híveket gyengévé, félénkké
és szolgalelkűvé teszi.

Legutóbb egy tekintélyes író nyilatkozott Uyen értelemben és vádját
a következő szavakkal öntötte formába: " ... a belenyugvás, a szolgalel
kűség egy katolíkus világnézetű írónak, pozitiv jelenség! ..."

Úgy látszik, mintha az idézett kijelentés igaz volna, főként, ha a bele
nyugvás szót és annak értelmét nézzük. A "szolgalelkűség" kissé erős ki
fejezésnek tűnik, de nem nagyon tiltakozhatunk ellene, mert rokon a
mindenbe való belenyugvással.

Gyakran halljuk a tanítást, mely
a megbocsátásról, türelemről, az el
lenségszeretetröl, embertársaink
iránti jóságról és szelidségről szól.
Kialakult lelkünkben egy olyan lel
ki magatartás, mely bizonyosfokú
passzivitásra ösztönöz minket. Sze
münk előtt lebeg Jézus példája, aki
állítólag mindent eltűrt, míndenbe
belenyugodott. Nemcsak tűrte a fa
rizeusok ellenséges gyűlöletét; el
lenkezés nélkül megadta magát,
amikor -elfogták, belenyugodott a
szenvedésbe és keresztrefeszítésbe...
sőt úgy látszik, mintha erre a tel
jes megnyugváara intette volna ta
nítványait is: Péter fegyvert fogott
és karddal vagdalkozott; Jézus fi
gyelmeztette: "akik fegyvert fog
nak, fegyver által vesznek el!" (Mt.
26, 52.) - Előzőleg arról beszélt Jé
zus, ,,aki megüti a jobb orcádat, for
dítsd oda neki a másikat is; és an
nak, aki pörölni akar veled és
köntösödet elvenni, engedd át a pa
lástot is; és ha valaki téged kény
szerít ezer lépésnyire, menj el vele
kétannyira ..." (Mt, 5, 39-41.)

A Szeritírás más helyén viszont
azt látjuk, hogy Jézus tudott na
gyon kemény és határozott lenni.
Szinte nem érti az ember, hogyan
mondhatta a kemény szavakat: Jaj
neked Korozaim ! Jaj neked Bet
szaida! J;aj nektek képmutató fari
zeusok! - Ugyanaz a Jézus, aki
ajánlgatja, hogy kövessük őt a sze
lídségben, kötelet fon és kihaj1,ja
az árusokat a templomból. Ugyan
az a Jézus, aki a végnélküli meg
bocsájtast hirdeti és azt mondia,
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hogy "hetvenszer-hétszer" kell
megbocsáítaní, azt is világosan
megmondja, hogy aki nem akar
bűnbánatot tartani, kivettetik a
külső sötétségre, ahol lesz sírás és
fogak csikorgatása.
Mindebből csak az az egy vilá

gosodik meg előttünk, hogy fogal
maink teljesen összekeverednek.
Nem tudunk többé különböztetní,
mi valójában az alázatosság és mi
nem alázatosság, hanem gyengeség,
félénkség, belenyugvás, szolgalel
kűség, stb. Ebbe a hibába esett az
idézett író is, amikor a keresztény
alázatot összetévesztette és össze
keverte a mindenbe való belenyug
vással és a vele rokon szolgalel
kűséggel. Ezért mondja, hogy a
jelzett "erények" egy katolíkus vi
lágnézetű írónak: pozitív jelenség!

Ezekután azon se csodálkozzunk,
ha 'az emberek nagyrésze tudato
san, vagy nem tudatosan szintén
azonosítja ezeket a fogalmakat. Az
alázatosság, a belenyugvás, tűrés,

bosszúállásról való lemondás, gyá
vaság, félelem, félénkség és a szol
galelkűség számunkra azonos jelen
tésű szavak és egy gyenge jellem
kevésbé dicséretes tulajdonságai.
Egészen természetes, hogy sokan
azt mondják, ha ez a vallásosság,
akkor nem kérünk belőle; mások
pedig igyekeznek a gyávaságban és
szolgalelkűségben látni életük, val
lásosságuk értelmét.

Lelki szempontból életbevágóan
fontos tisztázni, mi az alázatosság
igazi értelme és vajon azonosít-



ható-e a gyávasággal és szolgalel
kűséggel.

Az alázatosság szó értelme asze
rint változik, kivel szemben gy,a
koroljuk az alázatosságot.

1. Kötelességünk az alázatosság
U'J&korlása Istennel szemben ..• ez
az alázatosság nem más, mint Is
ten felségének elismerése. Elismer
jük, hogy Isten teremtőnk és pa
rancsolónk és ezért alávetjük ma
gunkat; cselekedeteinket, egész éle
tünket parancsai szerint rendezzük
be. Ű parancsol, mi pedig engedel
meskedünk. Istennel szembeni vi
szonyunkban az 'alázatosság tehát
nem más, mint alárendelt állapo
tunknak elismerése.

Ez ellen az alázatosság ellen vét
az az ember, aki fellázad Isten el
len, nem akarja elismerni függő

ségét, teremtményi mivoltát. Ezt a
bűnt nevezi a szentjrás gőgnek:

amikor az ember önmaga számára
detronízálja Istent, megtagadja Neki
a köteles engedelmességet és er
kölcsi életének legfőbb irányítója
többé nem Isten, hanem saját aka
rata.

Világos, hogy ennek az alázat
nak semmi köze a félénkséghez.
gyávasághoz. szolgalelkűséghez; ez
nem más, mint teremtményi álla
potunk elismerése.

2. Kötelességünk az alázatosság
9yakorlása embertársainkkal szem
ben ..• ez esetben az alázatosság
a fék szerepét tölti be. Ennek az
erénynek a segítségével fékezzük
meg magunkat; megóv önmagunk
túlértékelésétől. Önmagunk túlérté
kelésének a veszedelme állrandóan
fenyeget; az alázatosság erénye se
gít, hogy helyesen ismerjük meg
saját értékeinket és ne tartsuk
többre magunkat, mint amilyenek
valójában vagyunk.

a) Ha ez az alázatosság megvan
bennem, akkor arra törekszem,
hogy az emberek ne értékeljenek
többre, mint amennyit valóban
érek.

b) Én is csak annyi értéket tu
lajdoníthatok szavaimnak és cse
lekedeteimnek, mint amennyit ér
nek . .. és nem nézek le másokat.
hanem elismerern esetleg nagyobb
értékeiket.

c) Arra is törekedhetem, hogy ke
vesebbnek Iátszódjam, mint ameny
nyi személyíségem valódi értéke.
Ezt szabad megtennem. mert ezál
tal Jézushoz fogok haszonlítaní, aki
bár Isten volt, mégis mindenben
embernek látszott.

Az ilyen értelemben vett aláza
tosság ellen vétkezik, aki tulságos
tiszteletet követel magának. Vét
kezik az is, aki embertársait le
nézi, megvetí, becsmérlí azért, hogy
önmagát magasra emelje.

Azonban az is vét az ilyen ér
telmű alázatosság ellen, aki nem
követeli meg magának a neki ki
járó tiszteletet; különösen akkor,
amikor erre szüksége volna. Egy
pedagógus nem engedheti meg ta
nítványainak - alázatosságból 
hogy a gyerekek levegőnek nézzék.
Egy tanárember nem nézheti el alá
zatosságból, hogy növendékei ren
detlenkedjenek. Egy parancsnok
nem lehet alázatos, amikor aláren
deltjei fegyelemsértéséről van szó.
Egy keresztény ember nem lehet
alázatos, amikor vallásos meggyő

ződésének képviselésérőlvan szó ...
mert ez nem alázatosság, hanem
gyengeség és félénkség, vagy egyéb
fogyatékosság, de nem alázatosság,

Az alázatosság ebben az értelem
ben sem azonosítható a mindenbe
való belenyugvással, vagy szolga
lelkűséggel.

3. Kötelességünk az alázatosság
gyakorlása önmagunkkal szemben
is . . . ez az alázat helyes értékelés
re vezet mindet.

a) Belátjuk, hogy ami JO van
bennünk, az nem a mi érdemünk,
hanem Annak az érdeme, Akitől

minden jó származik.
b) Azt 'is belátjuk ennek az alá

latcsságnak a segitségével, hogy
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van bennünk hiba is bőven, melyek
megjavítására kell törekednünk.

c) Azt is belátom - ha alázatos
vagyok - hogy nem szabad önma
gamnak túlságos értéket tulajdoni
tanom; ugyanakkor azonban meg
lévő jótulajdonságaimat is meg kell
látnom és el kell ismernem. mert
ezek tagadása nem volna igazság,
hanem tévedés, vagy hazugság és
így nem volna erény, hanem bűn.

Az ilyen értelemben vett aláza
tosság ellen vét az, aki túlbecsüli
erényeit. Olyan erényeket és jótu
lajdonságakat tulajdonít önmagá
nak, malyekkel soha nem rendel-
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kezett. Vétkezik így, aki olyan fel
adatokat, állásokat követel magá
nak, melyek erőit felülrnulják. De
az is vétkezik, aki áUandóan agy
ba-főbe dícséri önmagát, jó híre
ket kelt önmagáról, hogy rninden
ki bámulja és csodálja.

Ennek az alázatosságnak sincsen
semmi köze se a gyávasághoz, se 1.

szolgalelkűséghez.

Ez az alázat, melvről Jézus be
szél a pünkösd utáni XVI. vasár
nap evangéliumában: " ... aki ma
gát felmagasztalja, megaláztatik.
aki magát megalázza, felmagasztal
tatik l"~ (Lk. 14. 11.) (Z)

NÖI HIVATÁS AZ EGYHÁZI :ÉS VILÁGI :ÉLET KÖZÖTT. A bajor
Eíchstattbcn, ebben az ősrégi püspöki rezidenciában és búcsújáróhelyen.
az egyházmegyei férfi és női Iolkípásztorl püspöki hivatal az elmult év
ben tanfolyamot rendezett, amely a maga nemében az első volt Német
országban és talán az egész világon. Tanfolyamot létesítettek leendő és
már gyakorló pléhániai házvezetőnők részére.

Ugyanis már régen felismerték. hogy az asszonyoknak és leányoknak
a papi háztartásokban többre van szükségük, mint pusztán háztartási
kiképzésre. Mert úton-útfélen tevékenységük olyan területre is kiterjed,
amelyek különleges emberismeretet, tapintatot és ismereteket igényelnek.
Gondoljunk csak arra, mennyí függ attól, hogyan kezelik a plébánia
kapuját. Nem úgy van, mint más háznál. Itt sok kereső és kérdezősködő

számára a templomba vezető ajtót ki lehet nyitni, de he is lehet csapni.
A tanterv és a tantárgyak meghatározása követte azt a célt, hogy

felemeljék és szellemileg megalapozzák a plébániai gazdasszonyok hiva
tástudatát és jelentőségét. A tananyag a következő volt: hittan aszké
zissel, egyháztörténeti áttekintés és a lelkipásztori munka felépítése.
Mert alapjában véve ez a női pálya, az egyházért való élet hivatása, a
szentély előterében való szolgálat és apostolkodás. Eletismeret egyszerű

lélekismerettel, emberekkel való bánnitudás. [ellemképzés, egészségtan
és illemtan, mert a plébániának is szüksége van az igazi nő alakító és
melegítő befolyására, aki megfelelő légkört tud teremteni. A kor ese·
ményeí tudósításokkal és bevezetéssel a film, a rádió, a sajtó, a politika
világában, mert a legkisebb falu paplakáig is eljut a koráramlatok hul
lámverése és éppen annak, aki olyan közel lakik az örökkévaló
Istenhez, éles szemének és éber érzékének kell lennie a múló dolgok
értéke és értéktelensége iránt. Végül praktikus gyakorlatok az otthon
gondozásában, a házi betegápolásban, diétás konyhában, kert- és virág
ápolásban, segédkezés a templomban, sekrestyében és plébániahtvatalban,
családias közösség kialakítása, hogy necsak a konyha, de az egész háztáj
jól gondozott legyen.
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Az említett tananyag oktatását 13 különböző előadó látta el, szemé
lyiségek az élet legkülönbözőbb területeiről, az eichstattí főiskola pro
fesszorai, egy szerzetesi lelkiigazgató, egy karitásztgazgató, egy pedagó
gusnő, egy zenetanárnő. egy orvosnő és egy ápolónóképző vezetője. Az
összefogó vezetés és a résztvevők irányítása a gyakorlati tantárgyakban
egy nő kezében volt, aki magasabb pedagógiai pályáról érkezve, most
hítoktatönö és lelkipásztori segéderő, ugyanakkor egy plébániai háztar
tás élén áll; mind olyan tényezők, amelyeknek szerencsésebb összetételét
már nem is lehetne elgondolni.

A résztvevők - 25-en, számukat korlátozta a ház és berendezése 
az összes bajor egyházmegyékből és még azokon túlról is jöttek. Nagyon
bensőséges légkör alakult ki. Voltak ott fiatal lányok, akik még pályá
juk előtt álltak, vagy egy plébánián a házvezetőnő mellett tanultak, és
érettebb nők, akik már régóta gyakorolták hivatásukat - 30 éves át
lagkorral -, de sikerült valamennyiüket igazi közösségbe vonni.

A tanfolyam alatt a Püspöki Hivatalhoz több oldalról érkeztek ké
relmek plébániai házvezetőnők kiközvetítése iránt, de a rendelkezésre
álló személyek száma megközelítőleg sem tudta fedezni az igényléseket.

Visszapillantva az egész vállalkozásra, amely először csak merész
kísérletnek tűnt, elmondható, hogy tökéletesen sikerült. Németországban
rnost nemcsak meg akarják ismételni, hanem külön erre a célra iskolát
szándékoznak felállítani hosszabb időtartamú tanfolyamokkal. Ehhez ter
mészetesen mindenkor elegendő [elentkező kell, akik elő akarnak készül
ni a plébániai házvezetőnői pályára, vagy szabaddá tehetik magukat a
továbbképzéshez. de a lelkipásztoroknak maguknak is kívánnlek kell a
puszta főzésen és gazdálkodásori túl a házvezetőnői hivatás szellemi és
vallási felemelését. Harmadik feltétel, hogy az egyházmegyék és papi
testületek pénzügyileg résztvegyenek ebben a vállalkozásban, a szüksé
ges anyagiakat rendelkezésre bocsássák és lelkipásztori feladatuknak te
kintsék azt az egyedülálló, dolgozó nőkkel szemben. (M.)

A TAVASZI TARLAT. Régóta volt képzőművészetikiállításnak annyi
látogatója, mint a Tavaszi Tál'latnak, amely a korábbi átfogó műcsar

naki kiállításoktól főként három dologban kiilönbözött. Először abban,
hogy sok olyan művész is megszólalt, aki az elmult években nem került
a nyilvánosság elé. Másodszor abban, hogy több stílustörekvés és szem
léletmód hívei jutottak szóhoz, mim a multban. A harmadik különbség
a témaválasztásban van. A közéleti, termelési, történelmi kompoziciók
száma csökkent, a festők zöme az intimebb témák felé fordult.

A beküldött képek négy zsűri elé kerültek. Ezt a rendszert birálatok
érték, Valóban, az egyes zsiirik: személyi összetétele vitatható volt, egé
szen ellentétes szemléletű művészek kerültek néha egy bizottságba. Kű

lönben is, művészeti életünkben sokkal több izlésirány és csoportosulás
van, mint négy. Tény azonban, hogy az itélkezés méltányosabb, és a té
vedések, etioqultsáqok: lehetősége kisebb volt, mint a multban. A művek

kiválasztásával kapcsolatban legfőbb kifogásunk az, hogy néhány matu
zsálemi korban lévő mesterünktől (Csók István, Glatz Oszkár) igen gyen
ge munkákat állítottak ki, - holott egy kis igyekezettel és utánjárással
(esetleg magángyüjteményekből)olyan műveiket lehetett volna kiválasz
tani, amelyek jeles idős mestereinket rnéltóképpen reprezentálták volna.

Ami az egye.~ irányzatokat illeti, nem akarunk és nem is tudunk
'igazságot tenni abban a vitában, amely a különböző művészi iskolák kb
zött szinte a barbizoni festők fellépése óta tart. Az tény, hogy a natu
ralisták - akiknek művei az I. zsűri elé kerültek - ma is ugyanazt
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csinálják, mint a század vegen egy Bastien-Lepage vagy egy Bougeraux.
Tipikus kismesterek ők, - képeik lagymatagok, többé-kevésbé ízléses
szobadíszek. Érzelmeket, megrendülést kiváltani, a nézőt magukkal ra
gadni nem képesek.

Következő csoport a posztimpresszionisták tábora. Oket képviselte a
II. és III. zsűri. Maga a posztimpresszionista gyüjtőnév pongyola, nem
mond sokat, sok kiváló egyéniség tartozik ide. ÖrömrMl láttuk az elsó
világháború előtti idők forradalmárainak, Márffy Ödönnek, Czóbel Bélá
nak, Kmetty Jánosnak ma is fiatalos, nem hervadó művészetét. KüZönö
sen Czóbel remek vásznai vonják magukra a figyelmet. Képei láttán
eszünkbe jutnak Jean Bouret szavai: "Cz6bel nem fitymálja az embert,
a fát, a sziklát, az eget, az almát, a virágot, hanem felmagasztosít ja ...
Nyelve olyan nyelv, amelyben világosan esengenek a barátság, a meleg
ség, az öröm, a művészet szavai. Gyönyörű emberi nyelvezet az övé."
("Arts", 1948. ápr. 16.) Márffy száguldó vonalai, tiszta szinei és Kmetty
megfontolt, szerény, magvas, keveset l1uzrkoló, de sokat fogó [estéezete
ugyancsak eleven.

Az utánuk jövő nemzedékből Szőnyi a régi maradt, álmai 1"Usztikusa;c
és légiesek egyben, nemzeti festészetünk élő kiasszikusa ő. Bernáth A.urél
munkái szárazak, - e festőnk fénykora a 30~as években volt, újabb mun
kái között ritkák az olyan mesteT1nűvek, mint a Szabó Lőrinc-portré.

A fiatalabb festők zöménél még mindig nagyon erős Szőnyi- és Bernáth
hatás látszik.

A szobrászati anyagból a nagybeteg Ferenczy Béni Németh László
portréja egy nagy belső feszültségben élő gondolkodó és művész lelki
vilácát hűen fejezi ki. Borsos Miklós érmei olyanok, mint görög gemmák
és római császárkori pénzek, - gyönyörűek, küZönösen Aristophanese.
Picasso-érménél azonban nem helyeseljük egy Picasso-festmény plakettre
való átvitelét.

Ami az egykori "római iskola" tagjait ilteti, - kezdenek kilábolni
modorosságukból, a moderneskedő olasz festészet utánérzéséból. De it
teni képeiken is látszik, hogy milyen nagy baklövés volt a de7corativ,
üres két háború közötti olasz törekvések hazai fegyverhordozói közé állni.
Persze, az elhibázott tájékozódás felszámolása nehéz és lassú munka.

Most pedig az egyesek által derültséggel fogadott, mások áUal agyon
magasztalt absztraktokra térjünk rá. Kétségtelen, hogy a tárlat nagy lá
togatottsága jelentős részben az ő múveíknek köszönhető. Maga az
"absztrakt" kífejezés nem pontos, félreértés-ekre ad alkalmat. Absztrakt
festő az, aki a külvilág optikai képétől teljesen függetlenül dolgozik.
Ilyen nálunk pl. Martyn Ferenc, Bizse János, Vajda Julia. Az ő munká
ikra helyesebb a "nonfiguratív" vagy "non-objektiv" kifejezés használata,
hiszen minden festő - még Benczur t'agy Karlovszky ís - bizonyos
mértékig "absztrahál". A közönség azonban absztraktnak nevezi a szür
realistákat is, akik műveikben a külvilág képének egyes fragmentumait
felhasználják, természetesen újszerű rendbe be~eppítve. A tudatküszöb
alá igyekeznek hatolni, látomásaik álomszerűek. Ilyen művész pl. Bálint
Endre, Anna Margit, Jakovits József.

Az abszt1'akció és sziirrealizmus hívei gyakran tudományos elméle
tekre támaszkodnak, és evvel próbál.1ák munkáik létjogosultságát bizony
gatni. Kállai Ernő pl. egy káposztatorzsa mikroszkóp-fot6jával vet össze
egyes modern műalkotásokat. Mások Freud, Adler, Jung-féle mélulélek
ta.ni megállapításokra hivatkoznak. Ismét mások a multba nyúlnak visz
sza, és mint a szürrealizmus őseít, felmutatják Matthias Griinewaldot,
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Hieronymus Boscht. Mi a tudományos hivatkozásokat mint perdöntő ér
veket elfogadni nem tudjuk, mert nézetünk szerint a jó műalkotás leg
főbb kritériuma az, amit Delacroix így fogalmazott meg: "A jó festmény
ünnep a szem számára."

Meg kell mondanunk, hogya delacroixi megállapítás nyomán elin
dulva, a homályos teóriákat mellözve, számos nonfigurativ és szürrealis
ta műben sok értéket láttunk. Színeik, formájuk, szerkesztésmódjuk azt
mutatja, hogy sokukban nagyelmélyültség, tudás, anyagszeretet, míves
keszség rejlik, és képeik faktúrája olyan, amit a francia "bene matiere"
nek nevez. Ha Kállai káposztatorzsa-elméletét el is vetjük, de azt elfo
gadhatjuk, amit az általa propagált művek esztétikai kulturáltságáról ír:
"Tárgyi képzetek híján való formákat és színeket látunk, de íme, kide
rül, hogy ez az absztraktnak nevezett, sokak szemében élettől elvonat
kozott, spekulatív művészet csupa szemet üdítő, képzeletet fölviHanyozó
elevenség és változatosság." ("Szabad Sz6", 1946. jún. 9.) Természetesen
nem kelünk azok védelmére, akik meggyőződés és őszinteség nélkül fes
tenek nonfigurativ és szürrealista műveket, hogy "lelki differenciáltsá
gukat" fUogtassák. Ilyenek is akadnak a kiállításon.

Az absztrakt műveket látva, felmerül azonban a nézőben az a kér
dés és kétely, hogy az egész embert, az emberi érzésvilág gazdagságát ki
tudja-e fejezni olyan szélességben és mélységben az absztrakt művészet,

mint a természetből táplálkozó művészet. Bizonyos hangulatokat, bizo
nyos érzelmeket nyilván ki tud fejezni, de a teljes emberi lelket, azt
hisszük, nem. Másik lényeges kérdés pedig a közönség szélesebb réte
geivel való kapcsolat kérdése. Eljutunk valaha is odáig, hogy a nonfigu
ratív-szürrealista művészetnek jelentős tábora legyen? Nehéz elképzel
ni, de mégha ez be is következnék, a természetelvű festészet (természete
sen nem a kopár naturalízmust értjük ezen) továbbra is fog virágozni.

Egyes művek bírálata nem célja e soroknak, egy képre mégis sze
retnék kitérni, mivel sokak figyeImét magára vonta. Ez Országh Lily
ortopéd-cípőket ábrázoló szürrealista képe. E képet igen szerencsétlen
nek tartjuk. A festő nyilván valamiféle filozófiai gondolatot akart kife
jezni, az általa megvetett emberi életről vagy társadalomról, vagy a si
várnak látott emberi lélekről vagy a világegyetemről. Am bölcseleti té
zist képzőművészeti nyelven, azaz életteljesen kifejezni nehéz dolog, 
és eltekintve attól, hogy a festőnő filozófiája nihilista közhely, - maga
a kép nagyon taszító.

Befejezésül egy javaslatot tennénk: kiváló magyar művészek élnek
külföldön, Nyugaton és Keleten egyaránt. (Uitz Béla Moszkvában, Vá
sárhelyi Viktor, a szobrász Csáky József, Vörös Béla Párizsban, Peterdi
Gábor - Vá1"7ULi Zseni fia - az USA-ban, továbbá sok nagy tehetség a
szomszéd államokban, stb.) Meg kellene oldani, hogy a magyar művészek

ét'enkénti seregszemléin az ő műveik is szerepeljenek. Kétségkívül ez
bizonyos technikai nehézségekbe ütközík, de igy lenne művészetünk össz
képe teljes. Mert ha határainkon kívül élnek is, magyar művészek, akik
nek munkássága beletartozik nemzetünk kulturájába. (Dévényi Iván)

RONAy GYÖRGY: A NÁBOB HALÁLA. (Magvető könyvkiadó 1957.)
Rónay György legújabb prózai műve nem könnyed olvasmány, nem af
féle szórakoztató, kedvderítő írás, amit az olvasó átlapoz - azután el
felejt. Aki azonban kezébe veszi az író könyvét, az nem tudja letenni,
míg végig nem olvasta az utolsó sorig. Rónay azt az örökre elsüllyedt
magyar világot mutatja be, amit ma már kevés ir6nk ismerhet olyan
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hitelesen, mint ő. Az író ennek a világnak legbensejét, leglényeget leg
belülről tárja fel, rétegről rétegre, mint egy eltemetett bányász, aki a
napfényre akar kerülni. És ezen a betemetettségerr viszi keresztül olvasó
ját. És kivezeti belőle. A halálon át - az életre.

Regényének voltaképpen nincs is nyiltszíní történése. Haldoklik és
meghal homokházi Werner József, a császári és királyi asztalnok, tizen
kétezer hold nagyalföldi birtok ura, eltemetik és az örökösök sietve rá
csapnak a régóta áhított vagyonra. Többé-kevésbé ez szokott történni,
mióta nagy örökhagyok és sóvárgó örökösök vannak. Rónay regényének
igazi története azonban nem a felszínen, hanem a mélységekben, a jel
lemekben játszódik le, olyan változatos gazdagsággal az egyedi, a konkrét
emberi lét olyan területein, amit soha többé író nem ragadhat meg még
egyszer, soha nem hozhat fel ujra a süllyedő idő végnélküli mélysé
geíből, "A nábob haláláv-nak az az igazi sajátossága, hogy alig néhány
szereplő, alig néhány órát mozog benne a nyilt színen, de ez elegendő

arra, hogy a szereplők jelleme és egyénisége megelevenedjék előttünk,

sőt arra is, hogy az író egy hanyatló, feloszlásban lévő társadalmi osztály
különös rétegének benső vonásait határozott és kemény vonásokkal raj
zolja meg. Emőgül a kemény, acéllal metszett rajz mögül azonban át
dereng valami, ami túl van az egyéni és társadalmi egyediségen, valami,
amit a halál rettenetében értünk meg, de ami már túl van a halálon,
túl az egyéni és társadalmi konkrétum valóságán. Nem is egyszerű ki
fejteni, hogy az író hogyan és milyen eszközökkel éri el ezt a hatást.
Rónay György, akinek költeményeiben vakító képek, színes szókapcso
latok villannak össze a rímekkel, ebben a regényében a lehető legegy
szerűbb eszközökkel dolgozik, csak fekete és világos tónussal, mint a
rézmetszök. Szinte kerül minden színt és csak a rézkarc éles, nagyon
pontos árnyalatait használja. A regény legtöbb és legfőbb jelenetében
esik az eső vagy szürke hófellegekből hull a hó. "November huszadilea
volt, este tíz óra. Esett az eső" - így kezdődik a regény első fejezete
Wernerék pesti palotájában, ahol Sándor, a nábob kedvenc fia esti für
dőjére készülődik, míelőtt elindulna a bárba, 'I'eddyhez a szép, olajos
hangú énekeshez. aki iránt rendellenes vonzaimat érez, amikor sürgönyt
kap édesanyjától: Papa haldoklik, azonnal gyere. Az író azután bemu
tatja a homokházi Werner kastélyt, a haldoklás házát, ahol a család
tagjai, csupa életük derekán vagy azon túljáró férfiak és nők élnek
együtt, összezárva. hozzábilincselve a sóvárogva várt vagyonhoz, valami
különös patriarkális feudális életformában. A házban még a régi rend,
a szigorú társadalmi és il1endőségi formák uralkodnak, a kopott búto
rokon még az öreg Werner, a nagy vagyonszerző kemény, félelmet ger
jesztő szelleme lebeg, de a lelkekben már a szabadulás, az áhított vagyon
és a velejáró függetlenség utáni sóvárgás gyülemlik. Az író ezeken a
gondolatokon át száll Ie a jeUemek mélységébe és bemutatja a család
életét. Az egymáson ütött sebeket. a benső tragédiákat, amelyekről alig
beszélnek egymással. És megszólalnak a nagyebédlő képei, a szülők és
nagvszülők festményei, az ősökről átütő testi és vérmérsékleti öröksé
gek. S egyszerre csak ott áll előttünk az egész család. Az öreg Werner
vérmes, dülledtszernű zsarnok zsupán arcával, öreg felesége pókszemével,
taplóajkával. az elhízott puhatestű és puhalelkű Heléna, a leányuk, hát
térben a más asszonyt ölelő férjjel és Imre az elsőszülött, aki vérsejtjei
ben és gerincében hordott betegségével. félig-meddig kitagadottan húzó
dik meg a kastély egyik szobájában, Fent az emeleten pedig az árvák.
Wernerék Rózsi lányának árvái nevelódnek elhagyatottan, az igazi sze
rétet melege nélkül, mert Rózsi kitört a konvenciók bilincseiből, volt
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mersze a szívére hallgatni, mert "makJacs és konok" volt, mert nem ve
tette alá magát a vagyonszerzés embertelen szígorúságú szabályainak.
A házban haldoklik a nábob, rothad a lába, szobáját bűz árasztja el és
a család tagjaí kötelességszerűen, előírás szerint virrasztanak mellette.

De voltaképpen mind a halálát várják. A felesége is. "Amikor a pro
fesszor a szanatórium folyosóján közölte vele, hogy férje emberi számí
tás szerint nem kel fel többé, fájdalom helyett hirtelen zavaros öröm
lobbant benne. Végetér a rabság, kitárul az élet és legalább öregségére,
utolsó esztendőire megajándékozza a vagyonnal és a szabadsággal." De
tudatosan röstelte magát. Minél kevesebb oka volt remélni az ura 001
gyógyulásában. annál inkább rá akarta kényszeriteni magát "Ejszakán
ként egyszál ingben órákig imádkozott a térdeplőjén a feszület előtt. Kö
nyörgött, hogy remélni tudjon. Ezzel a reménnyel akart vezekelni." Ime
néhány megrázó erejű sor s már benne is vagyunk abban a szörnyű

ellentmondásban, amely ennek a kötelességeit teljesítő asszonynak az
életében megmutatkozott és megmutatkozik azután is a férj halálakor,
amikor már érti, tudja, hogy képtelen élni azok nélkül a bilincsek nél
kül,amelyek miatt egész életén át szenvedett, Tragikus alak, de épp így
tragikus 'az öreg Werner is. Mert a nagy vagyonszerző, aki a családért
küzd, harácsol és zsarnokoskodik, a halál titokzatos tisztánlátásában fel
ismeri, hogy elhibázta a végrendeletet, a család nem fog folytatódni úgy
sem, a vagyon pedig előbb-utóbb azéthull a kezük között. Haldoklik, esz
méletlen, s egyszerre mégis felismeri végső, megtisztult szellemi látás
sal, hogy elhibázta életét. Egy rettenetes jelenetben felemelkedik ágyá
ból, átbotorkál Imre fia szobájába, de már nem tehet semmit. Sarog
Iyán viszik vissza a halálos ágyra a cselédek. Meghal, holnap vagy hol
napután. "Már soha nem fogja megtudní, hogy amiért dolgozott, hará
csolt és zsarnokoskodott, amiért valamennyiüket a lába alá tiporta, rög
eszme, meddő ábránd, reménytelen álom."

És valóban az is. A Wernereknek nem lehetett folytatásuk, a Werne
rek életformája is halálra volt ítélve, Rónay kísérteties biztonsággal tárja
fel ennek az életnek benső lélektani és társadalmi ellentmondásait. Nem
a szocíológus doktriner módján, hanem az igazi író kérlelhetetlen ere
jével és őszinteségével. Az ál-ferencjózsefi Magyarország, a meghosszab
bodott ál-barokk Magyarország birtokososztályának azt a rétegét mutat
ja be, amely a mozgó tőke uraiból a földnek is urává vált és belenőtt a
feudalisztikus színezetű földbirtokos életformába. Egyszerűen nem tudott
ellenállni a landed gentleman társadalmi ideáljának, nem tudott ellen
állni a magyar nagybirtokos osztály társadalmi vonzásának. Rónay re
génye csak úgy mellékesen, csupán néhány vonással jellemzi azt a vi
szonyt, amely ebben az osztályban az elszegényedő ősi nemesség és a
ferencjózsefi arisztokrácia képviselői közt kialakult, ahogy a Garád
falvyak zsidó hírét terjesztik a Wernereknek, Désveknek, a Hollánoknak,
a Donáthoknak és ahogy a Wernerek lecigányozzák a szegényebb, műve
letlenebb, de még mindig magabiztosabb Garádfalvyakat. Ezekből a mel
lékes jellemzésekből is kitűnik, hogy egy önmagát túlélt társadalmi szem
lélet képviselői járnak-kelnek a nábob halálának árnyékában és egy ön
tudatlan haláltánc tagiejtései és rángásat felejthetétlenül szemünkbe vé
sik a szánalomra méltó szereplők minden gondolatát és érzelmi rezdü
lését.

Rónay regénye nem szélesen hömpölygő, részletező társadalmi re
gény. Még csak nem is a megszekott családregények egyike. Egészen
más jellege van. Szigorú, egyszerű stílusa, keserű homéroszi jelzői, lé
nyegre törő mondanivalói olyanná teszik az írónak ezt a művét, mintha
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prózában megírt balladát olvasnánk. Az összes jelenet a haldokló nábob
köré van fűzve, olyan' szorosan, hogy szinte értelmüket vesztenék enélkül
a megrendítő férfialak, enélkül a brutális patriarcha nélkül, aki megte
remtette maga körül azt a világot, amely most vele együtt hal meg és
oszlik fel.

De talán nem is a nábob, nem is az ő halála, hanem maga a halál
az, amelyben egyszerre megvilágosodik egy kiüresedett, tartalmát vesz
tett életforma, amiben a regény szereplői vergődnek, mintha a regény
hőse nem is a nábob és családja, hanem maga a halál lenne, amely úgy
lebeg a történet sorai felett, hogy soha, egyetlen pillanatra sem tudunk
megfeledkezni róla. Az egzisztencialista írók magatartását azzal szokták
jellemezni, hogy ők és alakjaik alapállása: szemben a semmivel. A vis a
vis de rien Rónaynál így lenne fogalmazható: vis éi vis de mort, szem
ben a halállal. Ez a halálélmény járja át a regény minden sorát és csont
ja velejéig a rnű olvasóját. De milyen más ez, mint az egzisztencialista
író semmije. Mert a semmi tényleg nem mond semmit, mert a semmi
nem' valami, mert a semmi valóban semmi - a halál azonban az élet
egyik állomása, dialektikus ellenpólusa. Es nélküle nem lenne megért
hető maga az élet sem. Rónay regényében a halál még több; a nagy meg
világosító, a nagy megértetö, a kérlelhetetlen leleplező és számonkérő

szerepében lép fel. Az olvasó érzi, hoe- az író egyik legnagyobb élmé
nye, amely mellett olyan sokan mennek el korunk emberei, a halál,
amely egyszerre feltár, leleplez, megértet és kibékít, a halál amely kellő

helyükre állítja a földi dolgokat, vágyakat és szenvedélyeket,
Giza asszony, a nábob felesége, a halálban ismeri fel férjének legben

sőbb vonásait, amit életében hiába keresett rajta. A halálos ágynál érti
meg, hogy nem a szabadság, utazás, a nagyvilági élet volna az, ami bol
doggá tenné, hanem ha a nagy háztartás gondját letéve, szerétetével ve
hetné körül Rózsi leányának árváit, a nevelőnőre bízott unokákat. A ha
lálban ismerik fel a testvérek, hogy mennyire nem tartoznak egymáshoz
és a halálban lepleződik le igazi énjük egymás és talán önmaguk előtt is.
E,s az író halál-élményéri át válik tudatossá az olvasó számára is, hogy
minden hazug életformánál, minden vagyonnál. harácsolásnál és hata
lomnál többet ér a szeretet, az a szeretet, amit Sándor öreg tót cseléd
lányától kap Rózsi gyermeke, az egyetlen reményteljes folytatás, aki a
nagyapja halála után érzi meg, mi az, ami életéből addig annyira hiány
zott; a szeretet. A szer,etetnek ez a fénysugara, amely a regény végén
felcsillan, Rónay írásába belelop némi rembrandti fényt és az olvasó lel
két valami megtisztító részvéttel tölt! el a regény éles realizmussal meg
rajzolt alakjai iránt. (Szigeti Endre)

HOMÉROSZ, igen, Homérosz marad a nagy, örök, utolérhetetlen
költői mintakép. Hiába irta Pado Beni, hogy "Homérosz réz, Vergilius
ezüst, Tasso pedig arany"; hiába találta könnyűnek a francia mérlegen
D'Aubignac Homérosz művészetét: azért a századok messzeségéből mé
giscsak az ő fénye ragyog a legálland6bban és legerősebben.

"A vettek végrehajtóinak erényét annyira értékelik, amennyire azt
kiváló erejű emberek szavakkal ki tudták fejezni" - írja egy helyen
Soltustius. Mily nagyra kell értékelnünk, s mily nagyra értékeli a világ
századok óta Akhilleuszt, amint barátja megbosszulására önként választ
ja a halált, s Odüsszeuszt, aki örömök és veszélyek között is mindig tá
voli hazáját tartja szeme előtt, ha mindezt olyan "kiváló elméjű ember"
fejezte ki, mint Eomérosz, és olyan szavakkal, ahogyan Homérosz!
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A görögségnek mindenesetre Homérosz volt a bibliája. A görög ifjak
Akhilleusztól tanultak: hősiesseg:zt s Odüsszeusztólleleményes ravaszságot.
Amikor a spártai harcba rohant, úgy akarta elhajítani a "hosszúárnyékú
dárdát", mint az Iliász hősei; az athéni kereskedő hajós előtt pedig
Od'Üsszeus példája lebegett, amint becsapja még Kirkét, a varázslóasz
szonut is. Ezeknek a kivál'; embereknek látszólag minden sikerül. Akhille
usz legyőzi Hektort, a görögök elfoglalják Priamosz várát, Tróját, s vé
gül, hosszas bolyongás után Odüsszeusz is hazaérkezik. Látszólag mintha
Petőfi fogta volna meg a legjobban Homérosz lényegét:

Halljátok Homé.t?
Dalában a mennyei bolt
Egy csendes örömnek örök mosolya ...

Ha azonban mélyebben nézünk Homérosz sorai mögé, észrevesszük,
hogy ez az "öröle mosoly" inkább egy rezignált bölcs fájdalmas vonása,
vagy az egyszerű halandó irónikus reflexe a világ törvényeire.

Mint ahogya lomb váltja a lombot, olyan csak az ember.
Földresodorja a lombot a szél, de helyébe az erdő

Mást sarjaszt ujból, mikor eljön a szép tavasz ujra ...

Vagy gondoljunk Homérosz isteneire, akik az emberi szenvedések lát
tán "nemlohadó nevetésre fakadnak". Phoibosz Apollón a döntő csatá
ban, mikor összetalálkoznak, így szól Poszeidónhoz:

Földrázó, csakugyan józanszívűnek te se tarthatsz,
Hogyha halandókért szállok ki veled viadalra,
Kik nyomorult lények s olyanok csak, mint a fa lombja:
Egyszer fölnövekednek, a föld terményein élnek,
Másszor hervadnak, s elenyész lelkük ...

Látszólag csak az előbbi sorok változata ez; pedig sokkal súlyosabb
mondandót hordoz, mert közben megtörtént Akhilleusz tragikus önfel
áldozása, amivel még az isteneknek is példát iruitat. Am görög fölfogás
szerint "az istenség irigy" - ezért Akhilleusznak el kell pusztulnia. Ezt
jósolja meg Hektor utolsó szavaival:

Gondold meg: ne legyek néked majd isteni átok
Aznap, hogy Parisz és vele együtt Phoibosz Apollón,
Bármi vitéz vagy is, elpusztít ...

Ez a szomorúság azonban valami nemes, fölemelő érzést is hagy
maga után (mint ahogy a klasszikus tragédiák főhősének bukása sem
egyértelműen kilátástalan és réazetes), Akhiileusz az ember nagyságának
tudatára ébreszt, hiszen a görög "isteni operettfigurákat" is (mint Ke
rényi Károly mondja) fölülmúlja nemességben. S a költő nyilván tuda
tos számítással állítja QZ ellenség táborába az eposz legemberibb és leg
rokonszenvesebb hősét; Hektort; tudatosan teszi őt a mű egyik legszebb
jelenetének részesévé (Hektor és Andromaché, az Iliász hatodik éneké
ben). Ezzel is mintegy kiegyenlíti a görögök és trójaiak ellentétét; meg
mutatja, hogya trójai ellenség tulajdonképpen ugyanolyan harcoló és
szenvedő ember (Szabó Arpád).

Gyulai Pál szerint "a költészet az emberi élet hű, de eszményített
rajza"; ha így van: Homérosz valóban maga a költészet. Olyan keretbe
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foglalja tragikus mondandóját, s olyan ffi.'[i,vészettel adja elő, hogy ol
vasásakor aligha érezhetünk mást, mint Arany János ámulatát:

Ott kéken a Zeüsz-lakta domb;
Itt zölden a nyájas sziget;
Fölötte lomb, alatta lomb,
Arnyas berek, zengő liget 
Hullám-mosott gazdag virány 
Fehér juhok s tulkok sereggel 
Minő kép ez! ...

A "vak lantos" és a "tamburás öregúr" egymásra találtak. Ha Arany
lefordította 'volna Homéroszt, bizonnyal nem éreztük volna a görög szö
veg jó magyar tolmácsolásának hiányát olyan sokáig. D e vec s e T i
G á b o r (most végre ujra, itt-ott átdolgozva ujból megjelent és ujra kap
ható) fordítása betöltötte ezt a hiányt. Jóformán előzmények nélkül si
került sajátos magyar-homéroszi stílust teremtenie; fordítása magyar ~ű,

ck a görög zamatot is átmenti.

Téged, mikor a jó bort lassu évek,
minden század leülön zamattal áldott -

irja Homéroszról Babits. A jó fordításban (és szép kiadásokban) bizonyá
ra a magyar közönség is megérzi a régmult idők lantos~nak idő- és
mérce felettiségét. (R. L.)

AZ OLVASO NAPLOJA. Talán senki nincs új költőink között, aki
a fejlődés olyan kalandos útját járta volna végig, mint Kassák Lajos. O
egymaga egy egész elvetélt forradalmat jelent a magyar költészetben.
Mi volt itt a század első két évtizedében? Egyfelől a Nyugat, másfelől

egy vele szembe állított konzervatív irodalom; s az utóbbi fogyatékos
tehetségét még ,a hivatalos támogatás is hiába próbálta amannak méltó
versenytársává tenni. A Nyugat még harcolt ezzel a hivatalos költészet
tel,amikor már egyeduralkodó volt; hozzáillő igazi ellenfél nélkül, egye
dül maradt a porondon. Pedig talán a Nyugat szempontjából is jobb lett
volna, ha megfelelő vítatásra akad: irodalmi, költészett mozgalom, mely
túltesz rajta, új gondolatokkal és elméletekkel, új formákkal és kísérle
tekkel frissíti föl a légkört, s már csírajában megakadályozza, hogy az
Akadémia orthodoxiája helyett (vagy mellé) létrejőjjön a Nyugat ort
hodoxiája, s tagadhatatlanul jóval magasabb színten ugyan, mínt a mult
század végén, de költészetünk valahogyan megint egy kissé állóvízzé te
rebélyesedjék. Persze azért szép partvidékű, gazdag flóráj ú-faunáj ú ál
lóvfzzé; de az ember néha mégis eltűnődik rajta: nem lett volna-e sze
rencsésebb dolog, ha ebbe a tóba sebesebb, hidegebb áramok friss vizet
ontanak, és friss vízükben újfajta vízi tenyészetet, újfajta halakat s új
növények magvait? (Elnézést kérek az olvasótól ezért a kánikulai ha
sonlatért.) Hogyan, mint is történt? A Nyugat egykettőre megnyerte for
radalmát, s attól fogva féltékeny éberséggel elfojtott minden forradalmat,
minden mozgalmat, amely nem az ő fészkéből kelt ki, nem az ő szárnyai
alól (és nem az ő hasábjaíról) indult útjára.
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Persze mint mindig, most is igazságtalanság ilyen sommásan élin
tézní a dolgokat. Senkinek nem juthat eszébe, hogy tagadja a Nyugat
érdemeit. Es kétségtelen, hogy 'a Nyugatba írní jrang volt; a két háború
közt majdnem íróvá avatást jelentett, ha valaki írt a Nyugatba, vagy
valakiről komolyan írt a Nyugat. Fórum volt, színvona1at képviselt, na
lunk különös konzervativizmusában is avantgarde-ot. De azért bizonyos
fokig mégiscsak állóvíz volt. S ezzel egyszer érdemes volna részletesen
és komolyan, s európai távlatban foglalkozni. A Nyugat nagyszerű dol
gokat hajtott végre. De ugyanakkor valamit el is mulasztott, Vessünk
csak egy röpke pillantást kifelé: mennyí probléma, s miféle problémák
merültek föl, mílyen valóban egzasztenciális (persze nem filozófiai ér
telemben egzisztencialista) problémái a költészetnek ! Csak kapásból pár
név, szinte csak jelzésnek és [elképnek: Eliot, Valéry, Apollinaire, a Dada,
a szürrealízmus - kitágítása a költészet határainak, a kifejezés lehető

ségeinek, egy egész lélektani-asszociációs forradalom ... S mi volt ugyan
akkor nálunk? Ami volt rokon jelenség, az is valami furcsa módon a
Nyugat perifériáíra szorult. A Holnap nemzedéke egyetleill nekiroha
nással ledöntötte a korlátoltság ingatag falát. Aztán gyorsan berendez
kedett s megépítette a maga hadállásait, már birtokon belül, nemcsak
hódítása védelmére az esetleg föltámadó (és mindenféle politíkaí segéd
lettel támadó) tegnap ellen, hanem, sajnos, hódítása védelmére s sáncain
kívül jelentkező holnap ellen is.

Ez a holnap elsősorban a Tett, meg a Ma volt, két harcos folyóíeat,
s bennük egy hangos, néha zagyva, néha groteszk, valódi értékeinél mín
denesetre százszorta lárrnásabb, de míndenesetre új, modern, nagyon
korszerű - hadd írjarn le ezt az ócska szólamot: itt igen helytálló, hi
szen a világháború kellős közepéri vagyunk - véresen korszeru irány,
élén Kassákkal, aki (önéletrajza a tanúság rá) látta a mozgalom hibáit
s a benne szereplők többségének tehetségbeli fogyatékosságait. S ez volt
a balszerencse: az igazi tehetségek hiánya, Egy-egy akkori fölborzolt
hajú expresszíonísta-kubísta vers a Tett vagy a Ma valamelyik számá
ból néha úgy hat, míntha Karinthy írta volna, paródíának, Egyetleill
igazi költő volt itt: Kassák. A kubizmuson, expresszlonízmuson, szürrea
lizmuson többé-kevésbé túl vagyunk, De az expresszionista, kubista,
szürrealísta Kassálc ma is friss, jó, magáva! ragadó, hiteles.

Nem véletlen, hogy olyan majdnem oeláthatatlanul nagy volt a hatá
sa. Nemcsak úgy, hogy utánozták (utánozták is). Hanem mélyebben, va
lahogyan 'alkatibban, lényegesebben benne a költészet szövetében. Tá
gasabbá, levegösebbé tette a költői éghajlatot; eredményei fö1szívódtak
az utána jövő nemzedékek szervezetébe. Nemosak Illyés Gyula korai
versein érzik ez, hanem még inkább az úgynevezett "harmadik nemze
déken". Illyés mellett erősen József Attilán, s aztán, már mint ilyen
fölszívott táplálék, már nem is annyira hatás, mint egy szinte közkincs
csé vált életérzés. lírai szemlélet és nyelvezet - mintegy ihletbeli maga
tartás (s eza legfontosabb talán: hogy magára az ihletre hatott formá
lóan): a fiatal Radnóti Miklósnál, Vas Istvánnál, Zelknél, Hajnal Anná
nál, s olyan azóta meghalt vagy elhallgatott, de akkor a fellépő harmadik
nemzedék derékhadához tartozó költöknél. mint Forgács Arrtal vagy
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Habán Mihály (ez utóbbinál sajátosan vegyülve a másik nagy ösztönző,

Füst MiIán ilyen atszűrt hatásával),
Maga Kassák, örök, szép, férfias nyugtalanságával. azzal a mindig

fiatal kereséssel, ami valami egészen sajátos. érckemény kassáld erkölcs
csé vált, forradalomról forradalomra haladva ért el ahhoz a kísérleteken
fölülemelkedett, de kísérletekkel elért, kísérletek eredményeként kiforrt
biblikus-bukolikus hangig, amelyre az igazi értő okosságával. az igazi
költő finom hallásával a "Fújjad csak furulyádat" kötet megjelenésekor
elsőnek az a költő-krttikus hivta föl a figyelmet, aki talán a legtöbbet
köszönihetett neki: Radnóti Miklós.

Milyen eza férfi-Kassák, túl a kísérletek és költői forradalmak kor
szakán? Tiszta kék eget lát az ember, virágzó gyümölcsfák fehér és ró
zsaszínű folt jaival, rendezett, nagyon emberi tájat, tiszta, erős, egészsé
gles levegővel. Válogatott versei végszavában - (Gyergyaí Albert remek
bekészült előszavával. új esszéírodalmunknak ezzel a remekével az év
elején jelent meg ez az impozáns kötet) - ezt irja Kassák: "Az emberi
szolidaritás mély érzéseivel, a gondolatszabadság kívánásával és a mű

vészet nagyszerűségébevetett hittel küldöm útjára ezt a könyvet". Sokat,
nagyon sokat tudnék mondani még (s kellene mondani még) Kassakról.
Hadd fejezzem be most ezzel: meggyőzi olvasóját a művészet, a költészet
emberi (emberformáló, erkölcsi) nagyszerűségéről is.

***
"Erdei vadak, égi madarak" a címe Csanádi Imre verseskönyvének.

Több esztendő termése, s egy míndössze százhetven lapos kötet: már
magában ez is bíztató olyan irodalmi korszakban, amikor költőinkben

megvan rá a hajlam, hogy ifjúkori próbáikat is a halhatatlanság igé
nyével tartsák - és tartassák - számon. Nem, Csanádi Imre távolról
sem ilyen elnéző magával szemben. Régi és népi: ezt a kettőt ötvöz!
eggyé, de nem népieskedik és nem régieskedik, hanem egy ihlete, élmény
formája törvényeinek legjobban megfelelő stílus kialakítására törekszik.
Szép, a szó esztétikai értelmében nemes kísérlet ez; s eredménye: egy
félreismerhetetlenül egyéni, zengő baritonhang, olyan nyelvi, ritmikai
megoldásokkal, amelyekre úgy kell fölfigyelnünk, mínt mai költészetünk
egyik nagyon megbecsülendő jelenségére.

De ne higgyük, hogy valamiféle alkímiáról, lombikban elöállított
nyelvről s ritmusról van itt szó. A kötet egyik meglepetése, ha elejétől

végig elolvastuk, éppen az, hogy ez az első pillanatra egyetlenhangú köl
tő milyen változatos, mennyi regiszteren tud - s jól - játszaní, a sza
tirától egészen addig a petőfíesen parlando epikus előadásig (majdnem
azt írtam: csevegésig), ami 'a "Töredék" című epikus fűzérben a kötet
egyik legfrissebben ható élménye az olvasó számára.

Stendhal mondja valahol: a művészetben majdnem mínden nem a
hangerón, nem a szavak harsány kíabálásán, hanem az árnyalatokon
múlik. Csanádi Imrénél így van: az árnyalatokon. a mondatkötés, kife
jezés, szavak, rítmus-dobbanások egy-egy hivalkodás nélküli remeklésén
múlik az a maradandó, mély hatás, amit a versértő olvasóban kelt, S ez
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külön megbecsülendő érték akkor, amikor verselésünk mind gyakrabban
téved a lazaságok és pongyolaságole útvesztőjébe. amikor sokan, tévesen.
a hang célbataláló igazságát a hang dübörgő erejével akarják pótolni, II

amikor, sajnos, sok költőnk, elsősorban a fiatalabbak közül, megfeledke
zik arról, hogy a dolgokat nem elég kimondani' (arra való a próza), ha
nem "hangszerelni" is kell: meg is kell formálni.

***
Szomráky Sándor ("Mint akinek élete bezárult") alap-mondandója

a keserű fájdalom. Az ilyesmi nem éppen bíztató megállapítás egy első

kötetről: a világfájdalom sokszor modorosság - mínt régen mondták: a
fiatal költő csak negélyezí a világfájdalmat (amikor az ilyesmi még di
vatban volt, cl la Byron). Oszlassunk el nyomban mínden ilyetén aggo
dalmat. Szomráky Sándornál ez a fájdalom, ez a keserűség Illem modo
rosság, hanem legszemélyesebb sorsából, mondhatnám fizikumából fa
kadó jogos és őszinte élmény. Vannak a kötet elején versei, amelyek
szinte kórképszerű hitelességgel rögzítik az ilyen lelkíalkatok egy-egy
érzelmi állapotát, pillanatnyi világérzését. Ne értse félre az olvasó, amit
mondok; eszem ágában sincs, hogy mint költőt összehasonlítgassam itt
Szomráky Sándort a fiatal Tóth Arpáddal (a "Hajnali szerenád" liri
kusával). De van a kettő közt valami pszichikai rokonság: a dolgok
nak ugyanaz az elejtése, ugyanaz az esettség. bágyadtság, csüggedés 
hasonló pszíchék hasonló reakciója a világra, persze mindegyik a maga
egyéni változatában és hangján. Tessék elolvasni Tóth Árpád "Esti
könnyek" című versét ("s elzuhantak hosszan bús kezeim - Az asztalon
s átfonták egymást kétségbeesve - S imádkoztak"), s utána Szomráky
Sándor kötetének első ciklusát: nem ugyanolyasfajta elesettség, neurasz
téniás-depressziós világérzés nyilatkozik-e meg nála, mint (ismétlem, per
sze a maga egyéni hangszerelésében) Tóth Arpádnál ? Tóth Arpádnál
lassú, andante tempóban, mollban, Szomrákynál rövid, ideges hangvíl
lanásokban.

A psziché természetesen csak magyarázat, nem művészí fölmentés.
Művészíleg legföljebb azt jelenti: aki nagyobb pszichés megterhéléssel
vág neki a dolognak, annak - nehezebb a dolga. Szomráky Sándornak
nincsenek efelől illuzi6i, minden távolabb áll tőle, mírrt holmi ízetlen
naturburschoskodás. Tudja, hogy terhet kapott, nem pedig menlevelet, S

. azt is tudja, hogy az ő esetében a megoldás nem az engedés a hajlamok
nak, a dezorganizáció kísértéseinek, hanem ellenkezőleg: maximális fe
gyelem formában és magatartásban. A vers nála nem 'azt jelenti, hogy
jól-rosszul, jó-rossz formában elmond valamit; hanem a szó legszorosabb
értelmében önlegyőzés, a rend megvalósítása a káosz fölött, más szóval
aszkézis. Némi nagyképűséggel szólva: nála a versnek egzisztenciális
funkci6ja van. Ezúttal a szót nem teológiai, hanem majdnem orvosi
pszichiáteri értelemben használva: üdvösség kérdése.

Ezért fordul ilyen egyéni üdvösség-keresési ambicióval a nehéz meg
oldáshoz - á szonetthoz, ahhoz a szonett-eszményhez, amit az angol
barokk lirikusoknál ismeri meg. S itt jut a legelőbbre is, az őszinteség

olyan forröságáig, amit csak ilyen kemény, szigorú formában lehet és
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szabad megkockáztatni; másként prózai, itt valóban, magas hőfokon köl
tői.

Fokozódó örömmel olvastuk Szomráky Sándor kötetét; fokozódó
örömmel, mert fokozatosan jobbak s jobbak a versei. S úgy éreztük, ez
a "bezárulrt élet" mégsem olyan bezárult; megtalálja az utat az egyéni
szenvedésből, az egyéni szenvedésen át, az emberek nagy, meleg közős

ségéíg:
Ha virrad is, én éjre ébredele
nem értem én az emberéletet
- de cseppje vagyok tenger bánatának. (*)

rtz ÉVES AZ ICARES. Érdekes évfordulóról számol be az Orbis
Catholicus. Új tudományág, a vallás-szociológia művelői értek el az első
útjelzőhöz, számoltak be már értékes és számottevő eredményeikről. Ma,
amikor az "egyházi társadalomkutatás" alapján végzett lelkipásztori mun
ka gyümölcseit aratjuk, a világegyház figyelme a széleskörű, tudományos
egyháztervezés- és kutatás felé fordul. Ennek a kutatómunkának böl
csője és otthona az ICARES (Nemzetközi Katolikus Egyházi Társadalom
kutató Intézet).

Hogyan született és fejlődött ez az intézet?
Amikor a modern, ipari fejlődés kezdetén az új ipari társadalom

alapjait lerakták, erre, - ahogy mondani szokás - az Egyházat nem
hivták meg. Ennek a hiánynak a következményei nem is maradtak el.
Európában és Amerikában egyaránt hamarosan a vallási válság jelei
mutatkoztak, és az anyaországi egyházi utánpótlás hiánya a mi.ssziós
munkát is megbénítással fenyegette.

A következő évtizedek apostoli és lelkipásztori munkáját az a törek
vés jellemzi, hogy ezt a hiányt jóvátegyék és pótolják. Ez azonban csak
hamar akadályokba ütközött: alapos tudományos felkészültség nélkül
nem lehetett ennek a feladatnak megfelelni. Ezt felismerve, az Egyház
nem késlekedett a tudomány eszközeit is megszerezni és harcba állitani.

Már a századfordulón történtek ilyenirányú kezdeményezések: első

nek Bécsben Swoboda professzor kezdett a nagyvárosi lelkigondozás alap
ját képező szociális tényezők pozitiv, empirikus tanulmányozásával fog
lalkozni. Az Egyesült Allamokban és Németországban hamarosan protes
táns tudósok is követték példáját. Néhány évtizeddel később egyre job
ban kiszélesedett az új irány, és különösen Franciaországban valóságos
mozgalommá lett a "vallásszociológia".

1946-ban néhány hollandiai katolikus tudós G. H. L. Zeeg9rs pro
fesszor kezdeményezésére megalapította a "Katolikus Társadalomkutató
Intézetr-et. Vezetője, Zeegers professzor lett, a nymwegeni egyetem szo
ciográfia tanára. Az Intézet célja "a vallásos és társadalmi élet társada
lomtudomány szempontból való tanulmányozása, és ennek alapján gya
korlati végkövetkeztetések és felelős tervezés, a katolikus hivek telki
és szociális gondozása, valamint a nem-katolikusok közti apostolkodás
érdekében." Ezen dolgoztak az Intézet szakképzett társadalomtudósai, és
pedig a rokon-tudományágak: szociográfia, statisztika, demográfia, lé
kktan, társadalom-földrajz, stb. felhasználásával. Elsősorban a következő

kérdés-komplexumokat vizsgálták: 1. Egyháztervezés (elhelyezés, kiter
jedés etnográfiai vizsgálatok alapján. 2. A hívek belső összetevőinek ku
tatása; plébánia-látogatások, egyházmegye-jellemzések, stb). 3. Hierarchia!
területek tervezése (plébániák, egyházmegyék aránya). 4. Vallásos hiva
tások, és azok utánpótlása. 5. Oktatáskutatás és iskolatervezés. 6. Mene-
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l:ültügyi kérdések. 7. Országos- és nemzetközi népességcsere (vándorlás).
8. Missziós területek; fejlődésben elmaradt területek. 9. Vílágnépesség.

Mivel a széles és változatos munkaterület az egyes ember erejét
meghaladná, csoportos kutatómunka és intézményes szervezettség vált
szükségessé. Az Intézet, különösen a legutóbbi évtizedekben meglepően

gyorsan fejlődött. 1948-ben még csak 4 munkatársa volt, 1949-ben 9-re
növekedett a tagok száma, amely 1951-ben 26-ra, 1953-ban pedig 50-re
emelkedett. Ma már a világ minden részén van fiókintézete az ICARES
nek. Végleges szervezete 1955-ben alakult ki, akkor vált nemzetközi in
tézménnyé, és akkor lett a központja Genf. A tudományos központ
azonban továbbra is Hollandia, Hága maradt. Tizenkét tagú nemzetközi
vezetőség irányítja, élén Zeeqers professzorral.

A tengerentúli országokban az ICARES tevékenységének elsórendií
célja a mísszíósmunka sikerének elősegítése. Ilyen írodák mííködnek az
indonéziai Floresben, Uj Guineában, Mwanzában; további intézetek ala
pítása van folyamatban Rio de Janeiróban és Ghanában is.

A területi felépítés mellett mérföldkövet jelentett az Intézet életé
ben az 1954-ben Bredában tartott nemzetközi v'Índorkongresszus, és az
Európai Szén- és Acéltársaság fejlődésének szociális és vallási következ
ményeiről 1957-ben Luxemburgban tartott kongresszus.

Az ICARES az első években csendben, visszavonultan dolgozott. Ha
most, a tizedik évforduló alkalmával a nyilvánosság elé lépett. annak
célja nemcsak a puszta beszámolás volt, hanem mind szélesebbköríí ér
deklődés felkeltése is. A mai élet ugllani.~ az eddigieknél még fokozot
tabb mértékben teszi sziikséaessé a lelkipásztori tevékenység tudományos
megalapozottsáqát, és ezért fontos, hogy a mozgalomra a hivatalos equ
házi szervek és egyének felfigyeljenek és azt lehető.ségeikhez képest tá
mogassák. (m. é.)

SZINHAzI ORJARAT. - Tragédia-előadások a Margitszigeten. A
fejlődésében sokszor megakasztott és háborúk sorvasztotta magyar iro
dalom kétségtelenül legmeglepőbb aLkotása Madách remekműve. Sokáig
értetlenül álltunk előtte, hogyan nőhetett ki az addigi meglehetősen gyér
magyar drámai alkotások sorából ez a remekmű ekkora tökéllyel s vala
mi olyan virtuális benső drámaisággal, hogy mínden egyes előadása

újult élmény erejével hat reánk, akár kis vidéki szinpadok szegényes
eszközeivel valósítják meg, akár pedig a nemzet első szinháza próbálja
ki rajta teljes színészi, rendezői és technikai fegyvertárát.

Ma már tudjuk, hogy a magyar irodalomban a T,ragédia nem áll tel
jesen elődök nélkül. Azóta előkerűlt az 1557-es évszámot viselő Borne
misza féle Elektra, amely a Shakespearet megelőző angol drámaíró-nem
zedéket, azaz korban valódi társait juttatja eszünkbe. És ha a török hó
doltsági harcole idején a magyar dráma nem is fejlődhetett tovább, a
magyar szellemi élet zsenije - mert kell egy ilyen különálló zseninek
élnie magányos nyelvünk rejtélyei között - ezt a szünetelési-Iappangásí
időt is kitöltötte a maga módján a továbbfejlődés folytonosságával. Nem
volt városi élet, nem volt hivatásos szinjátszás magyar földön a XVIII.
század végéig, de a magyar drámairodalom tovább bontogatta csiráit,
rügyeit és bimbóita magyar nyelvű iskolai drámákban és a csíksomlyói
mísztéríumokban. Csíksomlyón, a parányi lakosságú székely iskolaváros
kában történt meg a magyar szinpadi írodalom egyik legnagyobb esemé-
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nye. 1720 és 1775 között mínden évben más és más, helyi tanároktól köl
tött passiójátékot mutattak be zengő székely-magyar nyelven az egész
környékről összesereglő tanulóifjúságnak és a szülői sokadalomnek. S
ezekben a mísztéríumíátékokban a Megváltás képét számtalan ószövet
ségi előkép magyarázta, persze mindig bibliai alapon, hisz a műveket fe
rences szerzetes tanárok írták, S ezekben a hítdrámákban a spanyol autós
sacramentalís nuntájára jóformán az egész addig ismert történelmet
belégyömöszölték a jámbor drámaíró-tanárok.

Madách korában még alig tudott a magyar irodalmi közszellem er
ről a több mint ötven ritkaszép nyelvezetű szinpadi alkotásról, amelyek
egyike-másika a II. József-féle ukázok és az iskolai szinjátszás rnegszű

nése után különösen az erdélyi részeken vásári vándorszínészek műsoraín

is tovább élt. Maga Madách Imre bajosan láthatott ilyen előadásokat,

hacsak felesége, az Erdély széléről származó Fráter Erzsébet, a mínden
féle szórakozás és látványosság után vágyva sóvárgó asszony, F;va ezer
színű alakjának ihletője nem mesélt neki ilyesmit gyermekkori élmé
nyeiről. Nekem mégis szent meggyőződésem, hogy - ha bizonyítani nem
is lehet - az elakadt magyar drámairodalmi fejlődés legfontosabb lánc
szernét Bornemisza Elektrája és Madách tragédiája között éppen ezek a
spanyol ihletésű csíksimlyói mísztéríumok jelentik, ha Madách nem is
ismerte volna ezeket az akkor még lappangó misztériumdrámákat.

Ismerte Madách az ő életében megjelenő Eichendorff-féle spanyol
autos és misztériumfordításokat, amelyeknek ihletése a csíksomlyói mísz
tériumokat életre ébresztette, csak persze nem német közvetítéssel, ha
nem szerzetesi egymást segítő spanyol-latin hajszálereken szívárogtatva
a mísztéríumjátékok formai-szinpadi elemeit. S az, ami a jámbor csík
somlyói barátok legtöbbször névtelen működése folytán már-már a nép
művészet lecsiszoltságával, kikerekedettségével és magyarságával élt két
három erdélyi iskolákat végző nemzedék eszméletében. Madách művé

ben nem előd és előzmény nélkül, nem Goethe Faustjának utánzási ked
véből kerekedett ki műremekké, hanem a magyar szeilemí élet szerves
gyökérzetű, multra és tradiciókra támaszkodó önálló produktumaként
döbbentette meg nagyságával Arany Jánost és az ő nyomán az összes
kortársakat is.

Ezt a tagadhatatlanul misztériumgyökérzetű tragédiát játszania kell
a magyar szinházaknak akár jól, akár rosszul, akárcsak Shakespearet.
A mű olyan sok hatást rejt ugyanis magában, hogy semmiféle rendezői

tévedés sem tudja egészen tönkretenni, bármily felfogású előadásába

belécsúsznak sikeres momentumok is és a legsikeresebbeknél is elképzel
hető egy még és még tökéletesebb. Szabadtéri előadásra pedig mínden
filozófiai gondolatokkal való megterheltsége mellett is kiválóari alkal
mas, hiszen a szabadtéren, templomok előtt játszó autos sacramentalesek
laicizált leszármazottja s éppen filozófiai summái oly velősek és közért
hetőek, hogyaszabadtér hangot szétszóró kulisszátlansága sem zilálhatja
szét igazi és mindnyájunk előtt jólismert értelmüket. Kicsit is Madách
hű értelmezés szerint gyengébb színészek, avatatlanabb rendezés, hiányos
technikai. fölszerelés sem árthat lényegében a múnek, amelynek éppen
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gondolati elemei jutnak mindig diadalra s hogy a szem is szőrakozlk

közben a világtörténelmet Biblia pauperum-szerű képekbe szorító, sum
mázó képsorozat közben, az csak csalogató a művel még kevésbé ismerős

nézők számára.
A Nemzeti Színház három-rendezős- Gellért Endre-, Major Tamás-,

Marton Endre-féle - produkciója azonban korántsem szolgál[a eléggé
hűen Madách gondolati értelmezését. A Básti, Lukács Margit, Ungvári
Adám-Éva-Lucifer tdója általában a magyar szinházi alakítások csúcs
pontján jm- lényegében, de valami fanyar rendezői visszafogás bénítja
őket s korlátozza még dikciójuk szárnyalásának dinamikáját is. Meg
győződésem, hogya három igen tehetséges rendező bármelyike egyma
gában, vagy a vezető színészek bármelyike sikeresebb rendezést produ
kált volna, ha egymagában, saját ösztönei szerint végezheti el a nagy
mű színrehozatalát. Ezen a Tragédia-előadáson azonban nagyon is le
szürkítették, a francia forradalom vérpezsdítő jeleneteit éppenúgy, mint
az égi vagy falanszter jeleneteket. Nem voltak ők részrehajlók egy
irányban sem. Szürkítettek erre, tompítottak arra, világ csodája még,
hogy Tragédia még így is 'I'ragédía maradt. Igazi rendezői tévedést csak
egyet róhatunk föl nekik. A szinpad jobboldalán az egyiptomi színtől a
Keppler-jelenetig éktelenkedő vidékies moziplakátokat. A szabadtéren
ugyanis adva vannak 'cl szinpadot bekeretező hatalmas szígetí ősfák.

Ebbe az élő 'környezetbe be lehet és be is kell vinni teljesen stilizált
egyiptomi, görög, cömaí vagy bízánczí, stb. épüléti elemeket, oszlopokat,
frizeket vagy kisebb, a korra jellemző építményeket. Minek oda még
akkor a két előbbi stíluselemet teljesen megsemmisítő ferdén támasz
tott moziplakát, mint amilyeneken Asta Nielsen és Psylander képét bá
multuk gyermekkorunkban. A Kepler jelenetben már tűrhetöbb ez a
dilettáns plakátkultnsz, mert az oda mázolt csillagjegyek némi joggal
állhattak a sajnos horoszkóp-blöffökre is ráfanyaledő Kepler csillagvizs
gálójában s a párizsi színben is logikusan váltja fel az elviselhetetlen
plakátokat a lengő francia trikolor. S a továbbiakban már a szín jobbol
dalára is odanézhe1Jtünk, mert a plakátok szerencsésen elmaradtak. Remél
jük, a nyárvégi előadásra elmaradnak a többi színekből is. S talán a
reflektorok munkája sem nyomja majd annyira a földre a cselekményt,
a csillagos ég távlatát is láthatjuk majd az előttünk küzdő-vergődő, jobb
célokra törő emberiség drámája fölött. Mert a földi síkon pesszimistának
is mondható remekműben az optimizmust nemcsak az "Ember küzd] és
bízva bízzál" hatalmas parancsa, hanem a kozmíkus kitárulás érzete is
jelenti. (Possonyi Lászl6)

MOZAIK. Budapest és Székesfehérvár után Esztergomban is meg
rendezték Kassák Lajos festményeinek és rajzainak kiállítását, a Balassa
Bálint Városi Könyvtár helyiségében. Kassákot, aki a közelmultban 
ez év március 21-én - töltötte be életének 70. évét, a közönség nagyré
sze csak mint XX. századi líránk és pr6zaírásunk egyik legszámottevőbb

mest·erét ismeri. Képei azonban azt tanúsítjál~, hogy mint képzőművész

is komoly értéke szellemi életünknek. Festményei is azt sugározzák. amit
magas minőségű irodalmi alkotásai, - hogy minden munkája nemes,
tiszta, humanista megnyilvánulás, egy mély emberség~ művész szíve-
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dobbanása, - amely előtt tisztelettel és elismeréssel kell fejet hajtani
a más világnézetet vallónak is.

Ahhoz a művésztípushoz tartozik Kassák, amely a renaissance-ban
általános volt, és amely korunk nyugati művészetébenma sem ritka (gon
doljuk Max Jacob-ra vagy Jean Cocteau-ra), - a képzőművészet terü
letén is értékesen és maradandóan munkálkodó íróember típusához.

Képeinek zöme két periódusban keletkezett: egy részük az első há
ború utáni időkben, a bécsi emigráció hajszoltságában, nyugtalanságában,
- míg újabb festményei 1948 után szűlettek, amikor Kassák Békásme
gyeren élt teljes visszavonultságban. 35 év előtti képei konstruktivista
jeUegűek; szigorú szerkezetesséq, szinte mérnöki szemlélet, hűvös fegye
lem jellemző rájuk. Egy zaklatott korszak termékei, amelyek azt á1'ul
ják el, hogyalkotójuk - aki hiába kereste a rendet és a harmóniát a
környező világban - megalkotta azt önmaga megnyugvására képeiben,

Békásmegyeri képei közelebb áUnak a természethez. Nem ábrázol
ja a természetet, nem "lefest", csak ihletet, kiindulási alapot, ösztönzést
nyer a természettől. Sűrit, tömörít, átrendez, csak a külvilág lényeges
elemeit használja fel. Célja nem az, hogy - az impresszionista elmélet
szerint - kivágást adjon a természetből, hanem hogy önmaga törvényei
szerint élő műalkotást, képet hozzon létre. Ojabb munkái főleg tusstest
mények, tele meleg lírával.

Hogy Kassák eljutott ehhez az oldottabb, minden teóriától és pro
gramszerűségtőlmeqszabtuiult, kiérlelődött festői nyelvhez, - ebben két
ségkívül nagy része van beható műkritikai tevékenységének. A 40-es
években írta meg két kiváló könyvét a mai magyar képzőművészef1'ől

("Vallomás tizenöt művészről" 1942 és "Képzőmüvészetűnk Nagybányától
Napjainkig" 1945) és egy sereg folyóirat-tanulmányt. Ezekben az írásai
ban tömören, találóan jellemzi Czóbel, Egry, Ferenczy Béni, Gadányi
Jenő, Farkas István és mások művészetét. Ezek az elméleti stúdiumok
megismertették Kassákot a kubizmus utáni (azt felhasználó, de azon túl
lendülő) festői törekvésekkel, és ezek a tanulságok tükröződnek mai
képein. Képzőművészeti pályafutását áttekintve, itt is konstatálhatju7:
azt a beérési folyamatot, amely lírájában is megnyilvánul. (Vessük csak
össze korai versesfüzeteit: "Eposz Wagner maszkjában", stb. a legutóbbi
val: "Szegények rózsái", és akkor igazat adunk Gye1'gyai Albertnek, aid
az utolsó évtized Kassák-verseit a "klasszikus" jelzővel illeti.)

A jól rendezett kis esztergomi kiállítás - amelynek létrehozása Vár
helyi Vanda műtörténész érdeme - annyival gazdagabb a budapestinél,
hogy üvegtárlókban bemutatták Kassák egykori nagyjelentőségű folyó
iratait. ("Tett", pesti és bécsi "Ma", a két háború közötti "Munka", az
1945 utáni "Kortárs" és a legszebb magyar folyóirat, az "Alkotás".) To
vábbá a vitrinekben láthatók voltak Kassák különleges tipográfiájú ver
seskötetei (Kassák ntindig súlyt helyezett arra, hogy újszerű legyen köny
veinek külső formája is), azután "képversek", fotó-montázsok, összera
gasztott szines papirdarabokból készült képek. Ezek a mai néző számára
furcsa, szokatlan dolgok a 20-as évek művészeti kísérletezéseít illuszt
rálják. A képversekről megjegyezzük, hogy ezek nem Kassák találmá
nyai, mégcsak nem is Apollinaire-é, hanem már az alexandriai görög
irodalom is ismerte ezeket, papírkivágásokat (u.n, "collage") pedig Picasso
is készített annakidején tucatszámra. (Dévényi Iván)

•••
Mikszáth Kálmán: E m l é k e z é s e k é s t a n u l m á n y o k című

kötete pontosan 755 lap! Ilyen terjedelmes könyvre mindenképp illik
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felfigyelni. Pedig hát a könyvek értéke nem mindig áll egyenes arány
ban a vastagságukkal. Csakhogy ez a 755 lap telistele van Mikszáth
írással !

Mikszáth Kálmán "Válogatott művei"-nek sorozatában jelentette
meg a Szépirodalmi Könyvkiadó. A cím ne tévesszen meg senkit. Mik
száthtól hiába is várnánk kothurnusos nekrológokat, akadémiai emlék
beszédeket, vagy a szó megszokott értelmében vett lábjegyzetes, .nagy
képű, unalmas "tanulmányokat". A szűk műfaji keretek Prokrustes
ágyába bele nem gyömöszölhető, sajátos egyéni ízű Mikszáth-írások ezek
a legváltozatosabb tartalommal, elmefuttatások, karcolatok, [ellem.zések: ...
S nincs is más, ami egybefűzné ezt a pontosan tíz tucatnyi írást, mint
írójuk stílusának elemezhetetlen, utánozhatatlan varázsa, Valamennyin
elömlik Mikszáth sajátos kedves humora, amely annyira megejti az ol
vasót, hogy még azokat a sorokat is kénytelen élvezni, amelyeknek tar
tclmával talán - itt-ott - nem é1·t egyet,

De hát fölösleges vállalkozás lenne Mikszáthot "felfedezni". Igy hát
helyette inkább azt dícsérjük, akinek amikszáthi zamatok ez inyenc
'1)álogatását köszönhetjük, a kötet anyagának szerkesztőjét és sajtó alá
rendezőjét, akitünő Rubinyi Mózest. Nálánál jobb kezekre alig bízhat
ták volna a válogatás és szerkesztés nemcsak hozzáértést, hanem "hoz
záérzést" is kívánó nagy munkáját. MiI,száth első értékelői és magyará·
zói közé tartozik. Am ennél a kötetnél sze1'ényen háttérbe vonul az iro
dalomtudós, s munkájából csak annyi látszik, hogy régi ujságok, folyó
iratok sárgult lapjairól, s ma már nehezen hozzáférhető régi Mikszáth
kötetekből finom érzékkel összegyüjtötte és időrendi sorrendben elren
dezte a legjellemzőbb Mikszáth-cikkeket, s ellátta őket egy alapos jegy
zet-szótárral . . . Valóban az ő munkája "csak" ennyi. Am aki egy kevéssé
is konyít a "sajtó alá rendezés" mesterségéhez, az nagyon jól tuiiia,
hogy mi bújik meg egy ilyen szerény "csak" mögött. Mély irodalom
kultura, rengeteg tudás, tapasztalat, ügyszeretet. (K. Gy.)

•
K o d á l y D e b r e c e n b e n. Június 23-án délben a debreceni Nagy

templomban kezdődött a Hajdúmegyei Zenei Hét, Kodály Zoltán rész
vételével. A nagy történelmi multú épület falai közt sorra hangzottak
föl a mester remekei, a debreceni Zenei Szakiskola növendé~einek s a
városi szinházi operatársulat énekeseinek előadásában.

Délelőtt, a Szakiskola névadó ünnepségén ebben jelölte meg Kodály
az intézmény programját a következő négy esztendőre: Vonja hatókörébe
az iskola az egész környéket, majd az egész Tiszántúlt. Legyen célja az
ifjúság zenei-nyelvi formálása, az alapvető zenei műveltség megalapo
zása minden fiatalban, aki a Hortobágy szélein lakik.

Mintegy első nagy, reprezentativ lépés volt e terv megvalósítása felé
a debreceni Kodály-ünnep. Délelőtt a Missa brevis a Nagytemplom falai
közt (mily szép, szimbolikus értelmű tény, milyen szép találkozása a
magyarság különféle árnyalatainak a Szépség szolgálatában); délután az
Arany Bikában a Gergely-járás, Mátrai képek, Fölszállott a páva, majd
a Budavári Tedeum ... S az énekes gyerekek a szünetben ott ülnek
Kodály ölében, mindegyik térdére jut két-három kismagyar ...

Ady még a mozdíthatatlan magyar maradandóság városának látta
Debrecent. Ma már más: van benne "maradandóság", de van előre néző

lcultura és lendület is. Európai hagyomány és műveltség: humanizmus,
reformáció, fölvilágosodás - nemes magyar tradíciók: Csokonaitól Gu-
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lyás Pálig - s valaminő mai, friss, középeurópai szintézis igénye és
alakuló valósága: az egyetemen nemcsak Schillert szeretik, hanem a
román, .lengyel, finn irodalmat is kitűnő€n ismerik, nemcsak a "rebellis"
Debrecen szép tradici6ihoz hűek, hanem Eur6pához is... mindez sajá
tos, közvetlen népi gyökerekból táplálkozó, sajátos helyi színében is egye
temes jellegű hajdúsági kulturává ötvöződik. Ehhez adott most új, szép;
nemes színt és tartalmat a Hajdumegyei Zenei Hét - és Kodály zenei
lángelméje, nagyszerű magyarsá.ga. (S. E.)

A "VANDOR-BÉRANGER" Pierre-Jean Béranger 100 évvel ezelőtt
balt meg Párizsban, 1857. július 16-án, 77 esztendős korában. A költőnek

egy a maga nemében egyedülálló kötetét őrzi jelenleg a Magyar Tudo
mányos Akadémia kézírattára, ahová az egykori Kisfaludy-társaság
ereklyetárából került.

A kis formátumú (7.5X10.5 cm-es), de : meglehetősen vaskos (62(}
lapos) barna bőrkötéses könyvecske Bérariger verseinek l844-es párizsi
gyűjteményes kiadása ("Oeuvres Comptetes de P. J. de Bérariger. Páris.
1844.") A könyv a magyar könyvszakemberek körében "Vándor-Béran
ger" néven ismeretes, s mindjárt az első üres lapok bejegyzései meg is
adják az elnevezés magyarázatát. A fedő tábla belső oldalán eredeti
kézírással eza bejegyzés olvasható: "A Kisfaludy Társaságnak megőr

zés végett. Budapest 1891. febr. 4. Szász Károly". Az átellenes első üres
lapori pedig - ugyancsak eredeti kézírásokkal, de későbbi eredetű sor
számozással - ezeket a bejegyzéseket olvashatjuk: 1. Arany Jánosnak
Petőfi Sándor - 2. Tompának Arany - 3. Lévay Józsefnek Tompa Mí
hály - 4. Szász Károlynak 8/III. 883 Lévay József. - Tehát Petőfitől

Szász Károlyíg öt magvar költő birtokolta ezt a kis könyvecskét, aján
dékozgatván egymásnak becses ereklyeként,

A könyv vándorútját egyébként tömören vázolja az utolsóelőtti bir
tokló és tovább-adományozó kisérő-levele. Lévay József írja Szász Ká
rolynak: "Kedves Károlyom! Neked szántam ezt a kis Bérangert, melyet
ime itt küldök. Vedd szívesen. Jobb helyen lessz az nálad, mint én ná
lam, a kinek egész családja csak könyvekből áll. Petőfi, Arany és Tompa
egymás után birták azt s baráti emlékül adogatta egyik a másiknak.
Tompa, úgy emlékszem, halála előtt pár évvel adta azt nekem. Vedd azt
te is még életemben, nehogy valamikép halálom után (quod deus aver
tat!) szálljon profánus kezekre a poéták ezen vándorkönyve, mely ne
künk élőknek a holtak neveiért becses ereklye! - Szívéből ölel sze
rető barátod Lévay Józsi - Miskolcz, 8/111. 1883."

S nekünk is becses ereklye maradt ez a Béranger-könyvecske - a
holtak neveiért. Petőtíért, aki fiatalos hevülettel és kritikátlansággal ra
jongott Bérangerért (öt versét le is fordította); Aranyért, aki becsülte és
meggyászolta Bérangert, Tompáért, Lévayért és Szász Károlyért, aki
több szép Béranger-verset talán éppen ebből a könyvecskéből ültetett át
magyarra. S még az utolsó tulajdonosért is, a derek Kisfaludy-társa
ságért,

És még másért is. Ez a kis könyv megható dokumentuma annak.
hogy a magyar költők szíve mennyíre együtt dobbant míndenkor Európa
szívével, Mert hiszen mit szeréttek Béranger-ban ? Azt, hogy Bérariger
költészete a maga médján - sanzónszerű felszínes könnyedséggel - de
kifejezte a XIX. század első felének Európáját, mindazt az eszmét,
gondolatot, problémát, érzelemvilágot, ami csak az akkori Európát jel-
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lemezte. S ezek közül is legfőképpen azért az érzésért, lelki magatar
tásért szerették, amelyre Arany János céloz a búcsúversében.

Béranger halálakor

Siratni őt? Bérangert?
Barátim, és vajon minek?
Sirassuk azt, ki elhullt
Félösvényén küzdelminek.

o nem silányka vázlat,
Nem léha töredék vala:
De élte oly egész, oly
Tökéletes, mint egy dala.

Egy eszme benne folyvást,
Az alap-érzelem is egy:
H o n s z e r e l e m a végsor
Amelybe minden szak kimegy.

(Kiemelés tölem; a szemérmes, tartózkodó Ar3lI1Y a "végsor" szót kur
ziválja.) (Kunszerll Gyula)

A VILAGEGYETEM TAGULASA. A kérdés iránt érdeklődő olvasók
bizonyára tudják, hogy igen sok égitest fénye vörösebb a keneténél, az
általuk kisugárzott fény színe a vörös felé van eltol6dva. Ez a fizikus
nyelvén azt jelenti, hogy ezen csillagok fénye a normálisnál nagyobb
hullámhosszú.

Ezt az eltolódást hosszú ideig csak azzal tudták magyarázní, hogy
az illető égitestek távolodnak tőlünk. A színeltolódásból ki lehet számíta
ni a távolodás sebesséqét is. Az adatok azt bizonyították, hogy a világ
egyetem csillagai robbanásszerűen repülnek széjjel. Am ha az idő vá
gányán visszafelé haladunk, el ken jutni addig az időpontig, amikor ez a
szétáradás megindult, - hiszen nem képzelhető el, hogya világmindenség
összes anyaga a végtelenségig zsugorítható lenne.

A szétáradás kezdetének időpontját a hívő tudósok szívesen azono
sítottáka. teremtés időpontjával. Ezzel az azonosítással szemben egyetlen
tudományos érv volt felhozható: hátha létezik más - egyelőre még is
meretlen - fizikai jelenség, mely tágulás nélkül meg tudja magyarázni
az észlelt szín-eltolódást.

Ezen a téren egyetlen járható útnak a következő látszott: A csil
lagok közti térben szép számmal találhatók atomok, atomalkatrészek
(protonok, neutronok, elektronok, stb.) Hátha az ezeken való fényszór6
dás okozza a hullámhosszak megnövekedését?

Két évvel ezelőtt a Vigilia is hirt adott egy újabb kutatási ered
ményről (1955. évf. 390. lap): a neutrino nevű részecske olyan fényszó
ródást tud okozni, amilyen éppen az észlelt színeltolódáshoz szükséges.
Ezekután tehát nem vagyunk rászorulva arra, hogy a tágulásba keres
sük az észlelt jelenség magyarázatát.

Azóta tovább folytak a kutatások, Legutóbb a Természettudományi
Közlöny 1957. évi 3. száma adott hírt erről a kérdésről.

Egyes csillagok nemcsak fényhullámokat, hanem rádióhullámokat is
bocsátanak ki magukból. (Erről a "rádiócsillagászatról" már a Vigilia is
írt: (1952. 662 és 1953. 325.) Legutóbb hullámhosszeltowdást mértek lz 21
cm hosszú, tehát a fénynél kb. milliószor nagyobb rádióhullámokon.

Ez az eltolódás még önmagában nem volna meglepő, hiszen a rá
dióhullámok ugyanúgy az elektromágneses hullámok családjába tartoz-
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nak, mint a fény hullámok; ha tehát valamilyen ok hatással van a fény
hullámhosszára, az hatással lehet a rádióhullámokéra is.

Az a meglepő, hogy a rádióhullámhosszban észlelt eltolódás ugyan
olyan arányú, mint amekkorát ugyanazon csillag fényében észleltek.

Ha tudjuk azt, hogya neutrinón - vagy akármilyen más részecské
ken - létrejövő fényszóródás mértéke függ a hullámhossztól, akkor
beláthatjuk, hogy amennyiben fényszóródás okozná az eltolódást, akkor
milliószor akkora hullámhosszaknál egészen más arányú hullámhossz
növekedést kellett volna tapasztalnunk, mint fény esetében. Hogy nem
így történt, ez annak bizonyítéka, hogy az észlelt eltolódásokat - sem
a fénynél, sem a rádióhullámoknál - nem a fényszóródás okozza.

Ha viszont az illető csillag távolodik tőlünk, akkor az általa kibo
csátott összes elektromágneses hullám - a fizika törvényeinek értelmé
ben - ugyanolyan arányban tűnik hosszabbnak a mi szemünkben, füg
getlenül a hullámhossztól. A tapasztalat, mint mondottuk, milliószoros
hullámhosszkülönbségek esetében is azonos arányú hosszabbodást mutat.
A távolodáson kívül nem ismerünk más fizikai jelenséget, mellyel ezt
megmagyarázhatnánk. Ki kell tehát tartanunk a mellett a vélemény
mellett, hogy úgy látszile, mégiscsak tágul a világegyetem.

Amikor két évvel ezelőtt fölmerült a neutrinón való fényszóródás
jelensége, föl kellett tennünk a kérdést: ellene mond-e ez a tény a te
remtésnek? Nem-mel válaszoltunk. - Most viszont azt a kérdést kell
föltennünk, hogyatágulással igazolva van-e a teremtés? Ne mondjuk
ki az igent elhamarkodva. Annyi bizonyos, hogy a tágulás nehezen ma
gyarázható másképen, mint ha föltesszük, homl a tágulásnak volt kez
dete. Ha egy ilyen kezdet azonosítható is a teremtéssel, mégse termük
függővé hitünket tudományos elméletektől: hátha még felfedeznek olyan
fizikai törvényt, mely tágulás nélkül is magyarázatát adja a kísérleti
eredményeknek [ Ne nyúljunk profán kézzel Isten titkaihoz, hanem fo
nadjuk meg Kempis Tamás szavait: "Mi hasznod abból, ha Isten titkait
loutatod, magad pedig nem tetszel az Istennek? l"~ (TerénYi Lajos)

GONDOLATOK A KÖNYVTÁRBAN. Kedvesemlékű könyvtárlátoga
tások élményeit idézve elsősorban a falusi plébániat könyvtárak hivatott
gondozóinak szeretnék néhány ötletet, gyakorlati tanácsot adni.

A könyvtár a múvelt ember számára írásbeli szellemi táplálékának.
tanulmányai írott forrásának raktárát jelenti. Innét kéri, kölcsönzi tudo
mányos, ismeretgyarapító, vagy szórakozását szolgáló olvasmányait. Az
átlagos olvasó azonban a művek tartalmában és külsejében elsősorban a
mait, az újat, a korunknak szólőt keresi és kevésbé szokott arra gon
dolni, hogy a könyvtár letűnt évtizedek, évszázadok szellemi kincseinek
is gyűjteménye lehet. Muzeumlátogatásokon, kiállításokon vagy vidéki
városokba tett kirándulások során kerülünk közvetlen kapcsolatba a régi
könyvekkel. Megcsodáljuk a Nemzeti Múzeum, a Tudományos Akadémia,
a pesti vagy vidéki egyetemi könyvtárak gyüjteményeít: a sok százezer
nyi aranyos préseltmíntás kötést, kézzelírott vagy ódonnyomású fóliánst.
Felkereshetjük sok emberöltő műveltségének e bizonyítékait az egyes vi
déki egyházmegyei könyvtárakban (Esztergom, Kalocsa, Eger, Vác, Szé
kesfehérvár, Veszprém, Győr, Szombathely) és a szerzetesi gyűjtemények
ben, mint pl. Pannonhalma, Zirc vagy Gyöngyös. De ott vannak a sok-
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kal kisebb jelentőségű, mégis kulturánk összképét apró, színes mozaik
szemekkel kiegészítő falusi plébániai könyvtárak is ...

Mindezek szemlélője (aki az iskolában talán megismerte a Halotti
Beszédet, a Szent Margit-legendát; aki becsüli Pázmány prédikációirt
vagy Zrínyi Miklós eposzát, élvezi Balassit, Csokonait) kimondva, vagy
kimondatlanul felteszi a kérdést: "Minek őrizzük ezeket a poros ócska
ságokat ? Érdemes-e nagyszerű épületeinket vagy a gyakran oly szűk

lakást ilyesmivel tölteni? Mit használnak ezek az avult dolgok a mai
embernek? Kik olvassák ma ezeket a könyveket? .. ." Kérdéseik rnögött
mintha Vörösmartyt éreznénk:

Miért e lom? hogy mint juh a gyerpen
Legeljünk rajta? s léha tudománytól
zabáltan elhenyéljük a napot?
Az Isten napját! nemzet életét L ..

(Gondolatok a könyvtárban)

A plébániai könyvtárak nógrádi parókiákon, bukkaljai kis falucská
ban, Dunántúl, vagy az Alföld régíhagyományú mezővárosaíban a lelki
pásztorok tanultságának. erőfeszítéseinek, nemes küzdelmeínek, vallásos
kulturánk rétegződésének tanúi. Érdemes figyelmet fordítani rájuk,
mert a helyi történelern légkörét, a "genius locit" őrzik. Gondozásuk,
rendbentartásuk egyértékű jeles műemlékeink ápolásával, Lassan fele
désbemerülő népszokásaink. meséink és dalaink számontartásával. Ime,
néhány jótanács ehhez!

Mindenekelőtt a könyveket méltó helyen, tisztán kell tárolnunk, Leg
feljebb néhány száz kötetről van szó és ennek évenkénti leporolása, rend
szeres tisztántartása nem okozhat nagyobb gondot. A régi kötésű köny
vekkel rakott polc vagy könyvtárszekrény pedig éppenséggel dísze lehet
az irodának, lelkészi lakásnak. A bőrkötések felületéhez tapadt sok évti
zedes port, penészt langyos, szappanos vízzel, vagy benzinnel óvatosan
letisztítjuk. Színtelen cípőkrémmel, bőrápoló zsírral puhává, bársonyo
san fényessé varázsolhatjuk. Az egyes műveket - az egyházi előírásnak

megfelelően - jegyzékbe foglaljuk, megszámozzuk. A számokat karton
csíkokon a könyv lapjai közé tesszük, hogy a szám a felső metszés fö
lött látható legyen. (A ragasztott számok elcsúfítják a kötést!) - Külö
nősebb szaktudás nélkül is, házilag tudjuk megállapítani régi könyveink
személyazonosságát (szerző, cím, nyomtatás helye és ideje) és hozzávető

leges értékét. Ritkabecsű lehet egy-egy ősnyomtatvány, mely a nyom
tatás első félszázadából, 1500 előttről származik. Ezeknek rendszerínt
nincs mai értelemben vett címlapjuk. Az első oldalon legfeljebb csak
nagyon szűkszavú tájékoztatást találunk a könyv szerzőjéről, tárgyáról.
Ezeket az adatokat a nyomdász a könyv legvégén közölte a záradékban.
az u. n. kolofonban. Nagy tudományos könyvtáreink külön kezelik az
ősnyorntatványok mellett az 1711 előtt itthon, vagy külföldön megjelent
magyar, vagy magyar vonatkozású könyveket. Ezeket Szabó Károlynak,
a pesti Egyetemi Könyvtár egykori könyvtárosának lexikona, a Régi
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Magyar Könyvtár (Bp. 1879-1898.) és ennek kíegészítései tartják nyilván.
Az 1711-es határt 'az első magyar irodalomtörténet, Cwittinger Dávid
Specimen Hungariae Litteratae-jának megjelenése jelöli. A plébániai
könyvtárakban ezeken kívül általában megbecsülendő érték minden 1800
előtt megjelent magyar, vagy magyar vonatkozású nyomtatvány. Külön
érdemes a meglévő könyvek jegyzéke mellé ősszeállítaní régi feljegyzé
sekből a történeti !könyvtárjegyzéket is. Régi plébániai iratok között,
vagy az egyházmegyei levéltárban a püspöki látogatások jegyzőkönyvei

ben (Canonica Visitatio) ott lappanganak az egykori plébánosok, lelké
szek könyvtárának katalógusai,

A régi szobrok és képek, a romokból összegyűjtött faragott kövek
mellett így megszólalnak majd a gyakran "lomIlJak" tekintett régi köny
vek is, hogy valljanak azokról a gyökerekről. amelyekből mi is kinőt

tünk; a történelemről, mely az ember értelmes, öntudatos lélekkel biró
voltának egyetemes bizonysága. Az ezzel való foglalkozás nem céltalan,
értelmetlen, henye munkával teszi értékessé az "Isten napját, nemzet
életét! ..." (HolZ Béla)

"A FISIKANAK ELEJI". Idén 180 éves az első magyar fizika. Szer
zője, Molnár János (1728-1804) volt szerzetestanár, későbbi szepesvár
aljai kanonok, osztozik az útegyengetők, a kezdeményezők mostoha sor
sában: az utókor róla is megfeledkezett, s ma már alig néhányan tud
ják, hogy ki volt.

Pedig saját kora a legkitűnőbb tudósok sorában tisztelte, mit eléggé
bizonyit az, hogy Révai Miklós a hires Akadémia-tervezetében Ráday
Gedeon, Gvadányi József, Báróczi, Barcsai, Kazinczy Ferenc díszes tár
saságában őt is a tiszteleti tagok sorába jelölte.

Polihisztor volt, a szó legszorosabb és legnemesebb értelmében, a
ma.gyar nyelvű tudományosság egyik legbuzgóbb szorgalmazója, s így
több tudományág is az alapítók, kezdeményezők, úttörók között tisztel
heti személyét.

Sőt mi több: még a klasszikus verselésre is ő adott ösztönzést hexa
metereivel és pentametereivel, jóval az Ú. n. "Deákos iskola" megindulása
előtt. Ugyancsak Révai ismeri el ezt a hozzá irt ódájában: "Mert nekem
út-mutatóm magyar új Helikonra te voltál; - És oda, hogy mi nyomon
menjek, előre menél."

Ilyen útmutató volt ő több más vonatkozásban is. 1783-tól haláláig
szerkesztett, külföldi olvasmányainak kivonatát közlő 22 kötetes Magyar
Könyvház-ával megindítója lett a magyar folyóiratirodalomnak. "A régi
jeles épületekről" szóló alapos, terjedelmes könyve a magyar nyelvű mú
történet és régiségtan kezdópontját jelöli. - "Az anyaszentegyháznak
történeti" négy köt,ete az első magyar nyelven írt katolikus egyháztör
ténet. - "Könyvházának" egyes köteteit természetrajzi, a magyar-zsidó
nyellJrokonságot hirdető nyelvészeti, filozófiai, történelmi és teológiai ta
nulmányai töltik meg.

Manapság azonban legértékesebb tudományos kezdeményezésének
kétségkívül azt tarthat juk, hogy ó irta meg 1777-ben az első magyar nyel-
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v'Ú tudományos fizikát, melynek címe: "A fisikának eleji. A természe
tiekről Nevvton tanítványainak nyomdoka szerént hat könyv."

Megható az a hősi küzdelem, amelyet Molnár János folytat a fizi
kai tudományos terminológia anyanyelvi kifejezéséért. O még "egyen
lőképpen siető mozdulásról", "akasztott karika-csigáról", "égi karikákról",
"bujdosó csillagokról" beszél. A négyzetreemelést, vagyis a "negyezetet,
duplázatot" úgy éri el, hogya számot "önnönmagával megsokasítja"; a
köbl"eemelést "kozkázat"-nak nevezi ...

Am ha meggondoljuk, hogya Molnár Jánosok bátor kezdeményezé
se nélkül még ma sem beszélhetnénk magyar tudományosságr6l, nem·
fogjuk lemosolyogni ezt a kezdeti dadogás t, hanem megadjuk az illő

tiszteletet, méltánylást és értékelést, nem is a ,;negyezet"-en, hanem leg
alább is - a "kockázaton" ! (K. Gy.)

EGY "ISTEN" SZűLETÉSE ÉS HALALA. Ballagi Mór az 1873-ban
megjelent "Magyar nyelv teljes szótáráv-ban azt írja Hadúrról: Ita ma
gyarok istene a kereszténység befogadása előtt." S így tanították a kora
beli iskolai történelemkönyvek is. Holott ez az "ősi" istenség, abban a
korban rníndössze félévszázados volt, s idén lenne kereken 140 esztendős,

fgy még ma is kétségkívül a legfiatalabb "isten" a világon.

Mi már úgy tanultuk, hogy ezt az istenség nevet Aranyosrákosi Szé
kely Sándor (t1852) találta ki, s alkalmazta először az 1823-ban megje
lent A székelyek Erdélyben című három-énekes hexameteres hősleölte

ményében, Azóta azonban már Kozocsa Sándor, a kitűnő bibliográfus,
Gálos Rezső és Gragger Róbert kutatásai nyomán kimutatta, hogy ennek
a szónak nem ez az első előfordulása. "A Hadúr szót nem Székely Sán
dor alkotta .. , Ezt először egy névtelen német költő Hadur című versé
ben használta, mely 1817-ben jelent meg a Cornelia című zsebkönyvben.
A költeményben, mely 15 strofából áll, négyszer szerepel a Hadur szö,
A költő a versben egy északi, talán norvég eredetű hősregét dolgoz fel
s érdekessége az, hogy a benne szereplő Hadur szintén magasabbrendű,

csodáserejű személyíség, ha nem is istenség. Aranyosrákosi Székely két
évig volt bécsi tanuló (1820-22). Itt olvashatta ő is a Hadúr szót ebben
a zsebkönyvben .. ." S ő már előléptette istenné. - Kis eposza l. éneké
nek 86. sorában jelenik meg - a versmérték kedvéért "Haddúr" formá
ban - mint a hunnok s a tőlük eredeztetett székelyek hadistene: "Zágon,
Haddúrnak Fő-Papja beszélleni így kezd .. ."

Am az ismeretlen német poéta Hadura s a fiatal unitárius székely
költő Haddúra bizonyára feledésbe merült volna, ha az ifjú Vörösmarty
Mihály örökbe nem fogadja a Zalán futása mitológíája számára, amely
ben mint a saját költésű ősmagyar Olympos főalakja jelenik meg - im
már Hadúr formában - mint az Armány nevű gonosz istenség ellenlá
basa. - Jellemző a törhetetlen magyar optimizmusra, amely a jövendő

mondásból is csak a jót hajlandó elfogadni (v. ö. "jó"-so1ni l), hogy ez
utóbbi kellemetlen ártó istenség nem nyert polgárjogot a közfelfogásban.

A Hadúrt viszont utolérte egynémely magas méltóságnevek gyakori
végzete: az idők folyamán kissé leértékelődött. Még pedig istenségből
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közönséges halandóvá, egészen közelről megjelölve: Ferenc Józseffé. Az
osztrák-magyar közös vircsaftban az "obe1'ster Kriegsherr"-nek "legfőbb

hadúr" lett a hivatalos magyar megfelelője. Hiába berzenkedtek ez el
len a 48-as függetlenségiek, mint például Eötvös Károly, aki egyik par
Lamentibeszédében így aposztrofálta a "hadúr"-at: "A legfőbb hadurat
nem vonhatjuk feleletre, amely egyébiránt olyan képzeleti állami intéz
mény, amelyet mi sem nem ismerünk, sem életműködését tekintve, nyu
godtan el nem fogadhatunk. Ezt a mi képzelődő költőink találták ki vala
mikor, Ausztria aztán a szót megtanulta és csinált a repülő szóból elő

ször eszmét, az eszméből propagandát, a propagandából intézményt és az
intézményből Magyarország alkotmányának valóságos megsemmisítését."

. Idők folyamán aztán még tovább devalválódott a Hadúr jelentése és
értéke. A királyi jogkörrel együtt a huszas-harmincas évek "kormány
zóv-ja örökölte a "Hadúr" - ekkor már kissé komikusan nagyképűnek

tetsző - megjelölést. - Végül pedig beteljesedett a végső tragédia: a
ranggal-címmel együtt a semmibe enyészett, mint Zalán futása-beli is
tentársa: a Délszaki tündér. Nem érte meg száznegyvenedik születés
napját. Ma már csak érdekes irodalom- és nyelvtörténeti emlék. (K. Gy.)

Feiclés kiadó: S a á d B é l a
~~~~-'
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SZERKESZTŐI ÜZENETEK

T. K. Budapest. - Aziránt érdeklődik, van-e valamiféle egyházi pa
rancs arra nézve, hogy naponta lelkiismeretvizsgálatot tartsunk és hogy
a lelkiismeretvizsgálat mennyi ideig tartson. A tridenti zsinaton kimon
dották, hogya szeritgyónást meg kell előznie a lelJkiismeretvizsgálatnak,
meghatározták azt is, hogy ez miből áll. Eszerint a lelkiismeretvizsgálat
elegendő és gondos átgondolása bűneinknek, hogy azokat helyesen fel
ismerjük és megbánjuk. Arra nézve azonban, hogya lelkiismeretvizsgá
lat mennyi ideig tart, nincs előírás. Teljesen egyéni, alkat kérdése, hogy
ki mennyi ideig foglalkozik Ielkitsmeretvízsgálattal. Akik csak ritkán
gyónnak, azoknak természetesen hosszabb időre van szükségük, ha ala
'pos Ielkíísmeretvizsgálatot akarnak tartani, de még ez sem mondhatö
ki mindenkíre nézve kötelezően. Vannak akik gyorsabban, mások csak
több megfontolással, hosszabb idő alatt tudják elvégezni. Mindeneset
re el kell kerülni a gondatlanságot, viszont nem szabad beleesni oktalan
aggályoskodásba sem. A kötelező lelkiismeretvizsgálat rnellett az egy
ház ajánlja a naponkénti lelkiismeretvizsgálatot is. Ez abból áll, hogy
minden cselekedetünket és gondolatunkat naponta átvizsgáljuk az er
kölcsi törvények és a tökéletességre való törekvés szempontjából. Igen
jó szelgálatot tesz a naponkénti lelkiismeretvizsgálat az önmegismerés,
a lelkiismereti érzék finomodása és az önmegszentelés tekintetében. Ha
valaki okosan és állhatatosan gyakorolja, akkor az aszkézisnak kitűnő

eszközére talál benne. Szerit Pál a galatákhoz irt levelében azt írja, hogy
"Vizsgáljia meg míndenkí a saját tetteit, tartsa meg dicsekvését önma
gának, ahelyett hogy mások eIétárná." Miután előzőleg kijelenti, hogy:
"Aki beképzeli magának, hogy valaki, holott semmi, önmagát áltatja."
Ajánlották a naponkénti lelküsmeretvizsgálatot a sztoikus bölcsek is; pl.
Seneca a haragról Irt soraiban. Az egyházatyák óta a naponkénti lelkiis
meretvizsgálat állandó gyakorlat az egyházban, a szerzetesrendekben pe
dig elő is van irva, részint mint examen generale, vagyis a napközben
elkövetett bűnök megvízsgálása, másrészt, mint examen particulare,
amely abból áll, hogy a szerzetes megvizsgálja valamely leküzdendő hi
báját, amely ellen éppen különösen törekszik harcolni, iUertve, hogy ezt
a hibáját mennyiben sikerült leküzdenie, vagypedig azt, hogy valamely
maga elé tűzött erényt napközben hogyan sikerült gyakorolnia. Az aggá
lyoskodástólazonban rníndenesetre óvnunk kell, mert leveléből ilyen al
katra következtetünk.

G. K. Debrecen. - A keresztény optimizmus nem azt jelenti, hogy
nekünk mindenben csak szépet és jót szabad látnunk. Igenis, szembe
kell néznünk a ténnyel, hogy van fájdalom, szenvedés, halál, gonoszság,
gyarlóság s a dolgok véges rendjében benne foglaltatik a katasztrófa, a
baleset, a szerencsétlenség is. Az a mondás, amelyet az ön ismerőse per
horreszkál, tudniillik: hogyan egyeztethető össze mindezekkel az 'az ál
lítás, amely szerint: Isten nem küld az emberre nagyobb megpróbálta
tást, mint 'amennyit el tud viselni, nem jelenti 'azt, hogy Isten most már
okvetlenül megóv bennünket minden csapástól, betegségtől, a haláltól.
Aki a puszta eseményeket látja csupán és azokat hasonlítia össze Isten
jóságával és igazságával, árnyakkal viaskodik. Hogy egy ember életében
egy betegség, vagy egy csapás, vagy a halál mit jelent, arra pontos fele
letet csak úgy tudnánk adni, hogyha feltárhatnánk egész életének mín
den rejtett és sokszor önmaga által sem ismert tényezőjét. A pogány



l 9 5 7 VI G I L I A AUGUSZTUS

~lfogás, rnely a keresztény emberek agyában is egyre kísért még azt
szeretné, hogy a gondviselés valamilyen mennyeí üzem legyen ahoi ke
nőcsöket, talizmánokat gyártanak bajok elhárítására. A perh~rreszkáló
nak magyarázza meg ön, hogy a. gondviselés kérdése sokkalta nagyobb
probléma, hogysem azt egyetlen mondással lehetne megmérni és kime
ríteni. Van ugyanis más mondás is: Isten útjai kifürkészhetetlenek. Vagy
egy másik: Isten görbe vonalakkal egyenesen ír. S ha nem hármat, de
háromszázat idéznénk hasonlót, az se rnerítené ki annak a csodálatos
szinjátéknak a titkait, amelyet a gondviselés a mi életünk és a világ
színpadán játszik. Egyszer felemel bennünket, egyszer lesujt, egyszer
megfélemlít, máskor bizalomra gerjeszt, egyszer megríkat. más alkalom
mal megnevettet. Véleményeket és állásfoglalásokat vált ki bennünk,
hogya következő percben halomra döntse azokat. - Ne is kössük le
magunkat lélekben egy helyen, egy állapot mellé. Kapaszkodjunk Isten
Irgalmába, féljük az ő igazságát és bízzunk szeretetében jó és balsors
ban egyaránt.'

C. B. Az imatársulatok ma már nem működnek olyanféle régi ke
retekben, amelyek alkalmasak voltak arra, hogy egyháziak és világiak
megállapodást kössenek egymással és imákat mondjanak és miséket szol
gáltassanak tagjaik, tehát egymás lelkiüdvéért, Keletkezésüket a VI.
századba teszik, kidolgozottabb formáik a VII-VIII. századra esnek, vi
rágzásukat pedig a X. és XI. században érték el. Némely ilyen társulat
nak igen sok tagja volt. A barokk korból magyarországi emlékeit is is
merjük.

R. V. Szeged. - A kételkedés önmagában még nem bűn, de minden
esetre olyan szellemi folyamat, amelyet a hívőnek azonnal fel kell ismer
nie és szembe kell vele szállnia. A katolikus hit hatalmas rendszerében
minden kétségünkre megtalálbatjuk vaz alapos és nagyon megokolt vá
laszt. A kételkedés forrása lélektanilag, bizalmatlanság az emberi meg
ismerőképesség iránt, felismerése annak, hogy milyen nehéz a megis
merés. Kétségtelen, hogy az ember tévedések játékszere, esze és érzékei
gyakran megcsalják egymást. A tudományos kételkedés voltaképpen ér
tékes mozzanat, mert hiszen alkalmat ad az embernek arra, hogy átvízs
gáljon olyan tudományos nézeteket, amelyeket általában igaznak fogad
nak el, holott bizonyos vonatkozásokban nem állják meg a helyüket.
Ezért a racionalista gondolkodás, amely a modern technikai civilizációt
felépítette, a kételkedést, mint munkamódszert kitűnőert alkalmazta és
alkalmazhatja a jövőben is. Egészen más azonban, ha a kételkedést vi
lágnézeti szempontból vesszük figyelembe. Ilyen esetben a kételkedés
akadálya a bátor és határozott cselekvésnek, megbénítja az embert. Val
lásos oldalról tekintve a kételkedésnek nincs helye, ha kínyílatkozta
tott igazságokkal állunk szemben. Itt ugyanis nem az emberi megismerés
korlátozottságával kell számolnunk. hanem Isten mindentudásával és
igazrnondásával, éppen ezért kételkedésre nincs is ok. Kételkedni azonban
a teológiában is szabad, nem ugyan a már kikristályosodott dogmák te
kintetében, hanem bizonyos tételekre nézve, amelyek nem nyertek az
egyházi tanítói hivatal részéről kötelező megfogalmazást. A teológia ép
pen az ilyen nagyon finom és nehéz tételekkel sokat foglalkozik, az
egyszerű hívőnek 'azonban nem ajánlhatjuk, hogy ezekikel a nagyon ne
héz problémákkal viaskodjék.
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