
nyomtatásban megjelent magyar nyeívű orvosi könyv, a "Hasznos és fölötte szík
séges könyv ..." (1588) szerzője, amikor már a címlapon idézi: "Ecclesiast: 38.
Tiszteld az oruost az sziksegert"? Majd az 5. lapon így magyarázza ezt a szerit
írási helyet: "Imeg, a kinek az eghesseg Istentől adatik, nagy aldomas: Ennek meg
tartasara Isten io magunk tartasat rendölte és hatta, merlekletös eletöt, íozonsagot
és egyéb testönknek taplalasat. Ismet a betegség ellen maga segitsegre hivasat az
imadsagot és a könyörgést: Ennek fölötte iambor tudos emböröket, kiknek oruos
lasaual és tanacsaual nem akarja az emberi termeszetöt elrontani, de megtartani es
segíteni, amig neki Kedves akarattya. Innet vannak amaz nömös dicséretök az Z811Jt
irásba: Isten (úgymond) Eccles. 38. a földből terömtötte az orvoslást és a bölcs
ember meg nem utállya. Imeg : az orvosoknak a kiralyok előtt böcsuölettyök leszön "

TEILHARD DE CHARDIN

AZ ANYAG SZÍVE (2)
Fordította REZEK ROMAN

3. Az Evolúció fölfedezése

Hastings-ban történt, teológus-korom évei alatt, vagyis éppen azután, hogy
Egyiptom megdelejezett: sokkal kevésbé elvont fogalomként, mint inkább jelenlét
ként lassan-lassan növekedett bennem a Világmindenség mély, ontológiai, rníndent
teljesen magával sodró Özönlésnek tudata, s végül meghódította egész lelkem egét.

Milyen hatásokra vagy mílyen lökésre, milyen folyamat során és milyon állo
másokon át jelent meg: bennem ez az érzés, és hogyan hajtott olyan mély gyö
kereket? ... Nehezen tudnám megmondani. Jól emlékszem, akkoriban mohó érdek
lődéssei olvastam Bergson könyvét, A Teremtő Fejlődés-t. Akkor még elég rosz
szul értettem meg, igazában mit is jelent a Bergs01kféle Tartam (amely - egyéb
ként - nem "összpontosuló", s ezért nem is elégíthetett ki; erről majd beszélek
a II. részben). De ha ezt most nem is veszem tekintetbe. azt mégis világosan
látom, hogy e lángoló szellemű lapok csak azzal hatottak rám, hogy a kellő pil
lanatban egy rövidke időre felszították bennem azt a tüzet, amely már ott pa
rázslott szivemben és szellememben. Azt hiszem, hogy ez a' tűz azért lobbant
fel bennem. mert harminc éven át, valamiféle "monista" magnsfeszültség hatá
sára (amely lelkem legmélyén lassan fel töl tődött), három gyújtóelem egyszerűen

egymás mellé került: az Anyag, az Élet és az Energia kultusza, Mert mirid a há
rom találhat kiútra és szin.tézist érhet el olyan Világban, amely a rnozdulatlan
Kozrnosz darabkákra parcellázott állapotából hirtelen (egy új dimenzió mcgszer
zésével) jut el Kozrnogenezis szerves fokára és szarves móltóságára,

Kezdetbon távolról sem értettem, s persze nem. is: értékelhettem világosan,
milyon fontos változás megy végbe életemben. Csak arra emlékszem, hogy akko
riban az "evolúció" mágikus szava folyton vissza-visszatért fejembe: refrénként,
zamatos ízként, ígéretként, hívó szóként ... S arra is emlékszem, hogy akkoriban
számomra Anglia tájait valami sűrű, feszült erő lepte el, amikor - főleg naple
mentekor - a Sussex-i erdőket szinto megtöltötte az az egész "foslszilis", geológiai
korok ernléket hordozó élet, amire akkoriban vadásztam szirtfalakon és kőbányák

ban, a waldi agyagrétegekben. Bizony voltak perceim. amikor úgy tűnt, hogy a
Természetben szemern láttára fog hirtelen alakot ölteni valami egyetemes létező.

De már nem a régebben vágyott "ultra-materiális:b" lestem. Ellenkezőleg: már va
lami "legfelsőbb fokon élő" irányában próbáltam megragadni és megszilárdítani
Azt, ami kimondhatatlanul vesz körül mindenfelől... Mintha átbillent volna ben
nem, egyszerre átváltozott a Telítettség érzéke. S azóta szüntelcnül ezt az új irányt
követve nézek és haladok előre.

Foglalkozzunk kissé bővebben ezzel a pálfordulással, s ezzel a fölfedezéssel,
Jól neveltek, vallási oktatást kaptam, tehát fiatal koromban mindig tanulé

kony gyerekként, sőt gondolkodás nélkül fogadtam el, hogy alapvető különbség
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(heterogeneitás) van Anyag és Szenem között. Test és Lélek, Tudattalan és Tu
datos: két különböző természetű "szubs1ztancia", két "Lét-fajta", ami érthetetlen
módon társul az élő összetett valóságban. S azt is bizonygatták nekem, hogy az
első (az én isteni Anyagom.l) mindenképp csak alázatos szolgája (hogy ne is mond
jam: ellenfele) a másiknak. Ezért hát a másik (azaz a Szellem) - már csak
ezért is - pusztán árnyék lett számomra, amit elvileg, tisztelni kellett, de amihez
(érzelmileg és értelmileg) igazában semmi valódi érdeklődés nem .fűzött, nem is
éreztem iránta semmi rokonszenvet. Mindebből bárki megítélhetí, mekkora belső

fölszabadulást hozott, s mílven óriási kapunyitast jelentett számomra, amikor a
"fejlődő" Világmindenségben még botladozó első lépteimkor azt tapasztaltam. hogy
az a dualitás, az a merev kettősség, amiben eddig neveltek, ködként foszlik szét
a fölkelő nap sugaraiban. Anyag és Szellem: egyáltalán nem két külön dolog,
hanem két állapota, két arculata ugyanannak az egyetlen kozmikus Szövetnek 
aszerint, ahogyan valaki nézi vagy meghosszabbítja abban az irányban, ahol (mint
Berqson. mondhanta volna) alakul, vagy ellenkezőleg: szétesík ez a kozrnikus Szövet,

"Alakulnf', vagy "szétbomlani": persze, még szörnyen határozatlan kifejezések
voltak. Kellett is néhány évtized, míg pontos értelmet kaptak fejemben. De ez a
két fogalom a maga módján elég volt ahhoz, hogy máris szilárdan Iormálhassak ki
egy olyan magatartást vagy döntést, aminek irányítania kellett belső kibontako
zásorn további menetét, S ennek fő vonásait ezek az egyszerű szavak határozzák
meg: első helyen a Szellem, - vagy ami ugyanazt jelent: a Jövőé a vezérszerep.

Egészen pontosan kifejezve: az az egyszerű tény, hogy leomolni láttam a dol
gok Bensejét és Külsejét szétválasztó állítólagos korlátot, vagy amikor megállapi
tottam, hogy ha túljutok a válaszfalon, akkor a Természetben tapasztalhatóan és
kézzelfoghatóan alakul ki valamiféle áramlás a kevésbé tudatostól a tudatosabb
felé - mondom: ez a tény -, ha szoros értelemben tekintjük - önmagában még
nem volna elég ahhoz, hogy az Élőnek az Élettelen fölött abszolút elsőséget biz
tosítson, vagyis biztosítsa a Psziché felsőrendűségét a Testi felett. Mert hát a Koz
mosz miért ne inoghatna ide-oda, egyik pólustól a másikig? Vagy ha néhányszor
erre-arra ingadozott, miért ne állapodhatna meg pályája végén Anyagi helyzet
ben, hogy aztán többé sose változzék? .. Nemde, ezek a Fejlődésnek míndmog
annyi elképzelhető formái?

Később elkerülhetetlenül elő kellett bukkanniuk ilyen kérdéseknek (s tudom,
hogy - legalábbis magánhasználatra - meg is oldottam őket). De érdekes, hogy
nem álltak elém míndjárt az első pillanatban. Akár mert ösztönösen villant fel
bennem egy magától érthető meggyőződés: nem tévedhetek, amikor az elém tá
ruló kozmikus mozgásban a lehető legnagyobb alkotóértéket és változhatatlan szi
Iárdságot fedezem fel. Akár mert már halványan előtűritek a Fejlődésnek azok a
pszichés föltételei vagy követelményei, melyeket később tárt fel számomra az Em
beri Energia tanulmányozása.. Moridom: komolyan egy percig sem kételkedtem,
hogy az Anyagnak folyamatos Szellemivé válása - amit oly világosan figyelhettem
meg a Paleontológiában - nem lehet más, és nem is kisebb valami, mint visszafor
díthatatlan folyamat. Gravitációs hatásra a Világegyetem előre sodródik, a Szellem
felé zuhan, mint szilárd formája felé. Más szavakkal kiIejezve: az Anyag: végső

soron nem válik egyre anyagíbbá, amint kezdetben hittem; hanem éppen ellen
kezőleg: meghosszabbodva, elmélyülve, gyökeréig átjártan, igazi irányát követve
eüenállhutatlanul alakul át Pszichévé. Ha a Szellemet nem metaftztkaílag, hanem
genetikusan nézzük, akkor egyáltalán nem ellenlábasa, nem el lenpólusa, hanem
szivemélye lesz annak a Megértnthetőnek, melyet elérni vágvom.

Egy egész élet sem volna elég, hogy (akár csak tökéletlenül is!) Iölmérhessem,
míly kimeríthetetlenül alkotó, s ugyanakkor forradalmi is volt értelmem, ima
életem és cselekvésem számára ez az érték-váltás (már a Szellem fogalmának
megváltozása is).

S közben tovább alakult belső életem. Mivel a bénító, öreg és merev dualiz
musból egy csapásra ugrottam ki, s nemcsak fejlődő, hanem határozott irányban
fejlődő Világmindenségben kezdtem élni (vagyis genetikus Világban): ezért igazá
ban "ellenkező irányba billent" a Szilárd Állandóságot kereső alapvető vágyam.
Mondottam már, hogy mindenit irányító Teljesség-vágyam azelőtt a "végtelenül
egyszerű" (vagyis a fizikailag szétbonthatatlan) felé tartott, s ott keresett szilárd
pontot. De most a Világmindenség egyetlen és legfőbb lényege már valamiféle
Fejlődés alakját öltötte magára, amiben a Noogenezís folyamatos hatására az
Anyag Gondolattá változik; ezért hát elkerülhetetlenül és paradox módon oda
jutottam, hogy a Dolgok végleges Szilárdságát végső fokú szerees Bonyolu/.tsággal
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azonosíts,am. Csakhogy a leginkább romlandó hogyan válhat végső Romolhatatlan
ná a szintézís hatására? .. A probléma megoldását akkor nemigen láthattam, hi
szen még nem ismertem "az Egyesülés biológiai törvényeit" és nem vettem észre
az egyetemes Vonalgörbe jellegzetességeit. De abban már nem kételkedtem. hogy
azt a boldogságot, melyot valamikor "a Vasban" kerestem, csakis a Szellemben ta
lálhatom meg.

S csakugyain : színto biztonságem megszilárdítására márís két hatalmas élő

Egység kezdett kibontakozni lelkem látóhatárán: az egész Föld távlatait átfogó
egységek; éppen a szerkezetí kompozíció, s a szervesség végső fokán láthattam
meg. miként jelenik meg a kozrníkus Szövotanyag ölén "a bonyolódással létrejö
vő megszilárdulás" óriási ereje:

- az egyikben lassan-lassan csoportosulni kezdett és könnyen alkotott har
móníkus egységet a terepen és a laboratóriumban szerzett sokféle biológiai ta
pasztalatom. Ez volt a Föld élő burka, a Bioszféra;

- a másiknak világos látását pedig nem kisebb valami teremtette meg szel
lememben, mint a Háború nagy megrázkódtatása. Ez a másik az egyesített Embe
riség lett, a Nooszféra.

MAsODIK RÉSZ

AZ EMBERI, vagy az ÖSSZPONTOSULÓ

Ma az Ember - vagy pontosabban mondva: az Emberi (2) - az a tengely,
amelyre lelki világom egész épülete támaszkodik, ízületeivel egymásba illeszkedik,
összefügg és mozog, De hogy nehézség nélkül s végérvényesen ezen a központi
tengelyen szilárduljon meg, ahhoz még sok minden kellett,

Az imént mondtam, hogy a Fejlődés fogalmának megszületése révén a Szel
lem kapta meg a Világ változhatatlan és míndent átfogó lényegének kiváltságos
méltóságát, mert számomra már az Asványí és az Atomos helyébe lépett. De
mert ezt a Szellemet homályosan fogtam fel, a fizikusok Energiájának valamíféle
ellentéteként, ezért határozatt szarkezet nélkül maradt, és persze sokáig ilyennek
is tűnt (3). Két szívós, velern született előítélet térítette el tekintetemet, s ezért
nem néztem szembe azzal az (egyébként elég világost) ténnyel, s azért nem tettem
magamévá, hogy ha a Világ csakugyan pszichés bensőségesülessel alakuló szerves
dinamikus rendszer, akkor a Nocgenezis a Testen át, az Emberré-válás útján
dolgozik.

Amikor a Természethez fűző első kapcsolataimról beszéltem, említettem már
azt az első okot, amelyeltérítette figyelmemet: a szerves szubsztanciának altalá
ban - s még sajátosabban: az emberi testnek (4) - fizikai-kémiai állhatatlan
sága bizony továbbra is, és minden ellenkező értelmi meggyőződésem ellenére,
elhomályosította a Szilárd Állandóság felé törő vágyamat,

Másrészt pedig - s ez egy újabb akadály volt - minél inkább növekedett
és szilárdult gondolatvilágomban a Kozmíkus vonzása és elsődleges fontossága,
ellenhatásként annál inkább eltérített utamról és 'zavart az Emberi, mert az em
beri fokon túlsúlyba jut "az egyéni", "a járulékos", "a mesterséges" ... Az, ami
Sokféle az Emberben, nem fojtja-e el föltétlenül s nem szaggatja-e szét vé
szesen az Egyetemest és a Teljest? . .. A fáktól lát juk-e még az erdőt? Vagy 
még inkább: a fáktól meg11Ut11ad-e az erdő? ...

Azt hiszem, kisséielnagyolva, de három állomásra szűkíthetem azokat a foko
kat, amelyeken egymás után át kellett jutnom harminc- és ötvenéves korom kö-

(2) Ezek a kifejezések ismét mutatják olthatatlan vágyamat, hogy amit szeretek, azt
egyetemessé akarom tenni.

(3) Az ,.Ember" szó egészen 1935-ig nem szerepel abban a lerövidített Hitvallásomban,
amelyet mottóként irtam a Hogyan hiszek c. irásom elé (bár mondanivalója kifejezetten
az Emberi Jelenségre támaszkodik). Ma igy mondanám: "Hiszem, hogy a Fejlődés a Szellem
felé tart. Hiszem, hogya Szellem - az Emberben - a Személyessel éri el teljességét",

Csak egyetlen szóval több van itt, de ez elég ahhoz, hogy félreérthetetlenül kijussunk
a metafizikából, s történetibe, biológíaíba. planetárisba helyezkedjünk.

(4) Látom magamat, s még ma is színte újra átélem, amint (lehettem öt-hatéves) ott ál
lok kandallónk mellett és "kis Jézus"-kultuszomra zuhanó döbbenettel nézem-nézem, mint
ég szénné a hajnncsem, rossz szagot árasztva ...
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zött, hogy legyőzzem ezt a kétfajta belső akadályt, s végül teljesen tudatosít
sam azt a rendkívüli kozmikus gazdagságot, amely az Emberi Jelenségben közpon
tosul :

- Az első állomás eljuttatott az emberi Planetáris fogalmához (vagyis hogy
van Nocgenezis és hogy milyenek a körvonalai);

- a második fokon határozottabban bontakozott ki az a kritikus átalakulás,
amelynek a kozmikus Alapszövet a Reflexió fokán alá van vetve;

- a harmadik fok pedig annak felismeréséhez vezetett, hogya pszicho-fizikai
összpontosulással (vagy "Planetizációval") a Nooszf'éra egyfIe sebesebben sodródik
végső fokú emberi állapotok felé.

1. A Nooszféra valósága
Ha nem tévedek, csak 1927 táján, az Emberről írt egyile tanulmányomban (5),

vagyis első kínai utam után szántam rá magamat, hogy - Suess "Bioszféra" kife
jezésének mintájára - első ízben beszéljek Nooszféráról. A Föld gondolkodó bur
kát jelöltem vele. Viszont, ha ez a szó csak ebben az aránylag kései időpont

ban jelenik is meg írásaimban, a Nooszféra meglátása már tíz évvel előbb ott
csírázott eszemben, amikor azokkal a hatalmas embertömegekkel érintkeztek,
melyek Ysertől Verduníg farkasszemet néztek egymással a franciaországi lövész
árkokban. A "Front" atmoszférája ...

Biztos, hogy végleg azért szűnt meg számomra rninden szakadék (ha nem is
minden különbség) "fizikai" és "erkölcsi", "természetes" és "mesterséges" kö
zött, mert "Ember-Milliókba" merültem: hónapok és hónapok során járt át
pszichés hőmérsékíetük és belső energiájuk. Köztük éltem, velük voltam; mindig
ott jártam, ahol legsűrűbb volt a tömegük, legmagasabb a feszültségük. Az Ember
Milhók így lettek számomra valóságos, tehát biológiai nagyságrenddé, akárcsak
egy óriási fehérje-molekula. Később meglepődve tapasztaltam. hogy a velem ví
tázók közül sokan teljesen képtelenek meglátni, hogy az emberi egyednek 
éppen mert korpuszkuláris nagyságrend, - akárcsak minden más korpuszkuláris
fajtának e Világon, föltétlenül a nála magasabb pszichés csoportosulásokba és kap
csolatokba kell kötődnie; és hogy ezeket a csoportokat - mint csoportokat - köz
vetlenül semmiképp sem ragadhatjuk meg (éppen mert n+1 nagyságrendűek (6) ;
viszont sok jeiből pontosan ismerhetjük létezésüket és hatásaikat. Az észlelésnek
ez az aránylag még ritka (7) ajándéka vagy képessége, amely - anélkül, hogy
közvetlenül látná - észreveszi a kollektív nagyságrendek létezését vagy szerves
ségét, - ismétlem: kétségtelenül háborús tapasztalatok során tudatosodott; s új
érzékké fejlődött bennem. (8)

(5) Ez volt első tanulmányom az Emberi Jelenségről. lMouard Le Roy volt szíves sokszor
felhasználni a College de France-on, abban az előadás-sorozatban, melynek címe volt:
A7. idealista követelmény és a fejlődés-elmélet. Le Roy így fedezte tekintélyével a "Nooszféra"
kifejezést, amelyet azóta közismerten elfogadtak.

(6) A sejt nagyságrendi fokán már nem vehető észre a Többsejtű; az atom fokán a
molekula ...

(7) Meggyőződésem, hogy ez a képesség (akárcsak a kczmikus érzék s vele egyidőben)

mégis gyorsan általános lesz a jövendő nemzedékekben.
(8) Ennek az érzéknek a megjelenését világosan jelzi az egyik, kicsit szertelen fantáziájú

írásom, amely 1917 táján készült a Iövészárkokban, s amelynek ezt a címer adtam: "A Nagy
Monász" ; a szögesdrótok között telihold kel föl, a gondolkodó Föld szfmbolíkus képe ... En
nek az új érzéknek nyoma még világosabban látszik abban az utolsó bekezdésben, melyet
"A Front nosztalgtája" (Vísszavágyom a Frontra) c. írásomból a kiadók töröltek (];;tudes,
1917. november 20.) s melyet itt közlök:

" ... Már teljesen éj borult Chemírt-des-Dames-ra. Felálltam, hogy a front rnögé men
jek, szállásomra. De amint visszanéztem, hogy még egyszer lássam a szerit Frontvonalat,
az arcvonal meleg és élő csíkfát, • egy félbemaradt intuíció fényénél láttam, hogy valami
renséges, magasrendű Valósággá alakul át. ];;rcztem, szinte láttam, amint nagy egységgé fo
nódik. De az enyémnél tökéletesebb szellem kellett volna ahhoz, hogy ezt át tudja fogni és
képes legyen megérteni. S akkor azokra az elképesztő kataklízmákra gondoltam. melyeknek
valaha csak az állatok voltak szemtanúi. 11:s akkor úgy tűnt, hogy a lassan alakuló Valami
előtt én olyan állathoz hasonlítok, amelynek lelke öntudatra ébred s összefüggő valóságok
csoportjait észleli, de nem képes megérteni, hogy minek kapcsa tartja őket össze."
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S amint megkaptam ezt az újabb érzéket, a szó szeros értelmében új Világ
mindenség született számomra: a nagy Tömegek Világa mellett (vagy fölötte) a
nagy Komplexek Világa. (Majd beszélek még erről is.) Régebben az lett volna
első ösztönös gondolatom, hogy a Földben elsősorban a Iegköepontibbas; a leg
súlyosabbat keressem, mondjuk például a "Bariszférát", a legbensőbb réteget ...
Most viszont (mert szüntelenül a Szilárdság és a Romolhatatlanság alapvető igé
nye "polarizált"), figyelmem és érdeklődésem lassan fölfelé irányult: a Bolygó
igen egyszerű központi magjáról a kívülebb eső rétegek felé, amelyek ugyan ne
vetségesen vékonyak, de óriási mértékben aktívak és bonyolultak. Már nemcsak
nem éreztem semmi nehézséget. amikor színte intuícióval láttam meg annak az
élő hártyának szerves egységét, amely filmkénJt terül a minket hátán hordó égi
test világos felszínére ; de az érzékeny protoplazma-réteg körül .- sajátos ragyogó
fényövként - lassan megláttam egy utolsó burkot, amely már nemcsak tudatos,
de öntudatosan gondolkodó réteg. S látom, amint rajta szüntelenül, egyre fé
nyesebben és szilárdabban központosul a Föld lényege, vagy helyesebben mondva:
a Lelke. (F o l y t a 't j u k)

HEGYI BÉLA

TECHNIKA, TUDOMÁNY, MŰVELTSÉG
Az emberiség planetáris egységesülésének feltételeiről

Az emberiség kollektív aggodalma, szinte atavisztikus félelme, amit régmúlt
időkben a természeti csapások és a létfenntartási gondok váltottak. ki, mai vilá
gunkban átadta helyét egy míndennél nyomasztöbb katasztrófa-érzetnek, a hábo
rútól való rettegésnek, öltsenek azok lokális vagy kontinensekre kiterjedő formát.
Az eltelt harminc év alatt a Föld sok területén lobbantak föl helyi háborúk és
konzerválódtak konfliktusok, amik mind magukban rejtették egy világégés lehető

ségét és állandó fenyegetettséget jelentettek a népek, s nemzetek számára. Ko
runkban az ún. "egzisztenciális félelem" már nem .azt a hétköznapi bizonytalan
ságot, elemi kétséget fejezi ki elsősorban, amit az ember anyagi vagy szocíálís
válságaí közt átél, hanem sokkal egyetemesebb és mélyebb értelemben azt a bio
lógiai és kozmikus szorongást deríti föl, amely - mint Teilhard jelzi - "meglep
het minden elég bölcs vagy elég oktalan embert, aki meghatározní és felmér
ni próbálja az őt körülvevő Világ mélységeit", veszélyeit és reánk leselkedő ka
taklizmáit.

Az élet jövőjét, a háború és a béke perspektíváit az emberiség; józan több
sége úgy ítéli meg, hogy csakis az evolúció egyetemes - a Föld valamennyi or
szágát érintő, az államok együtt-haladását, kölcsönös kíegészülésre törekvését el
fogadó - szemléletrnódja, a fejlődés általános - a tudomány, technika és mű

veltség stb. köreire egyaránt vonatkozó - és dinamikus - erőteljes, nem lassuló,
mindíg fokozatosan emelkedő - volta mentheti meg a XX. századot a pusztítá
soktól. szabadíthatja meg félelmeitől s a testi-lelki nyomorúságtól egyszer s min
denkorra. Napjainkban történelmi szükségszerűséggévált a nemzetközi feszültségek
oldása, a vészterhes ellenségeskedések közörnbösítése és a harci cselekmények
preventív megakadályozása. "A régi politika elve az ellenségesség állapota és a
háború persektívája volt - írja Karl Jaspers a nyugati világ felelősséget taglaló
könyvében -; az új politika elve a becsületes, józan együttélés és a béke perspek
tívája." A planetáris béke teremtheti meg az emberiség előtt tornyosuló prob
lémák felszámolásának lehetőségét, a Világmindenség pszichológiai biztonságossá
gát a lakosság számára és a világnak mint az emberi összesség otthonának kom
fortos berendezését. A kapcsolatok sokféleségét létrehozó és a segítség korszerű

formáit megkülönböztetés nélkül nyújtó államközi szerződések és internacionális

591


