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Fbpp Imre

A lv\UNKÁRA HIVATOTT EMBER

Minden, .arni van, Isten teremtő tevékcnyséqeböl veszi letét. A lé
tezésre hívott dölqok a világteremtés kimeríthetetlen termékenységü
munkéiében bontakoznak meqvalósulásba és ennek a munkának időn

áthúzó, töretlen szándékában birtokolják létüket. Isten a'lkotó akarata
szólítja, kiáltja valóságba a létesülő világot. Míndenr a benne teremtő

örök tevékenység éltet. A dolgok mélyén az Isten dolgozik: "Deus in
omnibus intime operatur". (A Teremtő létbemozdító ídöfelettí tette az
idő mcqállíthatatlansáqában futó dolgok forrása.)

Kezdetben volt a tett. " A tett, a tevékenység, a működés, a mun
kálkodás a világ letesülesének elindítója és megtartója. A míndenséq
nem puszta, értelmetlen, suta tény, hanem egy gondo> és lelkes munka
roppant teljesítménye: egy örök ihlettségből fakadó munkás szándék
beteljesülése. Önmagukat a dolgok a teremtő tettböl kapják, mégpedig
úgy, hogy maguk is tevékenyek, működök, letesitok: lesznek. A létezés
előttiség tétlenséqéböl előáradó valók a megfáradhatatlan isteni mun
kálkodás erejében léteznek és tevékenységben fogant eredetük kílüktet
létezésükön: maguk is tevékenyek. Ez Istentől kapo.t leghatalmasabb
örökséqük. Minél mélyebben átívódík a teremtett valóság a Tiszta
Ös aktus létesítő erejével, annál felfokczottabb tevékenysége van, an
nál munkásebb,

Már az anyag folytonos mozqásban, tevékenységben van. Úgy léte
zik, hogy hatásba bontakozik. Amínek nincs hatása. az nem is létezik.
Mivel az anyag is a teremtői hatás szülötte, nem tud úgy lenni, hogy
ne legyen kiáradó hatása. Tudjuk róla, hogy leqelveszöbb atomalatti
parányaiban és leghatalmasabb kozrnikus tömeqeíb;n E'gyaránt folyto
nos rnozqásban van. Míntha így akarna kitépődni benső tehetetlensége
ből. Munka tartja létezésben az anyagi víláqmtndenséqet. Ha ~gyszer

kifogy az univerzumban a munkára átváltoztatható energia, beáll az
anyag "halálának", az entrópíának végső állapota.

Az élet még magasabbrendü tevékenyséqbem nyilvánul meg, mint
a puszta élettelen anyag. Az élő szervezet a legkülönbözőbb részek
egybzépülésének és egybehangolásának munkás teljesítménye. Valami
rejtelmes, egységbe irányító dolgos akarat építi az anyagi parányokat
sejtekbe. a sejteket szővetekbe, a szöveteket szervekbe, a szerveket
pedig szervezetbe. Mindebben a Izglelemén)'ICsebb megoldásokat vá
lasztja. hogy a szegényebb változatcsságú és egyszerűbb fízíkaí-veqyí
Iolyamatok bámulatos kombtnélásával veqy ,egységes életcél megvalósi
tásába dolgozza a szétesö osztódó anyagot. A,z élet az anyag első tova
építője és átmunkálója.

A mindenség teremtésének legnagyszerűbb kiépülese az emberen
át történik. Az ő léte veszi magába legtisztábban a teremtő isteni tevé
kenységet. Az ember a belátható minJdenslég'elt alkotó munka Ie9szebb
teljesítménye, ugyanakkor azonban ennek a munkának elhívottja is. Az
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emberi tevékenység új formákat bont ki a lét mínden síkján. Az ember
az ígazi. egyetemes küldetésü munkása, dolgozója az épülő dolgoknak,
ö az igazi kooperátora az örök Alkotónak. Munkába mozdul, hogy él
hessen - éspedig mínél teljesebb emberséggel élhessen: munkássáqa azon
ban nemcsak őt teszi emberebb emberré, hanem átalakítja tevékenysé
géna-k teret: a hatalmas természeti világot is.

Az emberi szellemnek anryagi erőket mérhetetlenül felülmúló akti
vitása beleárad az anyagi lét megfoghatóságába és új kategóriákat bont
ki benne'. Az ember is az élelmet kereső, oltalmat kutató, veszélyektől

rettegő, ellenséget meqszimatoló állati test érzékléséri át látja, hallja, ízleli.
örvendi, Iájja, élvezi és féli a környező világot. De a létfenntartást kereső

kíínduíásban .már nem az állati test, hanem az ember találkozik a világ
gal. Az emberi szellem nem merül ki a test igényeinek állati kieléqíté
seben. A szellemi látás áthalad a közvetlen biológiai érdekkörön. Eljut
magához a megrtapasztaltdologhoz, úgy, ahogyan az, önmagában van.
Az ember megérti a dolgokat. l\ természet megnyílik előtte és kimondja
nekí benső, rejtett értelmét, ami összehasonlíthatatlanul' többet fejez ki
és árul el. mint amit közvetlen testfenntartási. biológiai jelentése meg
nyilatkoztat. Az ember előtt megvallják magukat a dolgok. Mintegy
kiszolqéltetíék: neki magukat. Ezen a felnyíló önkíszolqáltatáson ·át nyúl
bele az ember a természetbe, itt ragadja meg azt, itt érinti meg legben
sőbb valóságát. Itt nyilik meg az út a vílág átrnűveléséhez, átmunká
Iásához: az emberi munke, kultúte és eiuilizáció nagy eposzának meg
valósulásához.

Az emberi megismerés a létezőben nem csupán egy esetlegeseh elő

forduló érteimetlen tényt lát meg, hanem a tényfelület mögött meg
pillantja a kimeríthetetlen gazdagságú lehetŐSégek világát is. Mert a lé
tező valamiképperu mindig több önmaga" puszta tényénél és a lehetősé

gek mélységeit rejti magában. S az emberi szellem ezt a rejtett bőséget

sejti meg bennük. A természdnek életet ajándékozó és gazdagító javai
ban, erőiben sem csupán a termést látja, hanem megsejti a termelés ha
tártalan lehetőséqeit is. Ráébred arra, hogy a természet nem merül ki
abban, hogy pusztán van, hanem terméseinek tovatermelésében mintegy
tovább teremthető. Ennek a nagy felfedezésnek megvilágosító fénYé~n
munkás akarata újszerű aktívításba mozdítja a természet élettelen és
élő lényeit. hogy meqsokszorozódjanak a lét értékvalósáqal.

Amikor az emberi megismerés rányit a dolgok lényegére, .az ember.
megtudja, hogya dolgok létesülese hr;>gyan történik és hogyan történhet.
Belelát a dolgok készülésének oksági feltételezettségébe s ráébred arra,
hogy azok nemcsak készülnek. hanem készíthetők is. Ebben a fölesz
mélésben jelenik meg a munkélo ember, a homo' [eber. Ö már nemcsak
szemleli a történéseket, hanem látva a dolgok készíthetőségi lehető

ségeit, belenyúl a kauzális folyamatokba és csinál, készít, munkélkodik,
dolgozik, alkot, termel. Oksáqí meqismerése rávezeti az embert arra is,
hogy a dolgok nemcsak készíthetök, hanem a tevékenység kiszélesíté
sére használhatók is. Be1evonhatók az emberi testnek akarattól szabadon
irányított mozqásí szférájába, átvihető rájuk és kiter;jeszthető bennük
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az emberi aktivitás. így revelálódík szamara az a:nyag nyers tényeinek
és mozgásainak az a nagy lehetősége, hogy eszközZé, szerszérnrné vál
hatnak az értelemtől irányított kézben. Az anyag eszközí lehetőségén

át árad bele az emberi szellern új történéseket elindító munkás tevé
kenysége a dolgok ősírányú működésébe.

Az anyag lomha tömbjeiben és halmazaiban lappangó kimeríthe
tetlen működésí lehetőségek az -eszközzé vált enyaqban aktualizálódnak
és írányítódak, éspedig úgy, hogy felhasználható, értékesíthető működések

lesznek az ember céljainak szolqálatában. Amikor az ember tervszerű rendbe
harmonizálja az anyag felhasználható működéseít, a mozgásoknak és a
mozgásokból eredőteljesítményeknekúj valóságát hívja létbe: a gép vilá
gát. A gépesítésben az emberi tevékenység óriási arányúvá nőtt. Az emberi
rnunkálkodásnak nem sejtett és nem álmodott hatalmú új létformája
támadt: a technika. Ez a gépi technika az emberi szellem legláthatóbb
diadala az anyag erői felett. A rnotorok zúqásában, kerekek forgásá
ban, villamos áramok feszülésében. gépjárműVlek rohanásában. repülők

szárnyalásában hasonló módon van jelen az emberi szellem láthatatlan
tevékenysége, mint ahogyan a létmíndenséqet áthatja a teremtő isteni
aktivitás létesítő jelenléte.

A mult század természettudósa még azt hitte, hogy véqlegesen meg
oldotta az anyag titkát. Azóta műszereínk mind finomabb érzékenységű

médíumán át lassanként kezdiett elénkmerülní az anyag csodálaltos és
félelmetes arca. Most már tudjuk, hogy lefojtott erők lappanganak min
den porszemben. hogy Ieburkolt, lepáncélozott, izzó tűztenger-zuhataq

ban élünk. Ahogy az atombontásban lenyúltunk az anyag rnélybeveszö
gyölooréig, egészen oda, ahol folytonfolyású létezését veszi a testek mín
denséqe, színte megérintettük az anyaqot teremtő Isten láthatatlan kezét.
5az ember boldog meglepetéssel veszi észre. hogya felszabaduló irtó
zatos energiák továbbra is megőrzik eszközi jellegüket és így felhasznál
hatókká válnak a leqmesszebbre vetett emberi célok szolgálatában. Ez
a nagy felfedezés új korszakot kezd a világ átmunkálására hivatott em
ber történetében: az etomkorszekor. Csak az a kérdés, vajjon az ember
termő és áldó szelídségűvé tudja-e majd nemesíteni az anyag' felidézett
erőit - úgy. hogy azok kiteljesítői és ne elpusztitóí legyenek az em-
beri életnek. . .

Az embernek bele kell merűlníe az anyag széfvesző mélyséqeíbe,
de csak azért, hogy utána annál szélesebben magasodhassék bele em
berségéne k anyagfeletti teljességébe. Nem merül ki a hivatása abban.
hogy pusztán csak él az anyagból, hanem arra küldetett, hogy az izévé
és vérévé lett, rajta áthaladó és lényegévé I váló anyaqot átszellernítse
és magasabbrendű tevékenységbe! nemesítse. Hogy az anyag. amí fenn
tartja őt létében, általa több legyen. Ez a nagy küldetés egyúttal nagy
kocká?at is. A7. a veszély fenyegeti az embert, hogy belefeledkezík az
anyagba és nem tud visszatérni önmaga emberi maqaslataíra s ahelyett.
hogy ő hasonítaná magához az anyagot, az hasonítja őt magához.

A szerszárnmal való munka még bizonyos természeti közelséqben,
a test-lélek méreteíben maradt. Még nem hívta elő azokat az erőket,

amelyek messze túlhaladják a természetes emberi - élettér arányait.



Amíkor azonban az ember felfedezte és ténylegesírette az anyagnak
gépi-mechanikai, technikai lehetőségeit. akkor egy új. színte idegen
szerű je1enségvilággal találta magát szembe. A technikában felszabadított
erők már kiszakadnak a közvetlen megfoghatóságból, etgészen új exisz
tenciális síkot teremtenek, sajátos kategóriákkal és törvénysz:erü~égek
kel. Itt már kérdésiessé válik. vajjon az ember a valóságnak eme túl
növekedett teret át tudja-e hatni emberségének lelkével? Mert bár a
gepesülésbe! szervezett anyagi erők: mechanízmusa létet bővítő s életet
hordozó, áldásos jelenség. mégis a gép és a puszta technik. 3 csupá';
holt mozqás ésenergiaáramlás a teljes életű emberséggel szemben. Az
alkotó összehasonlíthatatlanul _több alkotásánál. Ezért végzleltesen d
szeqényedík az ember, ha élete elqépíesül, ha öntudata és őrilátása

elmechanízálódík, ha az egész techníkaí valóságot nem tudja beleépí
teni testi és lelki valójának eleven színtézísébe. Az elgépiesedés túlte:
gését közvetlenül az ernber életirisseséqe, ösztönös üdesége szenvedhetí
meg. A természetrajongó naiv romantikusokkal szemben értékelnünk és
védelmeznünk kell a technikai civílízácíót. Az ember nem mondhat le
diadalmas alkotásáról, hisz nélküle lehetetlenné válnék, míndennapí élete.
Viszont ugyanakkor teljes életű és emberséqű embernek kell maradnia.

A munka nemcsak a termész-etet változtatja' meg. hanem míndenek
elött átalakítja az embert. Munkára, alkotásra való e!hivottsága szólítja
elő az embert lehetőségeinek bízonytalansáqából, hogy a valóság bizo
nyosságában megtalálja igazi önmagát. Aki nem tesz semmit, az önma
gáv,al sem találkozik. Az alkotások hozzák fe! a rejtett mélyséqeket.
Ezért hatja át az ember munkálkodását az önmcqtaláíásnak mindig új
me91epetésü öröme. Nincs is hatalmasabb Lelkesités az anyaggal bir
kózó embernek. mint látni megnövekedö önmagát a meghódított tev
mészet roppant arányaíban: látni azt. hogyan terjed bele léte a világ
kozmíkus méreteibe: látni gondolatain,ak megjelenését a testek iszonyatos
tömeqeínek újjáteremtett világában; látni akaratának erejét a gépekbe
mozdított anyag kerínqésében, A munka szabadítja ki az embert testi
valójának szűkreméretezett kateqóríáíból. A, munka valósítja me'g és
fejezi ki az embert. Sohasem szabad az alkotásra rendelt embemek
eltántorodnia világot építő hivatásától, mert ekkor végzetesen elszeqé
nyediki legbenső valósága. Hiszen a munka legjelentősebb lélektani ve
tülete abban van, hogy általa az ember átéli és betölti léthívatását. Míg
az embemek van munká]a, addig érzi, hogy teljes értelemben létezik.
hogy létének van jelentése, hogy élete nem értéktelen.

Az embemek az a lényeqí tulajdonsága, hogy társas lény. kifeje
zést nyer a munkában is. A 1egegyénibb munkának is közösséqi dimen
ziója van. Születésével az egyén emberektől átdolgozott, etmüoelt. át
teremtett világba érkezik. Amikor munkába áll. egyetemes emberi mun
kaközösségbe kapcsolódik. DolHOS fáradozásában az ember soha sincs
egyedül: munkája míndíq ,egy élő munkaszervezetbe szövödík bele. Kö
zösségböl indul d munkás tevékenysége és közösségbe épül. S mint
ahogy sohasem dolgozik kizárólag ma9ábOl. úgy sohasem dolqozík tisz
tán csak magának. Igaz. hogy mínél tökéletesebb a munkája, annál
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egyénibb, viszont éppen legegyénibb munkájának, újszerű teljesítményé
nzk van a-Iegegyeternesebb közösséqt jelentősége. A közösség nem át
lagot vár tőle, hanem olyan valamit, amit csak ő nyujthat. Igy lesz
az egyén munkája által valóban gazdagabb a világ.

A dolgozó ember élete áthatóbban szövödík bele .a közösséqbe.
mint a dologtalané. Hatalmas és szoros egybdogódzáSra van szükséq,
hogy az ember meg tudjon küzdeni a lét munkára szólító Feladataival.
Az embereknek meg kell egymás között oseteniok a munkát. nemcsak
mennyíséqíleq, hanem mínöséqíleq is. A munkarneqosztás nem osztja
meg az embereket, hanem ellenkezőleg: egységcsíti őket. Iobban átélik
azt, mennyire eqymásaak vannak utalva. A munka differenciálódik,
ugyanakkor azonban integrálódik is. mindenki más mumkát végez, ezek
a részletrnunkák azonbar» szervescqyséqbe szövödnek. Az egyetemes
emberi érdek és cél hatalmas munk<Jközö~séggé teszi a dolnozó emberi
séqet. Míndenktnek hivatása van a munkához, de sajátos hivatása. Az
embemek rá kell ébredníe, mílyen tevékenységre' van hangolva lénye,
rnílyen munkálkodásban tudja kifejteni Legtermőbb képességeit. A leg
egyénibb munkahivatás tudatával kell vállalnia a közösségi munkafel
adatok teljesítését. Ahol elszíntelenedik az ,egyéni hivatástudat, ott el
terméketlenedik a közösségí munka is. Ha viszont mindenki szabadon
megkeresheti és ,klibontja saját munkalehetöséqeít és ezeknek az átélt
hivatásból fakadó tevékenységeknek alapján szeroezodik a társadalom,

"akkor mind az egyén, mínd a közösséq a leggazdagabb t eljesítrnényt
nyujtja és a Ieqböséqesebb javakban részesül.

Az emberi tevékenység rneqnyílvánulásaín megcsillan valami az
emberi lélek rejtett szépséqének Iényéböl, ami tnűuészetté . avatia cl leg
jelentéktelenebb munkálkodást is. Nincs olyan emberi mű, amely eqyúttal
nem lenne müvészi alkotás is. Művész.ette lesz a szántás, vetés, aratás,
kőfejtés, bányászás, sütés, főzés, varrás, építés - és hatalmas megnyí
latkozású művészetté lesz az anyagnak leqdíadalmasabb alakítása: a
technika is. A gépek új szépséqeket hOZDIa.k a tererntett míndenséqbe.
A gépek formáinak, mozqásaínak, zenéjének külön esztétikája van. Csak
talán még nyersnek tűnik újszerű művészetűk, talán még a technikai
kifejezés nem találta meg igazi szép formáit.

Az ember a technikában is, mint minden alkotásában, ki akarja
fejezni önmagát: lenni akar. A halál nem tudja egysze,rre tzljesen meg
semmisiteni. a temető nem tudja egysznre teljesen elföldelní az alkotás
emberét. Halála utálll itt maradnak művei, elkotésai, őrzik meghajt életét.
Lassanként azonban ebben a síron áthaladó életében is meghal az ember.
Hiába menti bele lelke álmait az anyag haláltalan Iétezésébe: az időben

rnínden múlóvá oldódik.
Az emberi rnunka végső értelmét éppen ezért csak az ember hal

hatatlan erkölcsi voltában nyeri. Nem az anyag láthatóságában dől el
az emberi fáradozások sorsa, hanem a szellemi lét szabad döntésekben
mozqó halhatatlan víláqában. Az embernél a munka - végsŐ' jelentő
ségében ~ hem pusztán. testi önfenntartás, te rmészethódítás, vany koz
mikus méretckbe való ,kiterjeszkedés, hanem örökerkö!csi feladat tel-
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jesítése. Az embernek Istentől kapott időtlen érvényű erkölcsi misszioie
van a munkához. Az ő rendeltetése: {Bire, et, en [eisent, se faire --'
alkotni és alkotva alkotödní, miként Lequiet .mondja. S míg az ember
külsö alkotásatbarn menthetetlenül eltemettetik. benső valóságban mind
örökre megmarad. Nem külsöséqeíben, hanem bensőségében hatalmas
az ember. Nem akkor a leI:Jnagyobb. amikor az atomerők felszabadítá
sával világépítővé lesz. hanem amikor munkafeladatának teljesítésével
egy örökkévalóság felett dönt. Innen érthető. hogy nemcsak a külső

ségekben megmutatkozó munkásságnak van értéke. hanem a láthatatlan
rejtekben maradó tevékenységnek is: a. szemlélödésnek, a tiszta gondol
kodásnak és általában mínden értelmiségi munkának. Mert az ember a
célja mínden fáradozásnak. Nem külső történések a munka értékének
végső lemérőí, hanem a bensőségében halhatatLan létü ember. Igya leg
elrejtettebb munkás tevékenység is megmarad. Mínden emberi fáradó
z.ásnak azonos esélyei vannak az elmúlhatatlan értékek valósítására.
Az erkölcsi értékek örök fényében kitisztul a munka igaz jelentése és
megmutatkozík a munkában valő végső egyenlőség. . .

Eppen a legnagyobb kultúrateremtő népek sejtették és tudták leg
világosabban. hogy az emberi munkának el nem múló értéke van. A hal
hatatlanság gondolatából születtek a leghatalmasabb kultúraépitő szán
dékok és a halhatatlanság meggyőződésében nyeri ígazi sűlyát, komoly
ságát és értelmét minden erőkifejtés. Teljes odaadással csak az örőkké

valóságnak tud dolgozni az Istentől teremtett ember. Ahogy a muruka
igazi. önfeláldozó. neves és névtelen hősei mindig érezték is. hogy a
muruka nem kényszer. hanem örök értelmű hivatás.

Isten teremtő tette örömteljes munkálkodásra rendelte az embert.
Az Írás szavai szerint: "Vette tehát az Or Isten az embert és a Gyö
nyörűség paradicsomába helyezte. hogy művelje és őrizze meg." (Gen.
2.. 15.) Az ember azonban elhűtlenedett nagy küldetésétöl, ezért nem
kerülhette el árulásának keserű következeményet. Elvettetett az Istentől

és kitag'adtatott. Az isteni Igazságosság átka félelmetesen sötétlett szám
űzött életében és természetes, hogy árnyékot vetett munkélkodásének
értelmére is: ..Átkozott legyen a föld munkád alatt - hangzott az ité
let -. fáradalmak árán egyél abból élted valamennyi napja alatt. Tö
víst és bogáncsot hajtson. az néked s a föld növényzetét egyed. Arcod
verejtékével edd a kenyeredet. míg vissza nem térsz a földbe. amelyből

vétettél. - mert por vagy s vissza kell térned a porba!" (Gen. 17-9.)
Belátharatlan - évezredek messzeséqébe vetődött az Istentől elvettetett
ember. Dolgozott, mert dolgoznia kellett. de a munkának nem. láthatta
igazi értelmét és nem ízlelhette édességet. Mindig valaaii v:ég%etszerű~
séget látott benne: elítéltetést. Legtöbbször pedig szégyent és megaláz
tatást. A pogány szemleletben a munka a leiqéxottek, a rabszolgák fel
adata. Azonban az idők teljében eljött az ember megíg,ért Megváltója
és az emberi munka megszentelője. S amióta a míndenséqet teremtő

Isten egyetlen Gyermeke az Ács Feleséqének fia lett. feloldódott a
munka átka. felszabadult az emberi k~ZIe'k munkája, megáldatott a mun
kábafáradt emberi test verejtéke. Isteni méltóságot nyert a munka, mert



maga az Isten is, harminc esztendeig, kérges tenyerű, napégette arcú
ácsmunkásként élt közöttünk.

A megtestesült Isten hozta mega munka meqszentelését és a ketesz
ténységhirdette meg .a világnak a nagy örömhírt. A rnunkás Krisztust
Istenének valló kereszténység ébresztette rá az emberiséget a munka is
teni méltóságáraés múlhatatlan értékére. A kereszténység adott igazi
munkakedvet az alkotó emberi szándéknak. Igaz, hogya keresztény
hivatástudat nehezen tudta leküzdeni az őspogányság evezredes képze
tdt és azok minduntalan visszakísértettek történetében. A letargíának, a
terméketlen passzivításnak, az anyagban mozgó tevékenység elátkozásá
nak tarka változatossáqú eretnekséqeí folytonosan ott ólálkodnak a názá
reti ácsmühelyböl elindult vallás körül. De az igazi keresztény ember
tudja, hogy a munka szerit hiuetés. Nem szolgaság, hanem uralkodás:
uralkodás a természet mérhetetlen hatalma felett. Nem szégyen, hanem
dicsőség: dicsősége az Istent másoló embernek. Nem kényszer. hanem
szabadság: szabadsága a vak anyagi erőkkel szembeforduló merész földi
vándornak.

Kultúrtörténészek meqállapitják, hogy ,a modern természettudomá
nyos kultúra és technikai civilizáció a keresztény szerzetesséq intézmé
nyéből fakad. Az újkor természettudósának és feltaláló munkásának ős

tipusa a keresztény szerzetes, Ö valósította meg aszkézisnek és aktíví
tásnak. szernlélödésnek és ténykedésnek azt a csodálatos szintézisét,
amely teremtő talaja lett a természettudományos fejlödésnek.. Az alkotó
munkához dialektikus ellentétességben feszülő kettősség kell: elmélyedés
és tevékenység. Nehéz megtalálni és megvalósítani ennek a kettősségnek

eleven, teremtő szintézisét, mert vagy az egyik, vagy a másik Végletbe
siklik az ember. Indiában például minden alkotó akarat belefulladt a ter
méketlen szemlelödésbe, a kínai őskultúrát viszont az gyökértelenítette
és szárította el, hogya kínai lélek szétszóródott és elsekélyesedett a min
dennapi gyakorlatiasság közvetlen gondjaiban. A kereszténység hozta
meg a tevékenységet teremtövé tevő aszkézist. Mert ahhoz, hogy egy
tudós fölfedezze a természet titkait, hatalmas áldozatot jelentő aszkézis
kell: elvonulás, lemondás és kérlelhetetlen önfegyelem. Ruthcrford
például százezer kísérletet végzett a Wilson-kamr'ával, míg hat esetben
atommaghasadást észlelt. Ez olyan szívós kitartást és összeszedettséget
igényelt, mint amilyenre a keresztény szerzetesí aszkézis tanitotta meg
az emberiséget. A szerzetes elvonult a világtól, de ezt nem a buddhista
életmegvetés passzív lelkületéből tette. Az ő elvonulásának szándéka ha
talmas életigenlésből fakadt: a tökéletesebb, a magasabbrendű, a termé
kenyebb élet titkának nagy szomjúságából.

Az emberi munka nem más .. rnint a Teremtő örök munkálkodásának
folytatása az idő mühelyében. De csak akkor lesz az emberi munka Isten
képmásává magasodó ember teremtő lendülete, ha ez a munka is meg
szentelödík, mint az a nagy isteni alkotás az idők hajnalán. A munkás
ember a Teremtő elküldöttje. Viszi és vésí az isteni arcot az alaktalan
anyagba. Munkássáqával istenibb értelmet ad a világ kífejtözésének. De
hogy el ne vesszen hivatása betöltésének úttalan' útjain, vissza-vissza kell
térnie önmaga mélységeibe, hogy itt találkozzék a csend és nyugalom
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megerősítő Istenével. A teremtő Istent ünneplő csendes megpihenés azt
jelenti, hogy az ember fölötte áll a rnunkának, hogy a munkás nem rabja,
hanem ura alkotásának, hogy a dolgozó test-lélek több érték, mint a
puszta munkateljesítmény. Ha az emberben nem lenne meg az ünneplés
nagylelkűsége, a munka megbosszulná magát rajta és kisajátítaná őt ma
gának. Az ünneplés benső elmélyedése ráébreszti az embert arra, hogy
munkás fáradozása nem vakcélú kényszer, hanem szent hivatás telje
sítése.

NEM A DOLGOK
Nem a dolgok bonyolultak, te vagy
a bonyolult, aki szemléled őket

és addig boncolod. amíg e nagy
egység ezer atomra hull előtted.

Megpróbálod aztán, hogy összerakd
s kitudd Lelkét a létadó erőnek;

mohón hajolsz lencséd fölé, de csak
fej fákat. látsz, nagy jelkép-temetőket.

Ez hát a világ? föltételezések
tömegsírja, amely fölött az élet
talány-arcának örök fátyla leng?

Vagy az egység, mely ott dereng a részek
tükrén, mégis a lételőtti Lélek
elmosódó lábnyoma idelent?

R Ó M, 13, 11-14.
Ideje már, hogy álmodból fölébred],
mert nem állnak meg érted a napok.
Vigyázz! míg alszol, eltelik az élet
s meghalsz, mire fölkelne hajnalod.

Ne éreznéd. hogy bensödet a féreg
emészti már? Ó lélekző halott,
ajkadon oly jajongva sír a lélek,
hogy lehetetlen meg nem hallanod.

öltsd fel a világosság fegyverének
ragyogását és készülj: az itélet
közelebb van hozzád, mint gondolod.

Úgy járj tehát, hogy ha majd az igéret
beteijesedík, az örök Igének
dicsősége -övezze homlokod.
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MIRE KÜLDÖTT

Míre küldött az Jsten? arra, hogy
gyűlöld azt, aki épp úgy, mint te, mása,
s pusztán azért, mert károdat kivánja?
Miért küldött? azért, hogy marakod]

s visszaharapd a beléd harapót;
vat/y hogy utána menj és hogyha fájna
szegénynek a rajtad ejtett marása,
te adj sebére egy kis balzsamot?

Nyilván nem amt küldött, hogy ítélkezz,
hisz magadat ítélned épp elég lesz,
és irgalmat, ha rád kerűl a sor,

hol lelsz, ha magad sem irgalmazol?
Gyűlöl? Szeresd: s tán megválthatod akkor
magadat is, öt is a kárhozattól.

INGEMISCIT ET PARTURIT

Róm. 8, 19-23.
Fák és virágok, harmat és ködök,
az ásványok vak lelke s fönn amennyég:
meqváltásáért hozzád könyörög,
ember, ez a teremtett végtelenség.

Ha állsz a vizek örvénye fölött,
vagy nézed fönn a forgó szféra rendjét:
míntha az égi s földi délkörök
halk zokogással irgalmad esenqnék,

Mert a világ sebzett szíve vonaglik
s a lét vajúdni meg nem szüník addig,
mig szabadságot nem nyer általad,

s benned, a te dicsőségedben újra
rómolhatatlanná magasztosulva
föl nem ragyog a megváltott any.ag.

Rónay György

Rónay György

689



Yvcs Congar

INTEGRIZMUS ÉS KONZERVATIVIZMUS
Miért ne beszélnénk róla őszintén? Vagy talán nem lehetséges rnin

denről tisztelettel. de tárgyilagosan és kertelés nélkül szólní, tekintet nél
kül a személyekre, egyszerüen szembenézve a puszta tényekkel? Konklú
ziónk annyit fog érni, amennyit bízonyításunk, elemzésünk és okfejtésünk
él; ha ezekben hiba lesz, örömmel vesszük a helyreigazitást és ennek
meqfelelöen változtatunk véqkövetkeztetésünkön is.. Egyébként maguk éJ

tények mutatják, hogy lehet tárgyilagosan, sőt derülatőn beszélni a mo
dern - és főleg a francia - katolicizmus egyik kínzó problémájáról.
amely mögött két különbözö magatartásból eredő ellentét rejlLk.

Az egyik magatartás az inteqtizmus, •amelyen ezúttal nem bizonyos
katolikusoknak a század első negyedében a modernízmussal szemben ta
nusított reakcióját értjük, amit főleg a feljelentések és a titkos társasá
gok uralma jellemzett, hanem azt a sajátos fölfogást, amely a katolikusok
egy csoportjánál az egész újkor folyamán, és főleg a vallási válságok
korszakaiban állandóan meqtalálható. Mert az integ1-.izmus nem doktrína,
hanem magatartás; mi legalább is azt a módot értjük rajta, ahogyan
valaki katolícízmusát átéli, megvallja és kifelé megvédeni igyekszik. A!JlÍ
kor például V. Károly és Ferdinánd azt kerte az Egyháztól. hogy a
katolicizmushoz való hüség megkönnyítésére a germán országokban a
hívek két szílli alatt áldozhassanak. sok katolíkus, főleg Spanyolország
ban, hevesen ellenezte ezt a "megalkuvást", mondván, hogy kár meg
könnyíteni azoknak a visszatérését, akik vallásukat elhagyták. Nem
tanokról volt itt szó, hiszen a Szeritszék végül megengedte a kehely
használatát. hanem inkább két ellentétes mentalításról. Egyesek ilyen kül
sőségekben való könnyítésekkel szerették volna elősegíteni a kereszte
nyekegységét, mások viszont elvböl elleneztek minden - bármilyen je
lentéktelen - engedményt, és a szoros kaput igyekeztek még jobban el
szűkíteni. Ez az irányzat, amely Carafa kardinálissal. a későbbi pápával.
majd V. Piusszal győzelemre jutott, sokban hozzájárult az ellenreformá
ció magatartásának megmerevítéséhez.

E kétféle irányzat kíkrístályosodására főleg a XIX. században adó
dott alkalom. A francia forradalom nemcsak politikai, hanem spírítuálís
szempontból is fordulópontot jelent. Életbevágóan fontos választás elé
állította az embereket. Nem is annyira .a jakobinus filozófia és a katolí
kus hit közöttí választásról volt szó, mint inkább arról. elfoqadják-e
vagy a priori elutasítsak-e a modem világ bizonyos értékeit. Lamennaís,
és folyóirata, a L'Avenir például nagyon is hirtelenül és abszolút módon
foglalt állást a szabadság mellett. Lacordaire, akinek csodáljuk valóban
;,'katolikus" szellemét. színtén a szabadság oldalára állott, de meanyível
tisztább és mérsékeltebb szellemben tette ezt, mínt Lamennaís! Már ő is
észrevette, hogy kétféle irányzat alakul ki a katolikusok közőtt, aszerint.
hogy - bizonyos mélyreható módosításokkal -elfogadják-e a forrada
lom vívmányait, avagy nem.

Sajnos, a helyzet idővel elmérgesedett, amiért elsősorban két szélső-
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séges és szenvedélyes temperamentumú ember viseli a felelősséget: a
forradalmár Lamennaís és a tradícíonalísta Veuillot. Helyesen jegyzi
meg Lacordaíre, hogy Veuillot lapja, a L'Llnivers szélsőségesen reakciós
magatartásával és türelmetlenül polemikus hangjával befejezte Lamennais
művét. Részben neki köszönhető, hogy a katolikusok tábora kettésza
k.adt. Egyébként kétségkívül Lamennaíst terheli a felelősség azért,· hogy
a francia katolikusok vallási és politikai vitáiban olyan szeetelen és sértő

hangnem honosodott meg. A L'Avenir körül kerekedett vihar óta jött
divatba a francia katolikusok között az a sajnálatos szokás is, hogy egy
mást Rómában feljelentgették. Veuillot viszont azt a súlyos hibát kö
vette el, hogya L'Llnioers szerkesztöséqéböl eltávolitotta a liberális gon
dolkodású embereket, akiket Páris érseke ajánlott neki, s ennek az lett
a következménye, hogy a reprezentáns katolíkus sajtó egy kétségkívül
igen tehetséges, de szélsőséges és egyoldalú ember véleményét kénysze7
ritette rá a közönségre. Az 1851-i államcsínnyel csak rosszabbodott a
helyzet. Ettől fogva egészen 1859-ig Veuillet a katolicizmust az önkény
uralomhoz való csatlakozással azonosítja, a parlamentarizmust eretnek
ségnek tartja és szenvedélyes intranzigenciájában az Egyházhoz való
hűséget összekeveri avval a nagyon is kétes orthodoxiával, amely túlzásá
val meghamísitja a katolikus vallás tekintélytiszteletét és doqmatizrnusái.

A két különbözö irányzat, amely a francia katolikusokat egymással
szembeállítja. politikai színezetü is, mert Franciaországban a politikának
egészen a legutóbbi időkig mindíg filozófiai és vallási háttere van. A fran
ciáknak a Forradalom sokkal többet jelentett, mint az előjogok eltörlé
sét, a Köztársaság többet, mint a politikai élet egy bizonyos rendszerét.
és a Modern Világ többet, és főleg mást, mint bizonyos életfeltételek
összeséqét vagy bizonyos értékek iránt érzett rokonszenvet. Ezek rnö
gött a mítosszá vált fogalmak mögött a tekintély elvének.visszautasítása
és ugyanakkor az Isten, főleg a kinyilatkoztató Isten szuverénitásának
elvetése rejlett. A francia katolikusok, sajnos, ahelyett, hogy a helyes
közepúton-találkoztak és olyan emberekire hallgattak volna, mint Lacor
daire, aki egyaránt hü volt Istenhez, Egyházhoz és az evilági hívatásá
hoz, még. súlyosbították a félreértést azáltal, hogy vagy Lamennaís-val
en, bloc elfogadták a jakobinus eszméket, vagy Veuillot-val és aharmadík
köztársaság első felének konzervatívjaival minden megkülönböztetés nél
küleIvetették azt a modern világot, amelyben dolgozniok kellett volna.
A francia katolicizmus története 1871 és 1945 között nem más, mint ·a
helyes középút lassú győzelme a két szélsőség: a modernizmus és az
integrizmus fölött. Ezt a békés hadjáratot elsősorban XIII. Leo, XV. Be
nedek és XI. Pius vezették. akiket néhány kiváló főpap segített, mint
például Verdíer és Suhard kardinális.

Nehéz küzdelem volt ez, mert Franciao-szágban a harcok eszmei
síkra terelődnek és vallásháború formáját öltik. Ráadásul a franciáknál
a középkorban és az Ancien Régime alatt a kereszténység páratlan ered
ményeket ért el, és a fényes mult emlékének bűvöletében a francia kato
likusok kötelességüknek érezték hazájukat újra meghódítani Krisztus szá
mára. Másrészt a középkor és az Ancien Regime kereszténységének tör
ténelmi súlya ís roppant erővel nehezedett a Irancía társadalomra és



olyan mély gyökereket eresztett az egész Irancía kultúrába, hogy az új
társadalmi berendezkedés hívei csak úgy véltek sikert elérni, ha támad
ták az Egyházat, sőt magát a kereszténységet is, amely annyi gyökeré
vel tapadt ehhez a multhoz.

Viszont az is érthető, hogy azoknál a katolikusoknál. akik nem lát
tak eléggé a dolgok mélyére és nem tudtak nagyvonalúan lemondani a
rögtöni és kézzelfogható eredményekről. a kereszténység védelme poli
tikai színezetet öltött. Ez pedig nagy szerencsétlenséq volt. Egyes hü
katoiíkusok azt hirdették: ha elfogadjuk a köztársaságot és a modern
világot és azokat az értékeket, melyeket magukénak vallanak, a keresz
toolység alatt vágjuk a fát. Mások, nem kevésbbé hű katolikusok, akik
a keresztényséq ügyének szolqálatát másképen fogták fel, azt mondták:
amikor a köztársaság és a modern világ ellen harcoltok. csak elmélyíti
tek a félreértést, amelynek következtében ellenfeleitek azt gondolják,
hogy csak akkor jó republikánusok és modern emberek, ha a katolielz
mus ellen forduln,3k... Így aztán a katolikusok megoszlása állandósult.
Az ellentét mind élesebb lett azok között, akik hajlandóak voltak a mo
dern világ felé "leereszteni a felvonóhídat". és azok között, akik nem
akarták áthídalní, sőt, ha lehet, még mélyíteni is igyekeztek a szakadé
kot. A félreértést még növelte az a körülmény, hogy az előbbiek "mo
dern világon" azt a történelmi korszakot értették, amelyben éltek, ösz
szes intézményeivel .és törekvéseivel, az utóbbiak viszont a forradalom
és köztársaság vívmányainak nem keresztény, sőt esetleg határozottan
egyházellenes részét. Ezért a konzervatívak az előbbieket árulóknak,
vagy legalább is oktalanoknak tekintették. akik a trójai falovat engedik
be falaik közé. Végülis a tradicionalisták, ellenezve míndazt, ami új 
nehogy a keresztényellenes elemekkel valamikép paktumra lépjenek 
elvágták útjukat a modern világ felé és a katolikusok nevében visszauta
sították az embernek azt a jogát, hogy kivegye részét az evilági életből

és magáévá tegye' kora törekvéseit, értékeit és intézményeit, amennyíben
nem bűnösek. Tragikus félreértés volt ez, amelynek eredete a francia
forradalom és nem utolsó sorban az Ancien Régime céljainak bizonyta
lan és kétértelmű magyarázatában keresendő és főleg abban, hogy ez
utóbbiban Isten és a Császár' ügye teljesen összekeveredett.

Azok alapján, amiket az integrizmusról és modernizmusról röviden
elmondottunk. két vonással összegezhetjük jellemzőiket. l. totális állás
foglalást jelentenek, rányomják bélyegüket az egész életformára, neve
lésre, temperamentumra, át- meg átszövik az Egész szellemi és erkölcsi
életet; 2. különösen konzervatív oldalon. határozott politikai magatar
tással járnak együtt. Azért mondom, hogy különösen konzervatív olda
lon, mert az integristák egész életformája pontosan megszabott dolgok
hoz van kötve. Evvel szemben az a körülmény, hogy az ember nyitva
áll a modern világ felé, még nem jelent szükséqkép határozott politikai
állásfoglalást. hanem inkább csak bizonyos szellemi hajlandóságot. Ha
viszont valaki a modcrn világgal, a forradalommal és köztársasággal
szembehelyezkedík, természetszerüleq azokhoz a dolgokhoz vonzódik,
amelyek a. régi időket jellemzik. Ezért az integrizmus majdnem mindíg
jobboldali politikai beállítottságqal jár együtt.
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Az ellentéteket növelte, hogy mindkét oldalon olyan emberek állot
tak, akik temperamentumban és beállítottsáqban meröben különböztek
egymástól. Például egy Newman és egy Manning soha sem érthették
meg égymást. Egy volt a hitük, hivatásuk, jellemük, íntellígencíájuk,
nemzetiségük és kultúrájuk, mégis rníndenben szemben állottak egymás
sal, mert meröben máskép éreztek a modern világgal szemben. Márpedig
semmi sem választja el jobban az embereket, mint az érzés. A kanadai
francia katolikusok például majdnem mindenben megegyeznek az ir kato
likusokkal, mégis nehezen értik meg egymást, mert külőnbőzőképpenél
nek és különbözöképpen éreznek. Már az egyes emberek közöttí ellen
tét is szinte legyőzhetetlen, ha különbözőképpers éreznek. hát még ha
nem egyes emberekről, hanem embercsoportokról van szó! Két egymás
sal szembenálló csoport mindig félelmetes, mert előbb-utóbb a bizalmat
lanság pszichózisát termelik ki és a klikkszellem kizárja a kibékülés min
den lehetöségét. így volt ez az integristák ésa modern világgal rokon
szenvező katolikusok esetében is. Az integristák attól rettegtek, hogy a
lebocsátott felvonóhidakon bevonul az ellenség és ellenfeleik paktumot
kötnek vele. Ez utóbbiak viszont míndíq azt gyanitották - és nem is
egészen alaptalanul -, hogya konzervatívok feljelentik őket Rómában,
ezért bizalmatlanok voltak irántuk és ez a bizalmatlanság némí megvetés
sel párosult. Az integristák maguk is érezték ezt, szenvedtek is miatta
és többnyire még merevebb doqmatízmussal, még nagyobb bizalmatlan
sággal, még több feljelentessel igyekeztek magukat túlkompenzální.

V égeredményben mí .a lényege annak a jobboldali beállítottsáqnak.
amely vallási téren az ínteqrízrnusban nyilvánul meg?

Azt szekták mondaní, hogya jobboldali ember a rendet az igazsá
gosság fölé helyezi, a haloldali viszont többre becsüli a rendnél az igaz
ságosságot. Nem biztos, hogy az érdekeltek e személyleírásban magukra
ismernek, mégis azt gondolom, hogyajobboldaliaknak valóban legna
gyobb gondjuk egy bizonyos rend, Kétségkivül megtalálhatjuk náluk .a
rendszeretet és a hüséq erényét, ami nem megvetendő, f6leg ha keresz
tény felebaráti szerétet koronázza meg. Elsősorban egyfajta rend embe
rei ök, akik egész lelki alkatuknál fogva azt szeretík, amit kívűlről,

tekintélyi alapon, előirásokkal szabnak ki az emberre. Ha például Veuíl
lot egyili alapvető művét, az Illusion libérele-c olvassuk, szembeötlő,

mennyire vonzódik míndahhoz, ami felülről jön, akár törvény írja elő,

akár hagyomány vagy dogma; viszont bizalmatlan mínden iránt, ami az
embertől ered. Jellemző rá a bizalmatlanság a "világ" és a világ hala
dása iránt és a vonzódás az ",erős kéz" politikája és az önkényuralmi
módszerek felé. Alighanem ebben a mentalításban keresendő annak a túl
zott nyugtalanságnak az oka, amit Franciaországban az úgynevezett
"amerikanizmus" keltett. Az "antiamerikanisták" részben jogos, részben
alaptalan félelme mögött az attól való rettegés bújt meg, hogy tekintély
uralmi rendszerüket; amelybe a vallást bezárták, esetleg veszélyezteti az
a két hatalmas erő, amelyet Hecker atya olyan szenvedéllyel hirdetett:
a vallási alany és a Szentlélek, aki közvetlenül beavatkozik az emberi
életekbe és szétfeszíthetí gondosan felépített rendszerüket.
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Mindezt a tapasztalat is megerősíti. Előfordul ugyan, hogy egyes
jobboldaliaknak naqyvonalú és határozott szocíálís elgondolásuk van, a
nép azonban míndíg atyáskodást gyanít náluk és soha sem fogja azt
érezni, hogy valóban az ő pártjukcin állnak. A rend hívei u. i. azt kép
zelik, az emberek csak akkor csinálhatnak valamit jól. ha azt felülről

előírják nekik. A jobboldaliak nem bíznak eléggé az emberben. Az egyéni
kezdeményezessel szemben való magatartásuk visszautasító, elítélő, leg
jobb esetben leereszkedő. Az ő szemükben csak annak a cselekedetnek
van értéke. amelyet tekintélyi alapon viszünk végbe. Világnézetük hie
rarchikus. De vajjon az életben csak annak lehet értéke, ami a hierarchi
kus elvnek engedelmeskedik?

Minthogy az Egyház szervezete hierarchikus, egyesek csak azt tart
ják jó katolikusnak, aki az Egyház iránti hűséqét jobboldali magatartás
sal köti össze. Ez a hibás kapcsolás az inteqrizrnus alapja. Ehhez járul
még a "természetfölöttiségnek" az a helytelen felfogása, amely "natura
lizrnust" szimatol az emberi természet legegészségesebb meqnyílatkozá
saíban.Is.

Ha a modern életet a maga egészében tekintjük, elsősorban úgy jel
lemezhetjük. hogy felfedezte az alanyt. A középkort és az Ancien
Régime-t főleg két vonás külőnbözteti meg a modern kortól: l. az objek
tivitás, amely nem tartja fontosnak. hogy valamely dolgot ki és hogyan
mond, mert kizárólaq csak a tárgyi igazság érdekli. Lélektani és törté
nelmi szempontok a középkorí embert nem izgatják. 2. A hagyomány
tisztelet: az eszméktől nem annyira újdonsáqot, mint inkább folytatola
gosságot vártak, azt, hogy az új ideák a régiek nyomába lépjenek.

A modern világot, amelynek születésí idejét a XV. század végétől

1680 körülig tehetjük, aszerint, milyen oldalról nézzük, az- előbb elsorolt
vonásoknak pontosan az ellenkezője jellemzi. l, Az alany felfedezése és
az alanry szerepenek hangsúlyozása. Az ember és az ember lehetöséqeínek
felfedezése; ráeszmélés arra, hogy az igazság felismerésében és megszer
késztésében milyen nagy szerepet játszik az ember egyéni hajlama.
A modern ember szemében kevéssé fontos, hogy, valami igaz-e vagy
nem, inkább az érdekli, hogyan jut el valaminek a Eelísmeréséhez és mi
képpen fejezi ki azt. Még az igazság kutatásában is elsősorban lélektani
és történelmi szempontok vezetik. 2, Új igazság kutatása, szenvedélyes
érdeklődés az új igazságok iránt. A mult elvetése csak azért, mert mult,
óvakodás attól, hogy hogy az előző nemzedéknek a nyomába lépjen.

Hogy ebben a magatartásban van sok túlzás is, és hogy a meder
nízmussal kapcsolatban jogos az ítéletalkotás betegségéröl beszélnünk,
azt fölösleges bővebben fejtegetnünk. Avval is tisztában vagyunk. hogy
az alany túlbecsülése a szujektivizmushoz vezetett (Kant). a túlzott bi
zalom pedig mindaz iránt, ami az embertől indul ki, az ideolóqiai Taiciz
mushoz (Rousseau), amely a priori elvet rníndent, ami nem az ember
től ered. Akadtak azonban olyan megfontolt szellemek és közöttük nem
egy katolíkus, akik azt gondolták, hogy az igazság az alany szempont
jából is nézhető és a megismerés feltételei között az egyéni hajlam sem
hanyagolható el. Ezek felhasználták az. új szemponcokat. sőt a fejlődés

gondolatát a kereszténységre is alkalmazták. e téren szintén jogosnak
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ismerve el a pszichológiai és történelmi nézőszöqet. Ez volt Möhler és
Newman nagy újdonsága; helytelen azonban a modernizmus őseit látni
bennük. Hiszen már Pascal megnyitotta az utat egy újfajta teológia és
apologétika felé, amelyet - egészen más körűlmények között - később

Dechamps és Blondel folytatott. A XIX. század vége felé az alany
szempontjainak elismerését sürgető irányzatok mind sűrűbben kopogtat
nak az Egyház kapuján, elfogadásukat és megkeresztelésüket kérve. Ez
volt a' Hecker-féle irányzat alapja is, és helytelen volna benne "amerika
nízmust" látnunk. Az úgynevezett "keresztény demokrácia" és "új apolo
qétíka", .továbbá a történelmi szempontoknak az egyházi oktatás terén
való érvényesülése is ennek a mélységes szellemi igénynek ,a megnyilvá
nulásai. Kétségtelen, hogy a modernizmus is ebből az igényből születétt.
de bizonyos téves moderm filozófiák és a protestáns liberalizmus útjára
tévedt, s ezért az Egyház nem fogadhatta el.. A baj csak az, hogy a
modernízrnus tévtanítása olyan reakcíót szült, amely azt is fenyegette.
ami az előbb vázolt irányzatban jó volt. Csodálatos, hogy az Eqyház
milyen gyorsan felismerte, mí az, ami belőle átvehető, és mi az, amit el
kell vetnie. Ennek köszönhető, hogy megmentette, ami benne értékes
volt; mert ha a "keresztény demokrácia" és az "új apoloqétika" kapott
is nehány aknát a harcban, amely az Eqyház iránti hűség nevében folyt.
mégis sikeresen túlélte a modernizmust.

De térjünk vissza az integrizmushoz és lássuk, hogy vallási téren
miben nyilvánul meg ez a magatartás. 1. Az integristák túlságosan hang
súlyozzák az eredeti bűn következményeit és az emberi természet rom
lottságát, éppen ezért naturalizmusként ítélnek el sok, magában véve ár
tatlan és egészséges dolgot - például a sportot ~; gyanakodva nézik
a modern ember kedvteléseit és a vallásgyakorlatokból szivesen emelik
ki a Ieqnehezebben teljesíthetöket. 2. Hajlamosak az erős kéz politikája
és az önkényuralom iránt, s a pedagóqía terén is hasonló. elveket valla
nak. 3. A priori ellenszenvet éreznek a fejlődés gondolata iránt és hom
lokráncolással fogadják, ha "életről", vagy "egyéni élményekről" van
szó. 4. Visszautasító magatartást tanusítanak mindavval szemben, ami
kívülállóknál a katolicizmushoz való közeledest megkönnyíti. 5. A hit
fogalmát intellektuális irányban fejlesztik. hangsúlyozzák annak objek
tív arculatát (fides, quae cteditut) és dogmatikus jelleget: nem szivesen
hallják, ha a hit szubjektív realitásáról ([ides qua cteditui) és a hozzá
vezető utakról van szó. 6. Különösen vonzódnak a hit racionális elemei
hez, szeretík az okoskodás útján való bizonyításokat ésa dedukcíót, vi
szont kevéssé hajlamosak az indukció iránt; gyanakodva fogadják az
egyéni élményre és a lelkiismeretre való hivatkozást. Nagyon szeretik a
skolasztíkát és ,,~eresztény filozófiának" csak Szent Tamást szárnítják,
Szerit Anzelmet, Bonaventurát és Ágostont viszont mellözík. A modern
bölcselőkről azt tartják, hogy tudatlanok, mindennek kiforgat ják az ér
telmét és semmiértékeset nem hoztak, még a problémák felállítása terén
sem. Egyébként a problémák sokkal kevésbbé érdeklik őket, mint a ken
klúzíók bizonyítása és az elért eredmények védelme. Ha az övéktől el
térő gondolattal állnak szemben, nem azt nézik, milyen belső igényből

fakadt, sem azt, mílyen életrevaló elemeket tartalmaz, hanem igyekeznek
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saját defínícíóík alapján kimutatni, milyen tévedéseket rejt és mcnnyíre
nem ér semmit. 7. Az Egyház tanításának értelmezésében. ragaszkodnak
a szavakhoz. az irányelveket, amelyeket Róma ad, végleges formuláknak
tekíntík, jóllehet azok a katolikus élettel együtt fejlődnek, mintegy belül
ről irányítják azt. Az igazságot nem úgy fogják fel, hogy annak eléré
sére más szellemek társaságában törekszik az ember, hanem mint valami
készen kapott dolgot, amit passzív módon el kell fogadni. Mindjárt eret
nekséget szimatolnak azoknál. akik még csak keresnek és egyelőre inkább
csak problémákat, mint konklúzíókat ismernek. 8. Ennek a magatartás
nak megfelelő az Egyházról vallott tanításuk is; elismerik ugyan a ke
gyelem nagy szerepét, de inkább csak az egyes ember életében; ha az
Egyházról van szó, akkor nem annyira mísztikus értelemben beszélnek
róla, inkább mint a Legfőbb tekintélyt emlegetik, amely mínteqy kívül áll
a vallás alanyán. (Ebből a szempontból nagyon jellemző A. Dörner.
Sentire cum Ecclesia címü műve.)

Amint látjuk, az integristák kűlönös vonzaimat éreznek minden
iránt, ami ..kész", amit felülről határoznak meg és szabnak az ember elé.
Már most ami az egyházi reformokat, vagy poetosabban a haladással
való szembehelyezkedés okait illeti, mi következik a fent vázolt menta
litásból? Az inteqrísta nem ellenzi a reformokat. még azt sem mondhat
juk, hogy formalista lenne, sőt ellenkezőleg: sokat ad a belső életre.
De: 1. hajlamos azt gondolni, hogy mínden morális kérdésekre vezethető

vissza és elegendő, ha az ember csak önmagát reformálja meg, vagyis
ha tisztább, buzgóbb, jellemesebb . lesz. 2. A reformokat úgy képzeli.
hogy visszatérést jelentenek bizonyos szíqorúan körülhatárolt szabályok
hoz, ami a gyakG.rlatban annyit jelent, hogy minden kezdeményezést fe
lülről vár. 3. Nem gondol arra, hogy az Egyház bizonyos dolgokban
kénytelen alkalmazkodni a világ folyásához. Eleve bizalmatlan minden
nel szemben, ami még nem kész, ami még születöben van. 4. Sokszo:
úgy érzi, hogy az élet sérti az igazságot; minthogy azonban bármerre
nézünk, az élet vesz körül bennünket, míndenürt ellenséges erőket lát.
amelyeket többé-kevésbbé azonosit míndazzal, ami él, mozog és születni
vágyik. Az integrizmus nagyon hajlamossá teszi az embert arra, hogy
eretnek ősszeesküvésnek tartsa míndazt, ami a világban a középkor,
illetve a francia forradalom óta történt.

Az 1895-191O-es évek modernízmusa kétségkívül eretnekség volt.
amely, mint X. Pius mondta, magában foglalja az összes tévtanokat.
Az integrizmusról viszont nem mondható, hogy herezis lenne, még ha
egy magasabb igazság szempontjából vannak is benne tévedések. Azt
szekták mondaní, hogy az integrizrnus legfeljebb avval vétkezik, hogy
az erény irányában túloz, ami míndenesetre jobb, mint az ellenkezője,

mert például a mértékletesséq vagy szelidség terén való túlzás kevésbbé
térít le az erény útjáról. minta mértéktelenség vagy a szertelen hevesség.
Ezért mondják egyesek, hogy az integrizmus inkább halad az ortodoxia
útján, mint a modernizmus és kevésbbé árt a katolicizmusnak, mint a túl
zott engedékenység és alkalmazkodás.

Ez a megítélés azonban helytelen, mert ami érvényes az erények
terén, az nem mindíg alkalmazható az igazságosság terén. Aki az orto-
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-doxía irányában túloz, éppen úgy letérhet a katolicizmus útjáról,· rnínt
a modernizmus hívei. Talán inkább azt mondhatnók, hogy a moderuíz
znus az Egyház szerkezete ellen vét, amikor megváltoztatja a dogmák
értelmét és félreismeri az Egyház hierarchikus rendjét: az integrizmus
viszont az Egyház élete ellen vét, amíkor nem ismeri fel a fejlődés, az
alkalmazkodás és az asszimiláció jogos követelményeit. Mert az Egyház
felülről épül ugyan, de alulról szívja magába az életet.

Végül hadd idézzük Newman kardínálíst, aki az integristákról a
következőket mondta: "Egyházat építenek maguknak az Egyházon belül
és saját nézeteiket dogmává emelik. N em is annyira nézeteik ellen for
dulok, mínt inkább szakadár szellemük ellen." Valóban, az integristák
általában nem hajlandók ablakot nyitni mások felé és eleve elítélnek mín
<len kutatást, eretneknek tartván azt. aki az elfogadott eszméket kétségbe
meri vonni; s hajlanak arra, hogy a katolikusok hűséqét avval mérjék,
mekkora buzgalommal gyanusítanak másokat eretnekséggel. Ezek az em
berek egyéni ítéletüket az Egyház itélete fölé helyezik és a katolicítást
saját korlátolt szellemük méreteire zsugoJ:itják. Az integristákból hiány
zik a bizalom és szeretet az igazság iránt, ezért nzrn is képesek felis
merni és relatív meqvalósításaíban is tisztelni az igazságot.

"Uram, tágitsd ki lelkemet" - imádkozta Szíénai Szent Katalin.

A MULT IOÓ

A honvágy igy-ugy csillapítható.
A törtető patakra vár a tó.
A föld ölére hull a pipitér,
S a vágyó vándor egyszer hazatér.

De hogyha hivón feléd intene
Gyermekkorod elsülyedt Édene,
Mig szép emlékek árja zúgva zúg,
Tudd meg, hogy ana elrekedt az út.

Hisz éppen ez a lélek otthona:
Szülök, játszótér, néhány jó koma,
Iskola, osztály, templom, rokonok:
Bujdosó szív, ez a te otthonod.

A mulandóság? Nem az fáj nekem.
Halál sem borzong már a szivemen.
Csak az a honvágy, amely húz oda,
Hová nem visz út, nem visz út soha.

Székely László
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KÁCS-ALJA I r t-a Fe k.e t e I s t v á n

Ma. már csak szó, annak is csak emlék, valamikor azonban ez a szó
jelentette a fűzfaszagú tavaszt, a kenderáztató nyarat, a kolompszavú,
csillagos 'őszt és .a szánkónsuhanó, sültkrumplíszaqú, gémberedett telet. Ez a
szó volt az első sóska, első. mezítlábas léptünk a langyosra száradt g)'a
iogúton: az első pipa, az első rosszullét, de mindig .a korláttalanság, a vég
telenség: a szabadság.

Határai talan nem is voltak - nem, nem voltak határai! ~, mégis
ha most felnőttrnódon és feleslegesen bogarászni kezdem a dolgot, meg
kell mondanom, hogy Kacsalját északon a sánta molnár malma, délen a
Potyondi-malom, keleten a Cönde, nyugaton pedig a falusi kertek ha
tárolták és területet négyzetkilométerekben nem is lehet kifejezni... mínt
ahogya szerétetet és a szabadságot nem lehet kilométerekkel mérní,
Mírídenesetre volt vagy harminc hold ...

És azt se tudom, mérr hívták Kacsaljának. mert nem volt ott sem
miféle Kács, aminek alja lett' volna, mégis, ha valami nagyon rossz,
békarokkás szénát láttunk, mindjárt tudtuk, hogy az a Kács-alatt ter
mett, és ha otthon megkérdezték, hogy honnét a pokolból hoztam ezt
a büdös füstszaqot, be kellett vallanunk, hogya cigányok lovait legel
tettük a Kácsala~t s közben szalonnát pirítottunk.

De akkor még kinek jutott volna eszébe boncolgatni, hogy mlért
Kacsalja a Kácsal]a, és hogy lehet alja valaminek, ami nincs? Ki törte
volna a fejét azon, hogy rnért Cönde a Cönde, mért nevezik a falu ha
tárának egy bizonyos helyét Palánkosnak. a másikat pedig Pusztatemp
lomnak. ámbár Futó Kati. néni szerint török templom volt ott valami
kor, sőt kislánykorában hallotta, hogy ott sokáig 'még azután is már
ványkecske állt, mindaddig, amíg két. török. nem érkezett a faluba, hogy
másnapra hült helyük legyen a kecskével együtt, amely belül. üres volt
és természetesen arannyal tele ... Erre tehát mérget lehet venni, mert Kati
néni csak megtörtént dolgokat mesélt, élő emberekről, királyoktól, bo
szorkányokról ésludvércekrő1.

De - mondom - mindezekkel abban az időben nem foglalkozott
senki, mert vetessel és aratással, szövéssel és fonással. végül szüléssel
és meghalással voltak elfoglalva az emberek. Ami kis idő ezen felül volt,
az többnyire ünnepre esett, amikor rokonokat látogattak, vagy disznót
öltek, már pedig senki se bolond hurkatöltés közben arról gondolkodni,
hogy mért Kacsalja a Kácsalja.

Kacsalja tehát volt, mert valamikor lett, nem is érdemes sokat fog
lalkozni. vele, és csak azért említem meg, mert része volt a Nádas és
a Gát.

Említettem: már, hogy a Kacsalja végtelen volt, mível pedig a vég
telennek a része is Végtelen, így határtalan volt a Nádas imbolygó nád
erdeje és a malomgát sík vize is, amely helyenként megközelítette a
méteres mélyséqet.

Mily hálátlan vagyok! A Kacsaljával nem érdemes foglalkozni?
Bizony így, pár sorban nem érdemes és nem ís lehet. Könyvet kellene
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róla írni, vastagot, csodálatos szép képekkel,' de olyan könyvet, melyet
ha kinyit az ember, egyszerre megzendülne a bogárnépség zengő zson
gása, a nád suhoqása, a nádirigó csattogása. a. békák ümmöqő kórusa.
s azután már nem is lehetne mást tenni, mint homlokunkat erre a könyvre
lehajtani és szívrehulló keserűséggel elsitatni elálmodott, tiszta gyer~

mekségünk.
De hát van-e író. aki ezt így meg tudná írni? Bevallomc egyszer meg

próbáltam s azóta. tudom, hogy ilyen író nincs. Akkor már harmadikba
jártam s az írás mesterségével nagyjában tisztában voltam. amikor nem
bírtam már a szívemmel és ragyogóan elképzeltem. hogy míndezt én le
írom. Hogy mit írok le, világosan és reszkető mélyen éreztem. láttam.
hallottam. Mínden benne lesz! A fűzfák és a patak. a gólyahír és a gya.
logút, a sóska íze és a bíbícfészek, a malom lenge füstje s a felhők

pelyhe, a kiteregetett vásznak fehérsége, az ég kékje '- mínden -, csak
arról nem írok, hogy míndennek oka egy ugyancsak hét éves Ilona nevű

hajadon, aki kékgombos pruszlikjával és díónyí kontyával ..örökre" elhe
Iyezkcdett a szívemben. Örökre? Azóta sokszor kinevettem ezt a szót,
ami csak az emberi nagyképűség meghatározására jó, de ma már nem
nevetek rajta, mert csak, rá kell gondolnom .arra a kis pruszlikra: zson
gani kezd a rét s a fűzfák csúcsán énekelni kezd az elsö szerelern hal
hatatlan madara.

De térjünk vissza az irodalomhoz.
Madzagon IÓ9ó tintásüvegemet nadrággombomra kötve. vadonatúj

tollal és két árkus papírral kiballagtam a rétre; az. árokparton lehasal
tam. kiterítettem a papírt és m,egmártottam a tollat, aztán csak néztem.
Néztem az eget, a szálló felhőket, a patakban villogó kis halakat, a
dülledtszemű békát, a levegőben táncoló szítakötöt, a tinta fekete könny
cseppjét a toll végén, aztán csak vártam, vártam, és mind nehezebb lett
körülöttem a világ. A könnyedség a levegőben szállt megfoghatatlan
súlytalansáqqal, a szépséget nem adták a víráqok, a repülést cikkázva
vitte el a szítakötö s a messzeség se jött közelebb egy lépést se. Még a.
dűlledtszemű, írígy béka is fejest ugrott a kis halak közé•. akík ijedten
villantak szét, azután egyedül maradtam a patak értelraetlerrIocsoqásá
val, tintával, tollal, két árkus papírral és a szomorúság nyúlós gomoly~

gásával, mert a szépséq és. a jóság, a boldogság és az öröm túlságosan
magasan voltak a levegőben és túlságosan mélyen a szívemben, es ak
kor sokáig feküdtem arcom a fűre hajtva, keserű gyöt:rödéssel, hogy
mért nem tudom hát leírni amit érzék, látok, szeretek. s ami olyan el
mondhatatlanul szép.

A papírt aztán vízbe dobtam és keserű haraggal fordítottam hátat
az irodalomnak és Kácsaljának, amely .akkor elöször adott boldogtalan
ságot, de azt is magam kerestem.

Ez a keserűség még délután is íelhözött bennem, amikoris a ná
dasba voltam hivatalos; ahol a vadkacsákon és szárcsákoe.-kívül annyi
titokzatosság volt, mint három mcsekönyvben. De ezek a titkok és -cso
dák mind igazak voltak, már csak azért is, mert tanítóm és barátom.
Görbic Pista mondta, aki látta vagy olyantól hallotta, aki látta, vagy
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olyan mondta el neki, aki olyannal beszélt, aki ott volt, ahol elmondták ...
Görbic Pistát egyszer - hogy csak a leghitelesebbet említsem 

úgy megkergette egy kígyó, egy vastaq fekete kigyó, hogy már a szíve
is elállt a nagy futásban, de szerencsere keresztúthoz értek, amelyen a
kigyó nem mert átkaríkázní, mert - hogy jobban megértsük a dolgot 
a kigyó a farkát a szájába vette és mint egy eleven kerék üldözte ba
'rátomat. Hogy mért üldözte, ez nem derült ki, de nem is nagyon kér
deztem, mert a bibllábol már értesültem. hogy egy ilyen kigyó min
denre képes...

Valószinűleg ugyanez a kigyó lehetett, amely Görbic Pista öreg
anyjától egyizben - ezen' sincs mit csodálkozni tejet kért. Erre az
alkalomra .a kigyó koronát viselt és felszólította az öregasszonyt, hogy
adjon neki tejet.

- És adott? -- kérdeztem.
- Honnan a ménküből adott volna, mikor nem volt nála tej?
- És nem bántotta?
- Nem bántotta, mert ez ilyen öreg már nem kell neki.
Ezen elgondolkoztam és - ismerve Pista öreganyját - egyetér-

tettem a kigyókirállyal ...
- És ha fiatal lett volna?
- Azt elvitte volna.
- Minek? - érdeklődtem.

- Hallod-e - dühösködött barátom -, ennyit se tudsz? Hát meg-
házasodott volna vele.

Megdöbbentem s azonnal elhatároztam, hogy Ilonának kereken
megtiltom a nádas környékén való mászkálast és a gátnál is csak jelen
létemben fürödhet...

- De hogy éppen tejet kért..; - tereltem el kellemetlen gondo
lataimat.

- Mindig tejet kér, ennyit már tudhatnál -,- oktatott barátom -,
mert nagyon szeretí a tejet, hallhattad, hogy a nadalosí mönárleqényből

is tejjel csalták ki.
- Mónárlegénybül?
- Persze. A mónárlegény elaludt az árokparton. tátott tzájjal,

merthortyogós volt, aztán a kigyó belemászott a szájába.
- Ez igaz?! - álmélkodtam.
- Igaz. A legényt aztán a lábánál fogva felakasztották a fára,

feje alá nagy tál tejet tettek, hát csak bujik ám egyszer ki a szájából
a büdös nagy kigyó, aztán neki a tejnek] Megitta az az utolsó cseppig...
mert ilyenkor bántani nem szabad...

- És a legény?
- öklendezett kicsit utána, de azúta nem tud tejre nézni, még vízre

se, csak bort iszik.
- Van nekem is egy rokonom - mondtam, mert barátom fölénye

már nagyon nyomasztó kezdett lenni -, az is csak bort iszik.
- Tán abba is belemászott?
- N em tudom, nem mondta.
Ezen; aztán kicsit elhallqattunnk, mert lustán, meleg en, akkor már
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bontogatta körülöttünk dús kötényet a nyár. Egy-egy zsombékon ültünk
s a nád közt megszoruló meleg elbágyasztott bennünket. Én lehúnyt
szemmel magam ele képzeltem a fára akasztott molnárleqényt, amint bú
jik ki szájából a klqyó... barátom pedig valaini tüskét piszkált ki a tal
pából, amikor egyszer csak távoli kiáltások hallatszottak a gát felől.

- Förödnek! - ugrott fel barátom, feledve a tüskét. - Föröd
nek és most meqlessük őket!

Ma. sem tudom, hogy mért kellett meglesni őket, hiszen ország
világ előtt és paradicsomi meztelenségben fürdött a gyereksereg, de ba
rátom szerette a titokzatosságot. Lehánytuk hát ruhánkat - cipőt nem
hordtunk már egy hónapja - és az árokparton osontunk a gát felé.
Helybéli cserzésü bőrünk fel se vette a szúnyoqokat, csak a sáslevéltál
óvakodtunk, mely úgy vág, mint a borotva és amikor végre kiértünk a
nád szélére, hasra feküdve a meleq mocsárvízben, .Jestük" a többieket.
Lestük az igaz, de ez egymagában unalmas szórakozás volt nagyon, é'>
várcam már, hogy barátom meqmozduljon, v,agy kiteláljon valamit, mert
két piócát már alig tudtam levakarni a bokámról.

Viz akkor már kevés volt a gátban, inkább csak a közepéri folyó
patak körül, s a kollégák odakünt azzal szórakoztak, hogy sárgolyókkal
dobálták egymást.

- Mink is! ..- élénkült fel Psta, és a kint csatázok csak akkor vet
ték észre, hogy idegen ellenség is beleavatkozott a játékba, amikor
egyre-másra titokzatos golyók csattantak a hátukon. Hanem amikor
észrevettek, akkor aztán megrohantak bennünket! Sokan voltak, és már
tanácsolni akartam oa szégyenletes, de hasznos futást amikor egy sár
bomba egyenesen a szemembe vágott.

Elsötétült és egyszerre csendes lett a világ. Leeresztettem karom és
csak álltam, de vége lett .a csatának is egyszerre, mert az ellenség látta,
hogy baj van.

- Látsz? - kérdezte valaki.
- Nem - és dörgöltem a szemern. de ettől csak még nagyobb

lett a sötétség.
- Gyere ki a partra...
Valamelyik megfogta a kezem és a sok kis láb óvatosan cuppo

gott utánunk.
- A kútbú hozzon valaki vizet - rendelkezett barátom. - Kinek

nem líkas a kalapja?
V égre találtatott egy kalap, rnely nem volt lukas, és nagysokára

'megérkezett a viz, a malom kútjából.
- A mónár kérdezte, minek a víz, azt mondtam, hogy ínní. ..
- A mónárnak semmi köze a kúthoz. mert a malmot ís csak áren-

dália. .. na, most tartsd ide az arcod. .
Görbic Pista szekatlan gyengédséggel mosogatta arcom és lehúnyt

szemem, de bizony ez se segített. A sötétség konokul tartotta magát és
há ki akartarn nyitni a szemern. mintha beleszűrtak volna.

- Talán megvakulsz - mondta velaki -, már láttam ulyant az
andocsi bucsuban. de annak úgy lütték ki. ..

Én csak ültem, valami tompa Iáradtsáqban, valami vastag konok-
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ságban és arra gonndoltam, talán jobb is így, úgy se tudok írni, akkor
inég rnínek ...

És nem sírtam!
Csak némán dűhönqtem, magamra. és az egész világra. Most aztán

vezethetnek... Ügy kell nekik! Otthon majd lesz ijedelem, de nem bánom.
- Gyere, Písta -'- álltam fel.
Görbic Písta szó nélkül megfogta kezem, később felöltöztetett és

azt mondta:
- Nem is Iátszík, hogy nem látsz.
Ballagtunk hazafelé és akkor egyszer hűtlen lett hozzám a Kács

alja. Nem láttam, nem éreztem sem illatát sem melegét, csak az iszap
szagot az orromban és gyilkos tehetetlenséget a szívemben. Tudtam,
hogy hol járunk, hiszen minden göröngyét 'ismertem, de most úgy érez
tem, semmi közöm sincs hozzá. Nem látom talán többé soha és nem látom
többé Ilonát se. Ez a .gondolat akkor mélyen és tompán sajogni kezdett.

Kertünkben Pista sokáig leskelődött. amig be tudott csernpészní
nagyanyám szebájába. Ekkor már esteledett. Hamar ágyba bujtarn. aztán
Pista kíosont és én egyedül maradtam. Rettenetesen egyedül. Nem tud
tam, világos van-e vagy sötét, nem tudtam, mért nem jön be senki, csak
az óra lépegetett valahol abban a látó, külsö világban:

- T:ap ... tap... vak,... vak ...
- Itthon vagy már, kisfiam? - nyitott rám naqyanyám, -' a lábad

megmostad? Apád már keresett. Nem vacsorázol?
- Almos vagyok! Sokat uzsonnáztam ...
- Hát csak aludj - és megigazította atakarómat.
Csend maradt utána, és újra járni kezdett az óra:
- Vak ... vak ... vak, .. vak ...
A szemern szúrt és a szívem fájt. Ha most Ilona ideülne ágyam

szélére... d:e most már nem ül ide, mert minek neki egy vak ember? Nem,
most már sohse látom többé kék szemét, kis kontyát és -, csodálatos! 
most éreztem csak, hogy nem látom többe az' eget, a nádast, a gátat,
a felhőket, .a madarakat és nem látom többé a Kácsal[át, pedig írni is
akartam róla.

És ettől a mérhetetlen veszteséqtöl elolvadt bennem a tehetetlen
düh, megbuggyant a bánat és hangtalanul omló könnyekkel álomba sír
tam magam. Sírtam, sírtam s a könnyek mosogatták szemhéjam alól és
a szívem mellöl az iszapot. Aztán mélyen elaludtam.

Amikor Felébredtem. az ablakon besütött a nap!
Láttam!

Beosontam az istállóba. Szédült boldogságban sütött a nap kivűl és
belül. reszketett a kezem és folytak a betűk maguktól, mintha nem is
tollal és tintával irtam volna Ilonának az első levelem.

* * *
Régen volt .ez, és csak sokkal későbben döbbentem rá, hogy nem

is tollal kell írni, hanem szívvel, hogy sötétség kell a világossághoz és
sohse! lát tisztán az, aki sohse sírta ki magát lelke legmélyéig, legalább
egyszer életében.
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KÉRDÉSEK ÉS TÁVLATOK

Nem ismerern a Vigilia olvasóinak megoszlását életkor szerínt. de
úgy hiszem, mindegyik korcsoportot fogja érdekelni az öregség kérdése.
amely most egyszerre több tudomány kutatásaínak is előterében áll.
A korosabbak elsősorban a biológusok, az orvosok és a pszichológusok
megállapításaira figyelhetnek fel, a fiatalabbak pedig azokat a kilátáso
kat mérlegelhetik, amelyeket a szociolóqia és a statisztika nyit fel előt-

. tünk. Mert hogy az utóbbi mozzanattal kezdjük és gyorsan be is fejez
zük, nyilvánvaló, hogy az emberi életkor általános meqhosszabbodáse
mind észrevehetőbben módosítja a társadalom összetételét, aminek gya
korlati következesei sem maradhatnak el. Hiszen ha a születések csök
kenő irányzata folytán továbbra is aránytalanul fogyatkoznak meg a
rnunkaképes korcsoportok, akkor előbb-utóbb elkerülhetetlenné válik.
bogy a társadalom egyebek közt mcssze kitólja a rryuqalombavonulás
időpontját és a termelés megfelelő helyein a koruk miatt nem teljes mun
kaképesséqü egyéneket is foglalkoztassa.

Világosan és meggyőzöcn fejti ki ezt Agostino Gemelli, a milanói
Szent Szív-eqyctern nagyhírü rektora abban éi tanulmányában. amelyet
"Az öregek problémája" címmel a Vita e Pensiero hasábjain tett közzé.
Bőséges adataiból és számoszlopaiból csak néhányat említünk. A világ
egyik legnagyobb biztosító vállalata,. a new-yorki Metropolitun Life
Assurance kimutatása szerint 1891-1900-ban a férfiak átlagos élettar
tama 44.1. a nőké 47.8 esztendő volt. 1901-191O-ben 485 és 52.4.
1942-ben már 61.7, illetve 67.4 esztendő. Az Egyesült Államok statisz
tikai hivatala úgy számít ja, hogy 2000-ben a lakossáq 6%-a lesz 5 éven
.alulí, 19.7%-a 5--19 év közöttí, 34.1 %-a 20-44 év közöttí, 265%-a
45-64 év közöttí és 13.7%-a 6S éven felüli. Az eltolódás nagyságára
nyomban rájövünk. ha ezt a várható megoszlást összevetjük az 1950: év

. adataival: 8.3, 24,7, 38.2. 21.1 és 7.7%. Holott már ezek is lényegesen
eltérnek az 1900. éviektöl: 12.1, 32.3. 37.8, 13.7 és 4.1%' Olaszország
ban 1930 végén 175.000 ember kapott társadalombiztosítási nyuqellátást.
1935-ben 358.000. 1945-ben 1,281.000. 2000-ben pedig a számítások sze
rint 2,750.000 lesz az ilyen nyugdíjas. S míndez csak akkor, ha nem tá
gítják közben az igényjogosultság· köret, már pedig a biztosítás még
korántsem öleli fel az egész dolgozó népességet. Emellett 1950 elején
350.000 volt az állami nyugdíjasok és kereken 600.000 az egyéb kategó
riájú nyugdíjasok száma. Angliában az 1945. évi 3.400.000-röl 1965-ig·
5,300.000-re fog emelkedni a nyuqellátottak száma, ugyanakkor, amikor
a járulékfizetőké változatlanul 21 millió marad. Míg 1945-ben 16 nyuq
díjas esett 100 járulékfizetöre. 1975~ben már 31 fog esni.

HOg-yez I a folyamat hasznos-e. vagy káros a társadalomra. arról
vitatkozni sem érdemes. Végtére is az életkor meghosszabbodása kizár
rólag az emberi haladás következménye. úgy hogy benne egyenest e ha
ladás üternét szemlélhetjük. A nyomában adódó gazdaságí kérdéseket ter
mészetesen meg kell oldani. de a technika Iejlődése, amely egyre jobban
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kikapcsolja az emberi izomerőt. meg is fogja adni rá a módot. Sokkal'
színesebb így az a sajátosan emberi probléma. amelyet az öregség önma
gában támaszt. Orvosi és erkölcsi oldala van ennek. Orvosi oldalának
csak kisebb része az. hogy az öregek sokasedása a gyermekgyógyászat
mintájára megkívánja egy külön "öreggyógyászat" ,kialakulását. A volta
képeni feladat az öregedés okainak tisztázása, és ezzel kapcsolatban an
nak kímódolása, hogy az életkor meqhosszebbodese ne egys.::erűcln a.::
őregség megnyujtását jelentse, hanem a megör'egedés késleltetésével az
emberi szervezet életerős állapotának időtartamát növelje meg. Ezt a
feladatot ma már a tudományos kutatóintézetek egész sora szolqálja..
Eredményeiket nemzetközi jellegű szakfolyóiratok ismertetik és bírálják
felül, amilyen a Zeitschrift [űr Altersiorschunq, a Journal of Gerontology
és a Getietric Medicine.

..
Nem ez a tudományos sajtó, hanem a napilapok röpítették világgá

nemrégiben a hírt, hogyapárisi P<7steur-intézetben felfedeztek egy szé
rumot, amely képes visszaadni a fiatalságot az elhasznált szervezetnek,
A hír érthető módon nagy vísszhanqot keltett, de a Pasteur-intézet igaz
gatója. Trefouelle tanár hamar lehűtötte a felajzott kedélyeket. Közölte
a nyilvánossággal, hogy az eddigi kísérletekből korai lenne még arra
következtetni, mintha a szerum a kimerült embert új fiatalsággal aján
dékozhatná meg, és téves az a beállítás is, míntha meg tudná hosszabbí
tani az életet, vagy le tudná küzdeni a rákot. A szerum - állapította
meg Trefouelle - hasznosnak ígérkezik az öregség egyes tüneteivel
szemben, csökkenti a magas vérnyomást és az erek feszültségét, felfris
síti az emlékezőtehetséget, fokozza más gyógyszerek hatását, de ez
körülbelül minden, ami róla e pillanatban mondható. Egy másik ellen
őrző kutató, Sobieski, derűlátóbban nyilatkozott, mert szerinte az új szé
rum nyugodtan javasolható minden olyan esetben, amikor a szervezet
megerősítésének és az életerő növelésének szükségéről van szó, de ő is
tartózkodott attól, hogya szerr "megifjító szérumnak" nevezze.

Ebből a kellő értékére leszállított ..szenzációból" indul kia Vita
e Pensiemegy másik nagy tanulmányának szerzője, Giotto Bizzettini. akí
főleg az öregség pszichopatológfájával foglalkozik. Bizzarríni magát a
megfiatalítást utópiának tekinti. ..Az ifjúság visszaadása - úgymond 
nem emberi, hanem isteni vállalkozás." Ba azonban 11Jem is beszélhetünk
"m~gfiatalításról", szabad és kétségkivül kell is beszélnünk "életserken
tésröl" és az életképesség fokozásáról. Szabad é, kell is hinnünk a hosz
szú és egészséges det lehetőségében. A sokáig élés nincs ellentétben
sem a természeti, sem az isteni törvényekkel. A természet, amelyben lsten
nyilatkozik meg. az élet himnuszát énekli. Az emberi élet tertemének. ha
életteni szempontból nézzük, oaloben jóval nagyobbnak kellene lennie,
mint általában' hiszik.

Jean Pierre Flourens volt az első tudós. aki erre figyelmczte~ett.
Flourens, akit az agyra és az idegrendszerre vonatkozó kutatásai tettek
híressé, 1860-ban könyvet adott ki Párisban ezzel a címmel: ..Az emberi
élet hosszúságáról és az élet tartamától a földön". Buftonrzak arra a meq-
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állapítására hivatkozik ebben. hogy az állatok rendes körűlmények kö~'

zött ötszöröset élik meg annak az időnek. amely teljes kiíejlődésükíg

telt el. Az embernek tehát. aki 20 éves korában fejezi be növekvését,
100 évig kellene élnie. Más tudósok ,még tovább mentek, mondván, hogy
miután az élet normális tartama az állatoknál a megérési idő ötszöröse
től hétszereséíq terjed. az embernek. aki 25~ik éve körül érik meg,
150 évig kellene élnie. Mi több. Haller és Huleland olyan nézetet han
goztattak. hogy az embernek 200 évig is lehetne élnie. Ám ha így nagyok
is az eltérések, míndazok akik az élettartam kérdésével foglalkoztak,
teljességgel egyetértenek abban, hogy a százéves komál előbb beéllo he
lál mindiq betegség jellegű. Élettani szempontból az. emberi életnek leg
kevesebb 100 évig kellene tartania.

Egészen bizonyos tehát -- írja Bizzarríní -. hogy az átlagos em
beri élettartam még a mainál is jelentösen hosszabbá válhatik. Minthogy
azonban ez a halállal függ össze. következik. hogy az emberíséqnek a
meqfíatalodás utópiája helyett arra kell törekednie, hogy megközelítse
az "élettani halár', vagyis a "természetes halál" eszményét. Annak pe
dig. hogy a halál ne valami betegség fájdalmas lezárása legyen. nyílván
valóari a legelső feltétele a betegségek lehető elkerülése. vagyis az egész~

ségügyi követelmények betartása. amit Pythagoras még erénynek
nyilvánított, emlékezve arra. hogy az ..erény" szó eredetileg az ..erőt"
jelentette. A megelőző orvostudománynak kell elénk adnia ezeket a sza
bályokat. annak az orvostudománynak. amely az egyén és az együttes
szempontjából jóval fontosabb már ma is a gyógyító orvostudománynál.

* * *

A hosszú életről beszéljünk tehát s ne a meqfiatalodásról. Kiinduló
pont pedig nem lehet más. mint annak eldőntése. hogy mi is az öregség?
Ezt vizsgálja az ..öregség fiziopatolóqíája" és az életkoroknak az a bio
lógiája. amelyet Par hon ..ilícobíolóqíának" keresztel el.

Egy nagyérdemű olasz tudós. Gaetano Viele szerlnt az élet meq
hosszabbításat sokkal inkább negatív. mint pozitív előírások szolqálják.
Másként kifejezve. a hosszú életnek nincs egy külön eqészséqrend]e, de
nincs hosszú élet egészségrend nélkül. Lorand a maga ..Megfiatalodás"
című könyvében felsorolja a tíz rossz szokást. amely megrövidíti az éle
tet. Ezek: alkohol. túltápláltsáq, dohány. nemi kicsapongás, mocskossáq,
becsvágy. fösvénység. harag, hiúság. születésszabályozás. Víale hozzá
fűzi ezekhez a bélrerryheséqet és az álmatlansáqot, amik a ..meqszokás"
értelmében válhatnak szokássá, ha az ember beletörődik e bajokba és
nem' keresi orvoslásukat. A bélrenyheség kerülése összhangban van
Mecsnikoo elméletével. amely szerínt az öregedést a belső szervek bak
térium-eredetű mérqezödése váltja ki. Ezt az elméletet - mondja Bízzar
rini - már elejtették. de igy is bölcs és hasznos étrendi szabályok von
haták le belőle. Ami pedíq az álmatlansáqot illeti. kétséqtelen tény. hogy
azoknak az öreqeknek, akik jól alszanak. nagyobb valószínűséqük van
a hosszú életre. Az alvás uqyanís, rnint Kctsovsku kimutatta. a szervi
önvédelem időszakát teszi, azaz mikor alszunk. szervezetünk közömbö-
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.sítí a fehérje-eredetű mérqeket. Marcel Netier, .aki jelentős tanulmányo-
kat véqzett éi hosszú életre vonatkozóan. úgy .találta, hogya századík
év megéréséhez szikársáq, mértékletesség és folytonos teoékerujséq szük
séqes. A tevékenység feladata az. hogy ne engedje mcgmerevedni és be
rozsdásodni a szervezetet. Az a gorldolat. amit az anqol "to. keep it
rurmino": "mozgásban tartani" szóíás fejez ki.

Míndez ősszefoglalható ebben a figyel~eztetésben: "Ne keressétek
a meqfíatalodást, mert ez csak vágyálom, ne keressétek a fiatalság sze
rumát, mert ilyen nincsen,' se a hosszú életvarázsszerét, de legyetek
rajta. hogy élettani öregséqet biztosítsatok magatoknak. Tartsátok szem
előtt. mennyire szükséqes, hogy a fiatalok. miként La, Betujére mondotta,
ne arra használják életük első felét. hogy nyomorúságossá tegyék oa má
sodikat.... Az embernek kezében vannak az eszközök. amelyek segítségé
vel késleltetheti az őreqséqet, elejét veheti a korai. testi és szellemi
hanyatlásnak. megakadályozhatja a beteges öregséget és a lehető leg
tovább élhet. Mínden azon múlik. hogy alkalmazhassuk és tudjuk alkal
mazni ezeket az eszközöket. Az élettani öregség ai .az egészséges öreg
ség. amely kizárja az olyasféle hosszú életet. amilyet Victor Hugo "rom
lott edénynek" hívott s amelyírek típusa az a Voltaire volt. aki 84 évig
élt ugy,an. de haldoklott egész életéri át. Késlelte tni az öregséget és el
érni azt .. hogy amikor bekövetkezik. élettani öregség legyen. Ez a titka
míndennek. Megmérgezik utolsó. éveiket és siettetik végüket azok az öre
gek. akik az elvesztett dolgok meddő felpanaszolásának adják át magu
kat. Az öregeknek tudntok kell öregnek lenni,megszívlelve az antik bölcs
mondását: "Adjátok meg az életkornak. amit az életkor kíván". Azok az
öregek. akik nem félnek tükörbe nézni, hanem méltósággal tudják viselni
ráncaikat és ősz hajukat s nem próbálják elleplezni sem eqyíket, sem
másikat nevetséges. gyakr,an ártalmas szerekkel, azok boldog öregek,
akik a maguk folytatását látják tiszteletre és kötelességtudatra nevelt
gyermekeikben: és' unokáikban. Az· ilyen. öregek élettani értelemben öre
gek,. ezek remélhetik az élettani halált is. amely békésen csukja le szemü
ket. Különösen, ha megismételhetik Szent Pál levelének szavait: "A futást
befejeztem. a hitet megőriztem".

Melyek tehát az öregség okai? Erre kíván felelni az a nyomtatás
ban több nyelven is megjelent érdekes előadás. amelyet Rarnon Citillo
professzor. az argentin köztársaság egészségügyi mínísztere éppen a pá
risi Pasteur-intézet szerumának hirére tartott. Eszerint az öregséget
négy tény okozza és jellegzi: a test szöveteinek uizvesztése, a "fagoci
tés' folyamata, míkor is a fehér vérsejtek és azok elváltozásai megro
hanják u szervezetet és felfal ják a vöröseket. a kclloidélis kicsapódás,
vagy ahogy Círíllo mondja: "pelyhesedés", s végül a ".V anyag" meg
jelenése a szerví közegekben és a szövetekben. Ebből következik. hogy
az öregség elleni küzdelmet és az eleterő meqújitásának módszereit há
rom célra kell irányítani. Az egyik az Öregséget kiváltó anyagok senile
gesítése. vagyis ",anti V" testecskék mesterséqes bevitele <1 szervezetbe,
amilyen testecskéket a fiatal vérben tételezhetünk fel. A másik a. hor-
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.monális rendszernek s közvetve a sejtek eletének módosítása egyes hor
monok növelésével, mások csökkentésével. Végül a vér és a sejtek közti
közegek vezetőképességének. vagy átjárhatóságának módosítása.

A "V anyaqok (metaboliták) megjelennek az öregek vérében.
gyengítik az egyént, gátolják a növést és elöídézíki az öregedést. Ilyen
anyagokat mutatott ki Kotsoboskij. A szervezet, minthogy egyre nagyobb
nehézségébe kerül "anti V" testecskék elöállítása, közeledik az elaqqás
hoz és a halálhoz. amit ,a nyavalyáknak az a sorsa jelez, amelyeket
Ramon y Cajal is leir "A világ képe 80 éves szemmel" című könyvében.
Ami a kolloidok pelyhesedéset illeti. Mtuinescu jeles román neurológus
szerint, aki, akárcsak Caíal. túlhaladta nyolcvanadik évét és utolsó ide
jét az öregség tanulmányozására szentelte, az öregség éppen ennek a
pelyhesedésnek következménye.

Bízaarríní a maga tanulmányában külön is megmagyarázza. hogy mit
kell érteni a kolloidok kicsapódásán. A modern szemlelet szerint életet
nem képzelhetünk el az élő anyag kolloidálís, vagyis Félszilárd, kocso
nyás állapotán kivül. A sejtet alapjában fehérje-anyagok alkotják. Mond
hatni, testünk szerves összetevötnek felét fehérje-testek képezik, amelyek
a kolloid anyaqokhoz tartoznak. Ha szem előtt tartjuk. hogy az állati
testben kolloidok - protein, glikogén, lecitin - uralkodnak, könnyen
megértjük. hoqy az élő anyag koiloídúlis állapota az élet elengedhetetlen
feltétele. Az élő anyagnak ezt a kolloídálís állapotát azonban szétrom
bólhatja a "pe1yhes~désnek" mondott [elenséq.

Testünk szövetei kolleldok. amelyek folyadékban függő rend
kívül kicsíny szemcsékből. ú. n. .mícellákból" állnak. Ezeket a micellá
kat, mint Lumiére mondja, egy tömeg és egy sejtmag képezi. A sejtmag
és a tömeg két különbözö organikus test. ellentétes elektromos töltéssel.
Ahhoz. hogy az élet normális legyen, szűkséqes, hogyamicellák elkü
lönítve maradjanak. Mínthogy folyadékban vannak, élénken végzik az
ú. n. "browni" mozgást, amit tökéletesen megmagyaráz a részecskék
elektromos állapota. Ebben a mozgásban ugyanis amicellák egymásra
rohannak, de még míelőtt összeütköznének. külső tömegeik azonos elek
tromos töltése eltávolítja őket egymástól. A molekulárismozgásnak és
.az elektromos taszításnak ezek a jelenséqei tartják a mícellákat állandó
függésben a környező folyadékban, akadályozzák meg, hoqy csoporto
suljanak, biztosítják tehát a kolloidálls áIIapotáIIandóságát. Ha azonban
a .vbrowni" molekulárís mozgásban megtörténik, hogy két mícella olyan
erővel fut egymáshoz, amely kieqyenlítí a külsö rétegek azonos elektro
mos töltésének taszttó hatását, akkor a kohéziós erő győz és végleg
egyesíti őket. Igya. két micella egyet fog alkotni megnövekedett sejt
maggaL A mícellák most már gyorsuloon nagyobbodnak s végül pelyhek
formájában csapódnak ki. A pelyhesedésnek ez a folyamata megsemmi
síti az élő anyag' kolloidálls állapotát.. A pelyhesedés történhetik hirte
len is, ha mérgező anyagok feloldják a mícella tömeqét. A hosszú élet
problémája így abban állna, hogy mínél jobban késleltessük a pelyhese
dést. Ogy látszik, hogy az ivarsejtek tetmékei késleltetik a kolloidok me
netét a pelyhesedés felé s ezek a termékek mozdítják elő új kolloidok
.alakulását.
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Míg Marinescu ezzel a pelyhesedéssel magyarázza az öregséget•.
Mecsníkov, akiről már szóltunk, úgy gondolja, hogya szervek mesze
sedését és különösen az érelmeszesedést főleg az a mérqezés okozza•.
amely a vastagbélben burjánzó baktériumok termékeiből származik.

* * *
Annak ellenére azonban, hogy a ..meqfíatalodást" a mai tudósok

zöme lehetetlennek tartja, ez a gondolat mindíg izgatta és a jövőben is
fogja izgatni az embereket. Az alkimisták idején hittek és reményked
tek az ..iható arany" és a hosszú élet egyéb csodaszereinek fiatalító ha
talmában. A hagyomány szerínt Raimundus Lullus (1235-1315) fedezte
fel az ..aurum potabilé"-t. amelynek nemcsak gyógyitó hatást tulajdoni
tottak. hanem azt a képességet is, hogy ..örök ifjúsáqot" áraszt a foqyasz
tójába. Ez a hiedelem az arany belső tisztaságára támaszkodott és arra
a mágikus elvre, hogy hasonló dolog hasonlót eredményez. Feltételez
ték tehát. hogy az arany. ha át tudja járni az emberi szervezetet, men
tesíteni fogja azt minden salaktól. Szerepe volt ebben az arab orvo 3

tudománynak is. amely eluralkodott nyugaton. Ez ugyanis átvette volt
az indusoktól az aranynak gyógyszerként való használásat. Indiában a
mézbe, vajba és Iű-Iözetekbe adagolt finom aranylemezkéket már ősidők

től orvosságul rendelték egyes betegségekre. Marsilius Ficinus (1433-
1499) is ..A tudósok egészségének meqóvásáról" írt könyvében ajánlja
társainak, hogy aranylapocskákat áztassanak borukba és mindíg arany
edényekből egyenek és igyanak. ha sokáig akarnak élni. (Ami arra' en
ged következtetni, hogy a XV. század tudósai nem ismerték a szegény
séget.) Mindez nevetségesnek tűnik fel - mondja Bízzarríní -, de a
tudomány méqis így jutott el a kolloídálís aranyhoz, a "col!aurum"-hoz
s végül az általános kolloídálís készítményekhez. amelyeknek oly nagy
súlyuk van a modern orvoslásban.

Az új megfiatalítási kísérletek Edward Broum-Sequerd, John Hunter
és Voronov nevéhez fűződnek. Ezek közül különösen Veronov eljárá
sát ismeri a közönség. Tagadhatatlan, hogy Veronov a majommirigyek
átültetésével el tudta érni a fizikai. lelki és szellemi niüködések hosszabb-
rövidebb ideig tartó fokozódását, de eltekintve attól, hogy mindezt más
természetű ösztönzőkkel is lehet biztositani, nála is beigazolódott, hogy
minden Qlc. amely az öreg szervezetet az anyagcsere fokozására készteti,
egyben meggyorsítja a megmaradt szűkös erőtartalékok elhasználódásáf
s ezzel a szeruezet halálát is. Steinach megállapitotta, hogy mihelyt meg
szűnt a műtét hatása, rohamos hanyatlásnak indult a szervezet. Dertiques
sorban kimutatta Voronov kezelt jeiről, hogy a műtét után már csak rö
vid ideig éltek.

Azok az eredmények, amelyeket az életerő Ielfokozása. a "revitali
zácíó" terén értek el. fogyatékosak és átmenetlek - állapítja meg
Bízzarrini -. de nem lehet tagadni, hogy új kilátásokat nyitottak a to
vá:bbi kutatás számára. Csak röviden jegyezzük ide, hogy eleinte, amikor
az öregség legfőbb okát a pajzsmirigy működésének elégtelenségében
vélték felfedezni, a p.ajzsmirigy serkentésével kísérleteztek. Amíkor
azután rájöttek arra, hogy az öregedésben nemcsak ennek az egy míriqy-
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nek van szerepe. az összes belső elválasztású, ú. n, "endokrin" míríqye
ket vették munkába S' különösen az ivarmirigyek hormonjainak növelé
sével, ilyen hormonoknak a szervezetbe juttatásával dolgoztak. Ennek
.az iránynak, amelyet Noiris, Berta, Kneuep, Guthrie, Hunter és Vom
nov képvisel, ma is vannak lelkes szószólói. Ugyanigy . előtérben áll az
az irány, amely fiatal vér átömlesztésével kivánja fokozni az anyagcs2
rét és életerőt. [eooski, Btusquet, Wilhelm és Protti nevét említi ebből

.a körből a szerzö. Egy harmadik irány a szerví közegek, oa szövetközötti
nyirkok olyatéri kezelésén Fáradozik. hogy azok ne rontsák a mirigyek
müködésének feltételeit. Ide tartozik Steinech, Lichtenstein. Benjamin,
Kund és Send, Egy negyedik irány végül az általános sejttevékenység
élénkítését keresi, főleg embrionális sejtekből nyert szérumok útján.
mint lslonsq, Bogomoletz és Becdech. Hangsúlyoznunk kell azonban,
hogy mindezek az eljárások ma már csak az életerő megújítását céloz
.zák s nem az utópisztikus meqfíatalítást.

.. ..
Ramon Citillo első helyen emeli ki a lelki tényező fontosságát az

élet egészséges meghosszabbításában. Esetekre hivatkozik, amikor valamí
váratlan lelki megrázkódtatás hirtelen megöregedést váltott ki. Azok közt
az egészségügyi tanácsok közt is. amelyek nagy részét tették a régi zsidó
orvosi ismereteknek. ott szercpelt a lellei nyugalom megőrzése. "A nyo
mott lélek kiszárítja a csontokat"· - rnondja Salamon a Példabeszédei
ben, majd ugyanítt később: "Miként a moly kirágja a ruhát és a szú a
Iát, ugyanúgy az ember szomorúsága is árt a szívének." Az erkölcsi erő

nek és az akaratnak ,kétségkívül rtagy súlya van a különbözö emberi ké
pességek gyakorlásában s így nagyban befolyásolják az egészségi álla
potot és az élet tartamát is. Mindeneke'ött a félelemtől kell szabadulni
írta helyesen G. Loebel "Sohase Iélní!" című könyvében -, mert a be
tegségektől való félelem könnyen a félelem betegségévé fajul. Legyünk
meggyőződve arról: ha nom kerget jük a megfiatalodás álomképeit. de
Követjük a komoly tudomány tanácsait, amelyek nem szállnak szembe a
természet alapvető törvényeivel, akkor a mai átlagnál sokkal .hosszabb
ideig élhetünk s eljuthatunk oda is, hogy létünknek csak az élettaní
halál vet véget. Alcxís Carrel mondotta, hogy az ember sohasem fog
belefáradni a halhatatlanság keresésébe. de elérni sem. fogja soha, mert
nem vonhatja ki magát az élő szervezet törvényei alól. A tudomány
dőrehaladásával míndínkább késleltetheti majd a halál bekövetkezését.
de úrrá sohasem lesz fölötte. A halál az az ár, amelyet az embernek
fizetnie kell agyáért és személy-voltáért. Egy napon bizonnyal rá fog
jönni az ember -- folytatja Carrel -, hogy az annyira rettegett öreg
:ségtől nincs mit félnie, ha azt nem kísérik fizikai betegségek.

Az a latin mondás, hogy "senectus ipsa est morbus", "az öregség
maga is betegség", nyllvánvalóan téves és nem vonatkozik az egészsé
ges öregségre. Igazabb az a másik klasszikus mondás, hogy "non armis,
sed viribus aetas ae itim.atur". "nem az évek, hanem azerő mérík él' kort".
mert nem a szülctésí bizonyítvány számít, hanem szerveínk fizikai álla
pota és az a mód, ahogyan végzik előírt niüködésüket. S persze még

709



valamit be kell látnunk, azt, ami márványlapra kivánkozik Rarnon CiriIlo
előadásából: "A~ embernek nem arra van szükséqe, hogy örökké éljen,
hanem erra, hogy megtanuljon élni s főleg, hogy megtanuljon meghalni.
A halni tudás nem azt jelenti, hogy harcosként fogadjuk a halált, mint
a küzdelern büszke -lezárását, hanem mint jó és üdvös cselekedetet, visz
szatérest Istenhez, aki bennünket teremtett s akinek ölében akként válunk
újból teljessé, hogy meqszabadulunk a félelemtől és a hiúságtól, amelyek
szomorítják és lealacsonyitják' az embert a földön." Felemelő példa erre
a szemléletré maga Gemellí. aki igy fejezi be tanulmányát: "Magam is
öreg vagyok. 1950 jannuár. IB-án töltöttem be 72-ik évernet. Öregsé
gem nyugodt és békés, bár nem hiányzanak és minden nap érnek meg
próbáltatások, fájdalmak, keserűségek és nehézségek. A titka ennek, hQgy
rábízern magam Isten irgalmára s mindent attól várok. Ez a bizalom te
remt békét sztvemben, amely mint mínden emberi szív, nyugtalan, míy
meg nem találja békéjét Benne."

Miheltcs Vid

SZEMLE
AZ AKADÉMIA JUBILEUMA

Más nemzeteknél más volt az Aka
démiák célja és benső értelme, mine ná
lunk. A külföldi tudós társaságok főleg
az objektív külviláq rendszeresebb meg
ismerésére, a természettel küzdö ember
szellemi hatalmának kimunkálására és
kiterjesztésére törekedtek. Különosen
akkoriban, amikor 125. évvel ezelőtti

életre kelt a Magyar Tudományos Aka
démia, Akadémiánk viszont elsősorban

a nyelvében öntudatra éledő nemzet
önlelkét kírnüvelö szervezetévé válik.
Ezt Fejez: ki,,~ magyar tudós társa
ság alaprajza és rendszabásai't-nak
első paragrafusa, amely szerínt "a M.
T. Társaság a nemzeti nyelv kiművé

lésén igyekszik egyedül", A magyar
ságnak ekkor elsősorban arra volt
szükséqe, hogy olyan nyelvet teremt
sen magának, amellyel a kor gondo
latait, eszméit és tudományát is kife
iezheti. Már a XVIII. század nyelv
művelöí . és nyelvújitóiis világosan
látták, hogya magyarság szellemi
kifejeződésének' eszköze, a kiművelt

nyelv nélkül nemzetünk nem kapcso
lódhat be a kor haladó áramlataiba.
mi pedig már azt is felismerjük. hogy
enélkü] az ipari forradalom vívmá
nyai'b sem tehette volna magáévá.
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Mos., amikor a Magyar Tudomá
nyos Akadémia alapitásának ötnegyed
százados, megalakulásának pedig 120
éves fordulóját ünnepeljük, erről sem
feledkezhetünk meg. J. P. Bárqyín, a
Szovjetunió Tudományos Akadémiájá
nak elnöke ezévi február 20-án, az
Akadémia rendkivüli összülésén tartott
előadásában rámutatott az orosz Aka
démia és a nyugati akadémiák közöt: j

különbséqre. r. Péter akadémiaja köz
ponti, állami intézményként születe.t
meg,,1 a .nyuqatiak önkéntes tudományos'
társasáqokböl. Igya magyar is. Besse
nyei. Révai, Kultsár, Kis, Teleki.
Marczfbányí, Felsöbüki-Naqy Pál és
mások javaslataira és izgatásaira ná
lunk is magántársaságként alakult
meg az Akadémia Széichenyi, Vay,
Andrássy, Károlyi, Sándor István és
még sokak adományaíböl. Helyzete
mégsem azonosítható a hasonló nyu
gati társasáqokéval, mert ott a társa
dalom és az vállamhatalorn ezen: a pon
ton. nemcsak találkozott, hanem együtt
is működött, míg nálunk ez a társadal
mi intézmény már eleve a központi
államhatalom gya'!liÚjába fogant. Ez a
körülmény pedig már önmagában is:
sok míndent megmagyaráz. A köz-



ponti államhatalommal fokozatosan
szembekerülö és önállásra törekvő

nemze.í öntudat gyujtópontjaiban va
lóságos lángolás vette körül az' Aka
dérnia.••• 18:LS november 3-án hangzot
tak el a pozsonyi országgyűlés kerü
leti üléséri Szeenenyí István történel
mi jelentőségű szavai· -- mondo.ta
Brísits Frigyesegy,k régebbi akadé
miai felolvasasán -, melyek annyi ra
[cnqö literatori lángolasnak és 1790
tól kezdve 35 orszáqqyűlésí év küz
delmeinek váqyát, a nemzetnek önma
gáról alkotott foqalmához méltóan va
lósitották .meq." Az 1827. évi XI. tc.
elfogadása után uqyanennek az évnek
november 30-án Teleki József elnöklé
tével a ~y első alapítóból és 27 tu
dásból alakult választmány három
munkálatot készitett: alaprajzot, rend.

. szabásokat és javaslatot. E rnunkála
tokat a királyhoz küldték fel. rneqerö
sítésük azonban csak 1830 november
6-én érkezik meg hosszú és a központi
hatalom gyanújára jellemző huzavona
után. Végre 1830 november 17-én
megalakult Pozsonyban a Magyar Tu
dós Társaság. amelynek elnöke Teleki
József, másodelnöke pedig Széchenyi
István lett.

A Magyar Tudományos Akadémia
története egybeforrott a nemzet törté
netével. Müködését ma négy korszak
ra lehet felosztaní. I. Megalakulásától
az akadémiai osztályok emancipáció
jáig (1846), mely a szabadságharc
idejét is magában foqlalja: 2. az ab
szolutizmus alatt történt működés, egé
szen az Akadémia újjás~ü1et~é[g;

3. 1861-'töl a második világháború vé
géig, .mig az Akadémia negyedik kor
szaka 1949-ben történt újjáalakitása
óta számítható,

Az Akadémia romantikus korszaká
nak és a szabadságharc leveretéséíq
terjedő időszakának meg, kellett küz
deníe a központi hatalom qyanakvásá
val. Sedlnatzky József rendörmíníszter
meqfiqyeltette az Akadémia tagjait.
besúgói mindenütt ott voltak. Kívált
Toldy, Bajza és Vörösmarty személye
és működése keltett g,yanút. A rendör
míniszter vkérnei azt jelentették; hogy
az Akadémia nagyobb része, kivált a

tiszteleti tagoka francia propagandá
val állnak összekö.tetesben. Emellett a
szernélyí torzsalkcdasokkal és a szer
vezeti nehézségek gyermekbetegségei
vel is küzdött a fiatal Akadémia. Eze
ket a nehézséqeket azonban leqyözte
néhány kitűnő elme lelkesedése és
üqy-szerelme. Előkészületeket teltek a
Nagy Szótár. szerkesztésére, a népköl
tési termékek és a Tájszótár anyaqá
nak összeqyüjtésére, Vörösmarty és
Toldy összeállitották a magyar-német
szötárt s kiadásra késaítették elö arégi
magyar nyelvemlékeket..Az Akadémia
pályadíjakkal és jutalmakkal íqyeksz.k
ebben a korban az ébredező magyar
irodalom támogatására.

Hamarcsan kiderült. hogy az Akadé
máa összüléseí, kisülései nehézkesek.
Toldy és Vörösmarty felismerték az
osztályokban való munka célszerűsé

gét és hasznosságát. Döbrenteível, az
első titoknokkal s ..a fiatal literáto
rokra duzzogó" tudósokkal szemben
keresztülvitték az Akadémia elsö re
formját. Ebben a reform-korszakbán
határozták el jogtörténeti kútföínk
kiadását, ekkor kezdödött . meg a
Czuczor-c-Foqarasl "Nagy szótár" ki
dolgozása. Két tudományos utazást is.
támogat az Akadémia: [errney [ánoséc
és Reguly .Antalét. Ez az utóbbi, kü
lönösen Hunfalvy Pál feldolqozásában
a magyar néprajzra és östör.énetére
nézve gazdag, anyaqot biztosított tu-·
domanyos életünk számára.

A szabadsáqharctól IB61-ig az Aka
démia mint meqbélyeqze.t szerepelt az

. abszolutizmus képviselőinek szemében..
Czuczor Gergely.' a szötárkészítö tu
dós bencés .bílíncsekben iilt fogságban.
más tudósok és irók pedig tényleqe
sen vagy lelkileg szenvedték az el
nyomó hatalmat. A nemzeti közérzület
azonban annál inkább fordult lelkese
dlé'Sével és áldozatkészségével az Aka
dém.a felé. 1861-ben nagyarányú gyüj
tés indul meg az Akadémia .székházá
ban. A hazafias adomanyokból 400.000
forint gyűlt össze. Stuler bel'lind, épi
tész tervei alapján Ybl Miklós és
Szkalnítzky Antal építészek 1862 ta
vaszán kezdték meg a közel T millió
forintos építkezést s ekkor vetették
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'meg' alapját az. Akadémia könyvtárá
nak. kézirattárának és különféle gyüj
teményeinek. l870-ben új alapszabá
lyok léptek életbe. l872~ben pedig
megalakult az Akadémia könyvkiadó
'vállalata és a természettudományi
könyvkiadó. A kor gazdasági fejlődese

nyomán az. Akadémia anyagi ereje
egyre gyarapodott. újabb és újabb [u
-talmakra tettek alapitványokat és az.
Akadémia érdeklődése fokozatcsan ki
terjedt a természettudományokra is.
Ezzel szemben viszont az élő irodalom.
különösen Arany János nemzedéke
'után lassanként az. Akadémián kívül
keresett meqny.latkozást, kiadót és
'közönséqsíkert.

Az Akadémia rncst kezdődő negye
dik időszakának az. 1949. évi 27. tc.
vetette meg, alapját. Ez kimondja.
hogy az Akadémia a Magyar Nép
köztársaság legfelsőbb tudományos in
tézménye. Az. Akadémia ezzel a SZ-Q

cialista állam tudományos és szerve
zeti követelményeinek megfelelően ala
kult át. önálló tudományos intézetek
sora kezdte meg müködését, az akadé
miai kiadó ped.q egész sereg olyan új
kiadványt jelentetett meg. amelyek
kétséqtelenül hiányt pótolnak. A ki
adásra tervezett müvek közőrt is szá
mcs művet várunk íqen nagy érdeklő

déssel rnind irodalmi. mind pedig tu
dományos szempontból.

"FELVÉTETETT MAGAS MENNYORSZÁGBA"...
(Gondolatok SlÜZ Mária mennybevétele körül)

Az assumptio dogmává nyílatkoata
tásának terve nem véletlenül vetődött

fel már a mult században, közvetlenül
a Szeplötelen Fogantatás dogmává
nyilvánítása után. Az. emberi természet
ugyanis az eredeti bűnben, illetve ál
talában a bűnben elveszíti azt az. ere
jét. hogy áttörjön a saját, a vele egy
rangú. vagy a nála alacsorsyabb rangú
létezök körén, és célját. érdeklődését'.

súlypontját teljesen az isteni létbe he
lyezze. Igy a bűn: nagyfokú gyenge
ség jellege. A bűnös létező célját ön
magában. vagy önmagához: közel ke
resi. Véqcéljának transzcendenciája.
túllevöséqe vagy teljesen, vagy olyan
fokban híányz.k. hogy nem bír saját
létének síkja fölé emelkedni. Ezért az
eredeti bün híánya nem valami kö
zömbösséqí állapot. hanem éppen
az emberi létnek önmagán teljes mér
tékben túljutó ..extatikus" ereje. Ennek
meqfelelöen kell elképzelnünk Mária
élményvtláqát. Egyetlen érzése, gon
dolata. törekvése sem képes másban
megpihenni. mín: Istenben. Isten neki
Kr.sztust jelenti. hiszern az üdvrend
nek is egyetemes törvénye az. evanqé

.Iiumoknak és Szent Pál teológiájának
az a gondolata. hogy csak Krísztus
bao és Krisztus által lehet behatolni a
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végtelen Létbe. Természetesen Mária
lényének ez a belsö alkata az élmé
nyekben csak láthatóvá válik. Igy
könnyeuli ér.hetö az is. hogy Mária
számára Krísztus halála a tulajdon
képeni halál. nincs saját halála. és tu
lajdonképeni sz.eJJJVedésea compassio.
Lényének feloldódása ebben a rezo
nane.ában és' odaadásbarn eqyút.al
nőiességének beteljesülése. Ez a rezo
nancia nem pusztáru az élményben je
lenik meg'. hanem míndíq alkati is.
Képzeljük el. mdt jelent Máriában ez
a teljes rezonálás Krísztus feltámadása
és mennybementele u.án. Krisztusban
a feltámadás és mennybernenetel után
az emberi természet legperiferikusabb
részeire is k.árad a Lcqos istenségé
nek teljesséqe. A Logos istenségében
a személy! különbséq az állandó szü
Ietés (Fiú). m'neqv Isten fiatalságá
nak összesürítése. Az Egyház a föl
támadást és a mennybemenetel; kez
dettől fogva mtnt egyetemes zsenge
áldozato; fog:ta fel. Ez árad tovább
Máriára. Az eredeti bűntől való men
tesséqe következében ezt nem gán
csolhatja el semmiféle részleteéira való
jogtalan koncentrálódás. Ez világi:ija
meg azt is. hogy Mária halála nem a
test felől kezdernényeztete.t, hanem a



lélek felől. A szerétetnek a' test szá
mára már hordozhatatlan extázisában
következett be. Ez a Kr.sz.us megdi
csőűlt emberségével összekötött rezo
naneiának a következménye. Testének
romlására nem kerülhetett sor. Mária
általában nem volnalávetve semmiféle
romlásnak, sem szülésnek, sem beteg
ségnek. Ebben nagyon erösen meg
nyilvánul a katolikus .Egyház: felfo
gása a kegyelemről. illetve a kegye
lemmel való teljességről. A romlás el
maradása azt jelenti. hogy benne. nem
volt meg a lesti. biológiai. kémiai fo
lyamatoknak az a lehetőségük. hogy
..a saját fejük után rnenjenek". Nem
is szín.éz.sberu voltak a lélekkel. ha
nem olyfokú ..szolqálat", hozzárendelt
ség viszonyában, mint a lélek Isten
nel. Céljuk nem immanens. Ebben a
beállításban a kegyelem teljessége az
élet elve is. Az:.Atyák Mária rnentes
ség ét a ~est felbomlásától erre vezetik
vissza: integer vivens, quae omnium
integrern . peeiectemquc qenuit vitam.
Itt a v.tá-t nem analóg értelemben
kell venni. a kegyelem teljessége a vi
tális erőknek is teljesséqé: képviseli.
A mennybevétel dcqmatízálásában te
hát nem olyan törekvés mu.atkozík,
mínt az orthodoxiaban. hogy az anya
got feloldjuk a szellemben. Krísztus
ís.enséqénck a mindenségre való va
lamiféle kiáradása a végitélet után a
kozmosz megfiatalodását, illetve újjá
születését is (v. ö. a Logos személyí
különségével: az állandó szüíetéssel)
maga után vonja. Az isteni létnek fo
kozot.abb irnmanenciája az anyag szá
mára nem romboló. a testet nem ítéli
el a maga mívol.ában, alacsonyabb
rendűségét ném. hangsúlyozza. Ez ha
tározott ellentétben áll az Ú. n. exisz
tenciális teológia állásfoglalásával.
amely szerint az isteni lét jelenléte a
véges lé; számára csak kínos és a
véges létet élvető lehet.

Az eredeti bűntől való mentesséq
nek. valam,n: minden egyéb bűntöl

való rnentesséqnek, azaz a kegyelemr
me! való teljességnek vetülete Mária
élményviláqában a teljes odaadás. Eb
ben az odaadásban Kríszus születése
körül és földi életében az anyai jel-

leg uralkodik, Krísztus meqdícsöülése
nyomán pedig inkább a jegyesi. Igy
áll elénk az a mély összefüggés, ami.
Mária jegyesi, anyai jellege és az im
maculata conceptio között van. A ke
gyelemnek azon értelmezése u.án,
hogy a testet is bevonja a maga kö
rébe és annak számára élte ő. vag:y
meqújító elv. nem nehéz az arryal
vagy jegyesi jellegből sem motiválást
kovácsolni az assumptio számára. A
teljes önátadás maqa után ragadja a
testet is.

Már az atyákat. de azóta a teológu
sokat is izgatja az a kérdés, míért kel
le.t ezek után egyáltalán a halált vál
lalnia Már.áoak, míért csak a romlás
maradt el. Hisz a halál az eredeti bün
büntetése. Nem megnyug atók azok a
kísérletek. amelyek elismerik ugyan.
hogy Adám bűnének büntetése rá nem
vona.koz.ik, méqís azt vélik. hogy va
lami nem-büntetés-jelleqű tartozása.
neki is van.

Mivel Szem.Pál teológiájában a ha-'
lál erősen össze vari kötve a Sátán
szerepével, és mível Máriához tarto
z.k a Sátán ~eljes legyőzése. meg kell
vizsgálnunk a Sátán és a halál viszo
nyát. Amilyen mértékbcn tal' ozik a
halál a Sátán hatáskörébe. olyan rnér
tékben mentesül alóla Mária. A -Sátán
bukásának oka egy nézet szerint a meg
testesülés vol.. Mint tiszta szellem. nem
birta elviselni, hcqy Isten szívéhe vép
pen ezen keresztül lásson. és hogy
Is.en az emberrel való személyes egy
ség révén az arryaqot, sőt az egész
kozmoszt szorosan maqához kapcsolja.
Az ö érdeke az volt és míndíq az.
hogy kimutassa az anyag ér éktelen
ségét. A", anyagnak bármiféle erőtle

nedése, rúttá válása, be.eqséqe, a holt
tes: rothadása mintegy az ö vélemé
nyét erősí.í. Ezek alapján állandóan
t.Itakozhat a rneqtestesülés ellen. Ha a
halál módja nincs összhanqban a Sá
tánnak az anyagról vallott felfogáSá
val. nem mondható az eredeti bűn bün
tetésének. nem szerepelte hetqa,z ő
..hadltetté'i-nek következményeképen.
Amin: a szeplötelen foqantatás dog
mája a Genezísre utal. ahol a Sátánt
eltipró Mess.ás Anyjával szoros kö-



zösségben lép elénk. 5Őta hagyomá
nyos .fordítás szerínt a Sátánnal ő szá
mol le. úgy ennek a dogmának is ez
lesz a fö motivációja. A teljes ütkö
zés a Sátán és Mária között magában
fog1alja á test rninden, romlástól való
mentesséqét, hogy ne legyen semmi
benne. amin d.adalmaskodhatnék .1
gOlll.Oszságnak égi magasságban lakó
szelleme. Ime, az előbb említett .qene
zísí helyet akár min; a bűntől való
rnentesséqet, akár mint a Sátánnal való
teljes ellenkezést rnutatjuk be ._- ez
természetesen csak hanqsúlykülönbséq,
- ugyanarra az eredményre jutunk.
A Biblia első lapjainak ez az ábrázo
lása a Sátánt legyöző. Mcsslást szülö
Asszonyról megismétlődik az Apóka
lípszísben is. Bár itt az allegória tö
möt.ebb. a Krísztust adó Ószövetség.
azután az Öseqvház egyformán ábrá
zolva van az Asszony alakjában. de
viláqos, hogy a kép a Genezisre utal
és ezért a legrégibb idők hite szerín:
Máriára is értelmezhető.

Mária lelke a halál után rövid időre

illint tiszta szellem merül el az abszo
lút Szellemben. Ebben a találkozásban
telítődik meg isteni erővel annyira.
hogya testével való kapcsolat felvé
tele testére mint végleges meqdícsöítés
hat.

Világosan látható. hogy il keqye
lemrnel való teljesség teszi lehetövé il

testnek olyan meqdicsöítését. amely cl

lélek. illetve a személy felől indul ki.
vagy pontosabban. aminek il személy
a hordozója. Illés. vagy Hénech tesé
nekelragadása, vagy János testének
esetleges épen-macadása olyan isteni
csoda lenne. amelynek eszköze nem az
illetők legbenső személyi specifikurna.
Ezért semmiképpen sem emleqe.hetök

egy lapon Mária testének meqdícsöü
lésével.

Ugyanakkor. arnikor a kegyelemmel
való teljesség a test számára is élet
dv. söt a. testnek a legkisebb romlás
tói is mentes istenresülését csak ez biz
tosítja, mégsem oldódik a test szellem
mé. éppen test-mivoltában nem válik
illuzóriussá. Az azonban b.zonyos.
hogy nem enqed a testnek oly foku
önállóságot. amely a lélekkel való
egyesülés színtetíkus voltáról vallana.
Ennél sokkal bensőségesebb a kapcso
lat. Bármennyire tökéle.es is lehet a
tiszta szellem megismerése. de az em
beri test bekapcsolása mégis csak
olyan irányban dífferencialja. amely a
megértést és az emberekkel való
együttérzést valamiképp bensöséqe
sebbé teszi.. így közelebbről ért meg
bennünket. Már.a eqyetemes kegye
iemköz.vctitö tevékenyséqéhez, vagy
legalább is annak teljességéhez bizo
nyám ez is hozzátartozik.

A katolíkus teolóqía Máriát mint új
Évát emlegeti az új Adám oldalán. Ez
nem azt jelenti. rnínha Krísztussal
akarná egy rangba állítani. Sohasem
volt ö Nap. hanem mindig csak Nap
ba öltözőtt asszony. Az emlegetett
párhuzam csak a Napba öltözést, il

Krísztussal való személyes kapcsolatot
hanqsúlyozza. Úgy érezzük. a mermy
bevétel doqrnat.zálásában éppen ez a
kapcsolat nyert különleqes hangsúlyt.

A Mária-tisztelet számára ez nagy
fontossáqú. Csak abban az esetben ve
zet Jézushoz az áhitat. ha a hívő ép
pen ezt az önmagán túljutó. önmagát
otthaqyö. soha othon nem. tartózkodó
odaadást. ieqyesí jelleget, ezt a Krísz
tussal való teljes rezenanetát teszi
tisztelete és követés" tárgvává.

Krialer Béla

G. B. SHAW HALÁLÁRA (1856-1950)
A hetvenhétéves G. B. Shaw végig

tekintett az életén, ..Gyakorlatilag
megoldottam korunk mínden égető

problémáját - mondotta -. de azok
továbbra is éppolyan megoldatlanok
maradtak. mintha sohasem éltem
volna."
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..Ember és intézmény"·- így paren
tálták el halálakor. S valóban, intéz
mény volt. Élete - rettenetesen hosz
szú. színte véqetérní nem akaró élete.
mellvel kishíján a ..Vissza Matuzsár
lem'I-hez című . rnüvében kifejtett el
méletét igazolta az élet végtelen meg-



hosszabbíthatósáqáröl - élete a. Vík
töria-kortól tartott napjainkig. Shaw
mindenben résztvett, mindent látott.
míndenr megfigyelt s míndenről véle
ményt alkotott. ami életének közel
száz esztendeje alatt történt, Amikor
pályáját elkezdte. még Wagner. Níerz
sche, Ibsen körül vitáztak: a szocíalíz
mus akkor kezdte meg térhódítását.
hisz színte egyidőben született a Kom
munista Kiáltvánnyal; akkoriban fejlő

dött Iti az angol nyárspolgári vikto-
riánus szellem. rnínden erényével és
hibájával; akkoriban jelent meg XIII.
Leo korszakalkotó enciklikája. a ..Re
rum Novarum". Még élt Dickens. még
élt Flaubert és Maupassant. ekkor
kezdik felfedezni Stendhalt. Shaw pá
lyája ebben a forró társadalmi és szel
lemi atmoszférában kezdödött, s mikor
meghal. a világ túl van .rnár a máso
dik világháborún.

Megérte eszméinek. Ifjúsága izgalmai
nak lecsillapulását és rneqfakulását, -
megérte Nietzsche romboiasát a nácíz
musban, megérte a Kommunista Kiált
vány eszméinek valóraválását a Szov
ietuniöban, megérte a Rerum Nova
rum reform-qondolatának diadalútját
az Egyházban. Míndaz, ami foglalkoz
tatta. eljutott a diadalíq vagy a buká
sig. A problémák igy vagy úgy meg
oldódtak.az égetőek éppúgy. mínt a
feleslegesek. - de vajjon része volt-e
megoldásukban s alkalmas volt-e meg
oldásukra? Mert életének és niüködé
sének igazi értelme az lenne. alakja
csak akkor válna halhatatlanná. ha
joggal mondhatta volna hosszú élete
hosszú alkonyán azokat az emlékeze
tes szavakat.

*
Barát és ellenfél. hivő és hitetlen

egyaránt egyet felelhet csak: Shaw
nem volt alkalmas arra. hogy meg
oldja kora. egy teljes évszázad - a
világ legizgalmasabb és legdöntőbb

évszázada - problémáit. "Elmés. sze
retetreméltó ember. akiből hiányzik a
fegyelem" - jellemzi őt Hílaíre Bel.
loe. S valóban. talán a fegyelemnek
ez a teljes hiánya volt az oka annak.
hogy különc, eredetieskedő fenegyerek
maradt egész életében, s ha volt jelle-

mének állandó vonása. akkor éppen
a fenegyerekség volt és maradt. élete
utolsó percéig. Nyughatatlan szellem
volt, szerette a publicirást - Chester
ton írta róla. hogy büszke volt, ha
nyomtatásban láthatta a nevét. - mín
dig és mindenröl sürgősen közölte a
véleményét. Egyforma szenvedéllyel
gúnyolta a jót és a rosszat. haladót
és elmaradottat, szentet és profánt, 
még pedig azért. mert a feltűnés va
gya. a sikertelenséqtöl, magánytól. el
feledettségtől való félelem sarkaIta s
egy kellő pillanatban alkalmazott jó
rnondásért . habozás nélkül feláldozott
míndent, amit korábban a meggyőző

dés erejével vallott. Semmit sem tar
tott jónak, amit más csinált. minden
röl egyetlen igazságot ismert csak:
saját. ingatag. szeszélyes véleményét.
Életműve az önellenrmondások való
sággal démoni szövevénye. De a pro
blémákat úgy megoldani. hogy valaki
egyetlen fricska. kedvéért. legmélyebb
meqqyözödését is bármelyik percben
visszavonhatja. nem lehet.

Életfilozófiája különben sem volt
alkalmas arra. hogy problémákat old
jon meg. hogy vezethessen vele. Nem
volt eredeti szellem. - ezt hangoztat
ják hívei és ellenfelei egyaránt. S ezt
maga sem tagadta. s cinlkusan beval
lotta - s cinizmusának roppant vonzó
tulajdonsága. hogy míndíq és mínden
ben őszínte volt -. hogyafejlődés

ről, az "életeröről" alkotott életf.lozö
fiáját máshonnan szerezte, Samnel
Butler naqyon is kérdéses Lamerek
rnaqyarázatáböl, ..Ez az életftlozöfia 
irJa Christopher Hollis - roppant al
kalmas arra. hogy valaki egy csapásra
két legyet üssön agyon vele. a papo
kat és a tudósokat. S megvan még az
az előnye is. hogy az értelmet ennek
az élet filozófiának segítségével bárki
tetszés szerint úgy alkalmashatja.
ahogy épen kapóra jön. Jó arra. hogy
szükséq esetéri az értelemmel érveljen
valaki. s ugyanakkor jó arra is. hogy
adott pillanatban feláldozza az értel
met,"

Shaw gazdagon. színesen, rop-
pant szókészséqqel élt filozófiája 11'
hetöséqeivel. Mindig meqhökkentett,
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akár helyeselt. akár kigúnyolt valamit.
~ olvasóját állandóan, zavarba hozta,
mert helyeslésében ott lappanqo.t a
gúny, gúnyolódásában a helyeslés. Si
kerének. népszerűségének ez volt leg
föbb titka, ez a siker ped.q -tönkre
tette. Meqlepní, nevettetni akart. s az
a vágya. hogy sikert érjen el. feltű

nést keltsen, megakadályozta abban.
hogy komolyan végiggondolja saját
életfílozófiáját, s mérleqel]e, mit te
gyen a helyébe annak. amit szét akar
rombolni. ..Pozitív gyógymódjai
írja Holl.s - felszínesek vol.ak, oem
állták ki a képzett elme bírálatát... 
Arra voltak csak jók. hogy üqyesen
exponáljon velük valamit. de nem
azért. mintha hitt volna az ' abból
származó következtetésekben... Mindig
és mindenben az értelmet hírdette, 
büszke volt az agyára: ..az egyetlen
Homérosz kívé.elével n.ncs kiemel
kedő író. akit oly rnélyséqesen meg
vetnék. mint ahogy Shakespeare-t
meqvetem, amikor értelmemet az övé
hez mérem" . S ugyanakkor szkeptiku
san is nyilatkozik az értelemröl, 
természetesen a máséról. "aki az érte
lemre-hallgqt. elveszet;" - mondja az
..Ember és felsöbbrendű ember"-ben
"az értelem rabszolgájává teszi - azo
kat. akik nem elég erősek ahhoz. hogy
uralkodna tudjanak fölötte". Shaw hitt
abban. hogy kordában tartja saját ér
telmét. - élemüve ennek természete
sen az ellenkezőjét bizonyitja. Társa
dalom-reformernek. kultűrpionírnak tar
totta magát. ..az új kor küldöncének" •
szocíalístának, - de a társadalmat. a
kultúrát, a szocializrnust sem szere.te.
Forradalmárnak hitte magát - és ab
ban legalábbis forradalmár volt. ahogy
a meglévő jóval s rosszal egyaránt
hadakozott - de ugyanakkor a forra
dalmárokat is lenéz' e. ..Egy sikeres
forradalom első kötelessége. hogy
agyonlöjjön minden forradalmárt" 
írta. S ez nem a forradalmámak. ha
nem a polgárnak. sőt eqyenesen a
nyárspolgárnak a véleménye.

*
Hívei varázslónak tartották. korunk

egy.k leqnaqyobb -szellemének. De ők
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is felismerték szellemének i'I11la taqsa
gát. s 'Siegfried Trebítsch. eqyik leg
jobb mélta.öja és német fordítója.
színte mentegeti: ez az ezerszínű em
ber állandóan a fejlődés útján haladt.
ezért nem maradhatott elveiben állha
tatos. ezért váltott új meg új bőrt.

ezért volt mindíg más és más. s erre
szüksége is volt. hogya végső teljes
ségig elérkezhessék. Ellenfelei bohóc
nak látták s éppen clowní sekfélese
gét becsülték. - mínt barátja és el
lenfele. Chesterton. S ő maga - bár
milyen gőgös s üzletiesen önzé volt
nemcsak a varázsló. hanem a bohóc
szerepét is vállalta, -talán azért. mert
így könnyebbeni kibújhatott a felelős

ség aló!. ..Minden emberi haladás alap
felté.ele - írja népszerűsége kezde
tén - az arra való jóakarat. hogy "
kul.úrplonír bolondnak tettesse magát.
Okos az: az ember. aki alkalmazkodik
az adott körülményekhez. bolond pe
dig az. aki önfejűen önmagához akarja
alkalmazor a körűlményeket. Míndké
szélsőségnek meqvan a maga előnye.

A túlsok értelem könnyen gyávaságba
fulladhat. a túlsok bolondság pedig
már:írómságba... Az ifjú költők min
dig egy véqtelenül bölcs hőssel kez
dik. az öreqek, mínt például Richard
Wagner, egy reiner Tor-ral végzik."
1896.ban írta ezt. de rrern fogadta meg
saját elvét: hősei mindvégig roppant
okos emberek maradtak. s a "reiner
Tor". az eszményi örült nem jelenit
meg öregkori müveíben sem. Egy pil
lanatra sem állított elénk poziív em
bert - ha csak Szent [ohannáját nem
nevezzük annak. .

Mert ahhoz. hogy talpra tudjon ál
lítani egy pozitív höst, legalább egyet
lelJ poz.ttvumban jnnníe kellea volna.
Ö pedig hitt uqyan a szocializmusban.
de csak fenntartással, mél.ányolta
ugyan a keresztényséqet, de csak fenn
tar' ássa!. ..A keresztény - mondja a
Barbara őrnagy-ban - Dickens orvo
sához hasonlít, aki az adósok börtö
nébe került s az újonnan érkezők

nek a börtön kimondha.atlan békéjé
ről. g'Onatalamságáró! mesél: nincsenek
itt .Ienveqetve tolakodó hi.elezök, Zsar
noki állami. közületí és lakbérbehaj-



ták. nincsenek itt terhes remények.
sem pedig örlő kötelességek: n.ncs
ebben a börtönben más, csak nyuga
lom. s az a biztos érzés, hogy mé
lyebbre már nem zuhanhat senki."
Hiányzott belőle az alázat és türelem
fegyelme, a hithez pedig - bármiben
való hithez - alázat és türelem kell.
nélkülük sem hinni. de még a hitet
megérteni sem lehet Shaw míndket
töre képtelen volt, - ezért nem sike
rült úgy, ahogyan sikerülnie kellett
volna, Szerit [ohanná]a. Hollis azt
rnondja: Shaw becsületére vál.k, hogy
végső évéiben ráébredt arra. hogy a
vallás nagy és szent dolog. s hogy
Chesterton, akiben a szentséq közelle
tét érezte, nagyobb ember, min; ö. En
nek a felismerésnek dokumentuma ta
lán a "Szent Johanna", de valószínű

leg az is ösztökélte, hogy Szerit Jc~

hanna örvén rosszakat mondhat a na
cionalizmusról, ímperializmusról, protes
tantizrnusról, de főleg az angolokról. A
"Szent Johanna" erényeivel és hibáival
kétségtelenül leqdötállöbb műve. - de
ez is inkább csak szándékában. mint
kivitelében naqy, Hogy ez a műve se
sikerült sebezhetetlen remekké,annak
Ieqföbb oka az. hogy nem értette meg.
rni a természetfele-rí hit. nem értette
meg azt a Szent Johannát. aki tekin
tetét a mennvbélí királyságra függesz
tette. Itt is republikánus maradt. híven
elvéhez: ..A király bálvány. ez az oka
annak. hogy republikánus vagyok,"
Nem az volt a baj, hogy ábrázolni
nem tudta Johanna hitét. hanem az,
hogy jól vagy rosszul. de sehoqvse
tudta .tf}egérteni il hit lényeqét. "Vb
qesvéqig poliIkai jelenséget. látott Jo
hannában - irja Hollis". - polítíkust,
akit elsődleuesen politikai dolgok ér
dekelnek. holcet azok \get1 másodlago
sak egy szent szemléletében." Johan
nát azonban üdvözülése érdekelte, s
az. hogy az élet csak előjátéka az üd
vözülésnek...[ohanna számára ez volt
az élet - folytatja Hollis. - ábrázo
lója, Shaw számára azonban nem ez,
A szakadék áthidalhatatlan maradt."

Miben hitt önmagán és sajátr zse
nialí ásáru kívül? Talán a .színházban.
S hivatásának érzete, hogy színpadon.
drámai formában. - böveru adakozva
a közönséq igényeinek s: uqyanakkor
párbajra is híva a közönséqet - kö-.
zölje mondanívalőit. Azt mond]a
Bríeux-röl ír: tanulmányában, hogy a
mi!ldennapi einber egyetlen művészi

üdülése a szinház: "A színházban meg
kapnak mínden olyan müvészetet, ami
magányukat elv.selhete.lenné teszi s
útban, hazafelé azt rérezte.í velük. hogy
akár az utcasarkon a kuvaszoknak.
nekik is a sintér zsinege van a nya
kukban, De ha egydrámairó van
dY3JlJi okos. hogy észreveszi ez: a ve
szélyt, és van olyan emberbarát, hogy
valamelyik művével az ernberek segit
ségére siessen. levegye a sintér zsine
gét a nyakukröl és figyelmeztesse az
áldozatot, akkor csőddel fenyegetik az
igazgatót, nehogy ilyen darabot előad

jon, a drámaírót pedig erkölcsrantó
nak bélyegzik. Nem tudhatja senki,
nevessen-e az ilyen undorító ostoba
ságon, vagy sírjon." Ö a drámaírónak
az utóbbi feladatát érezte kötelezőnek.

s meg is tett míndent. hogy Hqyelmez
tesse áldozatait, - de a sintér köte
lét azért ő is' a nyakukba dobta. A
színháznak ebben a felvilágosító, ki
józanító köelesséqében azonban csak
ideiglenes feladatot látott, "Ha sike
rülni fog szocíális állapotainkat úgy
rendezni, hOQY szociális kérdéseinket
abban a pillanatban oldhatjuk meg,
amikor éqetöek lesz.nek.akkor nem
kell többé róluk " színpadon szöl
nunk," De amíg ..a nép míndenütt
nyomorog. pusztul, éhez.k :s senkinek
sincs szive vagy· esze ahhoz, hogy
megkondítsa a vészharanqot, addig a
nagy íróknak kell ezt meqtenniök."
Ehhez az elvhez aztán. ritka kitartás
sal és eqyértelmüséqqel. míndvéqiq
rnqaszkodott. Maoa ellen hivta a kö
zönséqet. kellemetlen perceket okozott
neki. '--'- de közben' óvatosan vigyá
zott a sikerre is. Egy hollywoodi fil
mesnek, aki le akart alkudni a tiszte
le'dílból, azt vágta oda: .Köstünk 'az
a különbséq. hogy ön á. művész, .én
pedig az üzletember"; -- s igazat is
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mondott: úgy osztogatta ostorcsapá
salt. frícskáít, hogy remekül szörakoz
tatott. a közönséq végül is mindig egy
szórakoztató este emlékével hagyta e!
a színházat. Nem hozott reformokat,
nem ajánlott, biztos gyógymódokat
kora bajaira és nehézségeire. - egye
dül a színpadon lett reformer: siker
rel vállalkozott arra. hogy a színpad
ból előadótermet csináljon. S ha esz
méinek nem is, ennek az újításának
rengeteg tanítványa akadt. s tehetsé
gének becsületére váljék: egy se na
gyobb, mindegyik kisebb nála.

Kilencvennégy évet élt. - túlélte
kortársait. Wíldet, Chestertont, túlélte
azokat. akik utána jöttek. Élete utolsó
percéig érdekes maradt. s maga ls vi
gyázott arra, hogy érdekes legyen s
lehetőleg senki se tudja szeretní. Ki
volt valójában? Egyszer megkérdezték
tőle: "Mondja meg, mi a becsületes
véleménye önmagáról?" Egyszeruen
csak ennyit felelt, s ez a felelete töb
bet mond mínden művénél, rnínden
róla szöló tanulmánynál. - "G. B
Shaw az én legsikeresebb ötleteim
egyike".

Lipta!l l stuér.

ÚjABB BIOLÓGIAI FELFEDEZÉS

Egyik német tudományos folyóirat
nyári számában nagy feltűnést keltő

cikk jelent meg. melynek visszhangja
ma sem ült el. A cikk írója, Hugo
Schsnderl - nem éppen közismert bio-
lógus - azt állítja. hogy felfedezése
nyomán biológiai szemléletünk alap
vető változáson fog keresztülmenní. A
sejt .. melyet eddig az élet elemi egysé
gének tekintettek. a szerzö szerint élet
közösség, melynek egyes alkotórészei.
- - ellentétben az eddigi vélemények
kel - megfelelő körűlmények között a
sejten kivül ls önálló életre képesek.

Mielőtt rátérnénk a cikk adatainak,
illetőleg az általa keltett visszhangnak
ismertetésére, meg kell emlékeznünk
arról az újfajta mikroszkópról, mely
lehetövé tette Schanderl vizsgálatait.
Mínt köztudomású. a közönséqes meg
világítású üveglencsés mikroszkóppal
csak akkor látható jól a vizsgált anyag
szerkezete, ha azt előzőleg kellő, igen
gyakran roppant körülményes festési
eljárásoknak vetették .alá. Ez érthető,

ha meggondoljuk. hogya sejt színte
len, átlátszó alkatrészekből áll. Az
egyes alkatrészek kémiai jelleme
("anyaga") különbözö, tehát más- és
másképpen festődnek. A Ientíekböl ki
derül. hogy a közönséqes míkroszköp
pal főképpen holt sejteket lehet vizs
gálni; az élő sejt ugyanis a festési el
járás alatt elpusztul. Az újonnan fel
talált úgynevezett Iáziskontrasat-mfkro-
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szkóp óriási előnye. hogy cl vizsgalan
dó anyag struktúráját festés nélkül is
láthatóvá teszi. Egy ötletes szeekezet
ugyanis a vizsgálandó anyagra eső

fénysugarak hullámhosszát eltolja. mí
által élesebb íénytöréskülönbséqeker
tesz lehetövé. Igy. ha nem is színesen.
láthatjuk a sejtet, mivel az egyes al
katrészek különbözö íérrytörésűek.
fényképhez hasonló képet nyerünk.

Az új mikroszkóp előnyei Ielmérhc
tétlenek. Már az első vizsgálatok fon
tos adatokat közöltek. melyek igazol
ták. hogy bizonyos eddig élőnek hitt
sejtalkatrészek nem élnek. hanem il

sejt pusztulása folytán jelennek meg.
illetőleg festési műterrnékek. A fázis
kontraszt-mlkroszköp másik fontos elő

nye. hogy segítségével ugyanazt az élő

sejtet tartósan megfigyel hetjük, életfo
lyamatait oo"" kiilönösen mozgását és
szaporodását az eddiginél sokkal
mélyrehatöbban analizálhatjuk. K. Mi
chel a legutóbbi mainzi biológus
kongresszuson filmet imutatott be egy
pollen-sejt életéről. mely szamos vitás
kérdést döntött el. Természetesen
ilyenféle filmek csak fáziskontraszt
mikroszkóp segítségével készülhetnek.

Ezek után talán nem tűnik olyan
megdöbbentőnek Schanderl meqállapí
tása, hiszen tudjuk, hogy a természet
tudományok haladása szoros összefüg
gésben van a vizsgálati eszközök tel
jesítöképesséocvel.



Schanderl a fentebb jelzett új rni
kroszköppal azt a régi kérdést tanul
mányozta. vajjon bizonyos sejtalkat
részek. - különösen az úgynevezett
chondrtoszómák - át .tudnak-e hatolni
egyik sejtből a másikba. Schanderl
kétségtelenül pozitív irányba döntötte
el a kérdést azáltal. hogy megfigyelte
ilyen sejtalkatrészek kilépését. Azt is
megfigyelte. hogy más sejtalkatrészek.
például színtestecskék, sejtmagok chon
dríoszómákká eshetnek szét. Ez utób
bi megfigyelés már. önmagában is igen
nagy elvi jelentőségű. hiszen az követ
kezik belőle. hogy a sejt valamennyi
élő alkotóeleme (eltekintve a folyós
allományú cítoplazmától} azonos egy
ségekből épül fe\. Guillteemond, az
egyik legnagyobb sejttaní szaktekin
tély már régebben utalt erre a lehető

ségre. de nem volt nyomós bizonyítéka
álláspontja támogatására. Schanderl
felfedezése igy nem jelentett nagy
rneqlepetést. annál komolyabb feltű

nést keltett vizsgálatainak további
eredménye. melyről a következőkép

pen számol be: ..A sejtből kilépett
chondríoszömák a szabadba kerülve
megfelelő körülmények között nem
pusztultak el. hanem összeolvadva
egymással. rövid pálcíkaszerű alakot
öltöttek.' Ezek a pálcikák hamarosan
finom hártyával vették magukat körül.
sőt csíllangókat. ostorokat növesztet
tek, melyekkel először lassan. majd
egyre élénkebben csapkodní kezdtek.
Ebben a stádiumban tehát semmiben
sem különböztek a baktériumoktól. ön
álló élőlénnyé alakultak.: melyeket a to
vábbiakban a szokásos módszerekkel
sikerült tenyésztení.'

Schanderl azt állit ja. hogy ezt a je
lenséget mesterséqes beavatkozással ls
elő lehet Idézni. Médszerét részletesen
leírja. fényképpel bőven illusztrálja. s

befejezésként a következőkben fOglalj"
össze kisérleteinek [elentöséqét.

..A chondríoszömák sejten kivült te
nyésztesének és baktéríummá való át'
alakulásának ténye egészen új bepil
lantást enged a sejt lényegébe: A sejt
nem elemi egység. hanem államhoz ha
sonlítható életközösség. melyet a sejt
nél lényegesen kisebb. önállóan is élet
képes elemi részecskék építenek fel."

Ezeket a még nem kifogástalanul
igazolt eredményeket nagy lelkesedés
sel fogadták. mivel utat nyit á Mícsu
rín-Iéle vegetatív hibridizáció megérté
séhez (az ojtott ágba az ojtó alany
ból részek vándorolhatnak át). továb
bá megkönnyiti az élet eredetének
spekulatív elképzelését. hiszen ezek
szerint nem sejtnek kellett keletkeznie
a hajnalkorban. hanem lényegesen egy
szerübb szerkezetű más elemi élölé
riveknek. a chondríoszómáknak.

A természettudományokban a vitás
kérdéseket nem lehet spekulatíve el
dönteni. Schanderl állitásainak igazát
csak újabb ellenőrző kísérletek ered
ményei bizonyíthatják. vagy cáfolhat
ják. Ezek az ellenőrzö kisérletek fo
lyamatban vannak. és pedig most már
nem olyan viszonylag egyszeruen fel
szerelt laboratóriumban. mint ahol
Schanderl dolgozott. hanem lényegesen
modernebb intézetekben. A kisérletek
kel szembeni legsúlyosabb ellenvetés
ugyanis az. hogy Schanderl nem tudta
kellőképpen megoldani a sterilítást. A
baktériumok e szerint kivülről kerül
tek volna a kisérleti edényekbe. Most
olyan laboratóriumokban folyik a
munka, melyek hullámos folyosóiban
fertötleni.ö folyadék csorog. a kuta
tök nylon-ruhákban dolgoznak. és egy
automataberendezés meqqátolja. hogy
egyszerre két ajtó legyen nyitva az
épület megfelelő szárnyában. S: M.

SZENTEK ÉS SZENTÉVEK

Ha a középkorí szentévek történe
tét' tanulmányozzuk. önkéntelenül az a
benyomásunk támad. hogy főjellegze

tességüket a heqyekentúli, úgynevezett
ultramontán zarándokok meqszámlál-

hatatlan tömegei adták meg. Termé
szetesen az olasz városok és falvak
lakói is derekasan kivették belőlük a
részüket. de a többség mégsem közü
Iük, hanem Észak mélyebbhitíi és ro-
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busztusabb fiaíböl tellett ki. Az egy~
korú króníkások különösen a németek;
magyarok, lengyelek, burqundok, fland
riaíak, franciák, spanyolok és· katalá
nak nagy számát emelik ki. A XV.
században még szembetűnőbbé vált az
ellentét: a hitetlen olasz humanisták
egyenesen megvetéssel és lenézéssel
tekintettek a barbár zarándoktörne
qekre, melyek jelenlétökkel beszennye
zik a klasszikus Rómának szent emlé
k'~'ii.

A XVI. században azonban egy
csapásra megváltozott a helyzet. A
hitújitás vihara' csekély töredékektől

eltekintve az egész óriási germán töm"
böt .leszakította az Egyház kebeléről.

Magyarországot a hitújítás mellett a
t~rök hóditás sujtotta és jó másfél
száz esztendőre lehetetlenné tette szá
mára, hogy tűzhelyének védelmén túl
másra is gondoljon. 'Franciaország a
század derekán innét véresbelharcok
ba mcrült, melyek egy teljes ember
öltőre feldúlták békéjét és meqbénitot
ták anyagi erejét. A világhatalommá
bontakozott spanyol birodalom erejét
viszont .a világuralom birtokáert foly
tatott harc kötötte le közel száz esz
tendőre.

Ennek a változásnak következmé
nyeként a nagy ultramontán zarándok
csapatok 1525 után jobbára -elmara
doztak, Az ezreket es tízezreket szám
láló vtörneqeket egyes vidékek és vá
rosok buzgó püspököktól és plébáno
soktól meqszervezett kicsiny csoportjai
váltották fel. Az idegenek a XVI. szá
zad szeritéveiről sem hiányoztak egé
szen, de az uralkodó színt többé nem
ök. hanema megduzzadt olasz töme
gek adták meg. Ezt a változást a ró
mai, illetve az olasz közlélek gyökeres
átalakulása előzte meg és tette lehetövé.

A római közszellem magatartásában
az elsö mélyrehatö változást az 1527
május 6-í sacoo di Roma, vagyis az
Örökvárosnak V. Károly császár német
és spanyol zsoldosai által történt kifosz
tása idézte. elő. A példátlanul barbár tá~

rnadás, mely rengeteg ember életébe és
megszámlálhatatlan műkincs pusztulá
sába kerűlt, mélyen beleszántott a lel
kekbe. A közgondolkodás úgyszólván
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egyik napról a másikra megváltozott
és a reneszánsz pogány életörömének
gondtalan élvezése helyébe komolyabb
életfelfogás és keresztényibb életbcren
dezés lépett. Az igaz hit kérdésében
fellángolt szenvedélyes harc még rné
lyebbre ágyazta a megindult változást.
A trienti zsinat cröfeszltéseít már az
egész olasz közvélemény feszült érdek
lödésekisérte.

Ekkorra szerencsésen megoldódtak
az újjászületés egyéni feltételei is. A
jámbor II. Marcellus (1555) és a szi
qorú .lY; Pál (1555....,.1559) átmeneti
próbálgatásai utána később oltárra
emelt V. Piusszal (1566--1572) meg
kezdődött a pápaság rohamos felemel
kedése; XIII. Gergely (1572-1585).
V. Sixtus (l585~1590) és VIII. Ke
lemen (1592-1605) egymás után
szüntették meg a reneszánsz idején fel
burjánzott bajokat és visszaéléseket s
az Egyház gazdag anyagi és erkölcsi
erőit ismét sziqorúan vallási célokszol
qálatába szeqödtették.

A pápák reformmüvét tovább épi
tették és ellenállhatatlan egyéni 'va
rázzsal szötték át a kor nagy szentjei.
Ezek közül első helyen Néri Szent Fü
löpöt(i'1595) kell említenünk, kinél
Szent Péterótn senki sem érdemelte
meg jobban a "Róma apostola" meg
tisztelő jelzöt, Több mint fél századot
töltött az Örökvárosban s ezen idő

alatt páratlanul mély lelkével, napsu
garas kedélyével és megejtően közvet
len érintkczésmódjával gyökeresen át
formálta a római közlelket. Méltó kor
társa volt II szurtos -kűlsejű.. de ara
nyeslelkű Cantalicei Szent Félix ka
pucinus fráter (i'1587), akinek sokszor
bohókás, de mindig elevenre tapintó
ötletein és tettein egy egész emberöltő

derült és, uqyanakkor épült. Bár szü
kebb körben. de színtén nagy ered
ménnyel munkálkodott a lelkek építé
sén az irqalrnas szerétetben utólérhe
tetlen Lellíszi Szent Kamill (i'1614). a
roppant tudományú, Bellarmin Szcnt
Róbert (i' 1621) és a fáradhatatlan te
vékenységü Leonardi Szent János
(i'1609) .

Az új szelek járását leqkorábban a
reneszánszkor dédelgetett kedvence. a



müvészet érezte meg. Az építömeste
reknek nem a palazzo volt többé
egyetlen eszményük. A nagy urak
mellett egyre több hajlékot emeltek a
[ó Istennek. köztük olyanokat is. me
lyek már külsejükkel és egész beren
dezésükkel elárulták, hogy más lelki
ség íhletéböl születtek, mint a század
forduló és a századelő büszke palotái.
Még fokozottabb mértékben áll ez a
képzőművészetek egyéb ágaira. Az új
müvészet, a barokk már közvetlenül
küszöbön állott és kezdte felszámolni
elődjének. a reneszánsznak örökségét.
Az előző másfél század alatt erősen
clvíláqíasodott és profanízálódott Ró
ma. ismét a kőzépkor szerit Rómajává
varázsolódott vissza és városképének
újból a templomok adták meg jelleqze
tesséqét, És hogy e templomok Komoly
lelki igényeket cléqítettek ki, meqqyö
zöen mutatja a hét főtemplom (S. Pl
etro inVaticanO. S. Paolo fuori le
mura, S. Giovanni in Laterano, S. Se
hastiano. S. Croce III Gerusalemme.
S. Lorenzo fuori le rnura.. S. Maria
Maggiore) egyazori napon örténö fel
keresésének rohamos terjedése a XVl.
század második felében.

A lelki megújhodás azonban nem
szoritkozott Rómára. Hatása csakha
mar érezhető lett a félsziget egyéb tá
jain is. A példaadás és ösztönzés itt is
a szentektöl indult ki. Itt főleg Borro
mei Szent Károlynak li' 1584). Mílánó
második Szent Ambrusának nevét kell
említenünk. aki a lombardiai közlélek
átalakítására éppen olyan döntően ha
tott, mint Néri Szent Fülöp a rómaié
ra. Nem kevésbbé értékes tevékenysé
get fejtettek ki a maguk szűkebb kö
rében. Velencében. Lombardiában és
Nápolyban: Tieneí Szent Kajetán
(tl547).. Emiliani Szent Jeromos
(t1537), Zaccaria Szent Antal (-tl539)
és Caracciolo Szcnt Ferenc (tl60S)'.
a szigor.ú aszkéta és rendalapító.

De mindezek az egyéni hatások. va
löszínüleq hamar elpárologtak volna.
ha . a nyomukba szegődött újtípusú
rendek nem gondoskodtak volna széles
körökben való elterjesztésükről és le
hető mélyre áqyazásukról. E téren
különösen kiemelkedtek a teatinusok

fényes istentíszteletükkel, egyszerű. ci
comamentes igehirdetésükkel és alapos
teolóqía-tanításukkal, abarnabíták ki
terjedt népapostolkodásukkal. a szo
maszkaiak nagyardnyú szamaritánus
tevékenységükkel s mindenekfölött a
jezsuiták a hit és erkölcsi élet egész
területét átfogó munkásságukkal.

Ilyen gondos és sokoldalú nevelés
mellett ér the .ö, hogy az olasz közlélek
lassankint kigyógyult abból a fertő

zésböl, . rnelyet a reneszánsz 'pogány
életszemlelete hiten és erkölcsi, felfo
gásán ejtett. Természetesen. nem az
eqyszerű népre gondolunk itt --'-- az a
legnehezebb kísértések évtizedeíben is
hűségesen kitartott atyáinak hite é~

életberendezése mellett, -- hanem a
vezetö rétegekre. a szó mai értelmében
vett művelt osztályokra.melyek leg
jobban ki voltak téve az új életszem
lélet kísértéseinek és elbizakodottsáqá
nak. A változás először csak lassan és
elszigetelt' jelenségekben nyilvánult
meg. de később egyre általánosabbá
és gyorsabb üteművé vált. A század
utolsó két évtizedében már egész pom
pájában kibontakozott a barokk kor
szak a maga sokoldalu és differenciált
vallási igényeivel és ez iqények kielé
gítését célzó társadalmi szervczetek,
vallási és erkölcsi egyesületek meg
számlálhatatlan tarka egyvelegéveL

A szervezkedésnek ebben a bő ára
dá sában illő szerephez jutott a izaran
dok okról s nevezetesen a szentéví za
rándokokról való intézményes gondosc

kodás is. Néri Szerit Fülöp tizenötöd
magával még 154S-ban egy kis test
vérületet alapított a szegény zarándo
kok és üdülöbetegek ápolására. Kez
deményezése kitűnűen bevalt. Az el
hintett mustármaq . rövid idő alatt ha
talmas fává terebélyesedett. A test-vé
rület tagjai az 1550. évi jubileumi bú
csú alkalmával már legalább százezer
zarándok és beteg ellátásáról gondos
kodtak. A pápák hamar felismer ték a
kezdeményezés korszakalkotó jelentő

séqét és Szerrtháromságról nevezett
zarándokgyámolító egyesülefi néven
(arciconfraternita della TrinUa de'Pe(~

lcgrini) , Iötestvérület rangjára emelték.
Ugyanakkor anyaqílaq is qazdaqon
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gondoskodtak róla. Példájukat követ
ték a biborosok s az egyházi és világi
arisztokrácia tehetősebb tagjai. Akár
hányan közülük személyesen is kivet
ték részüket az ápolásból. A testvérü
let kivétel nélkül minden rászorulóra
kíerjesztette gondoskodását. Míndössze
két feltételt kötött ld: 1. hogy az
illető Rómátó] legalább hatvan olasz
mérföld távolságból jött légyen és
2. hogy illetékes lelkésze bizonyírvá
nyával igazolja zarándok voltát. Az
eqyesület mun~akörének terebélyesedé
séf mutatja, hogy az Jl575-i szeritévben
már 114.913 zarándok és 21.000 üdül ö
beteg testi és lelki ápolásáról gondos
kodott s a példaadásban maga XIII.
Gergely pápa járt eIül.

Ebbe a gazdag szinpompában ki
bontakozó barokk világba csöppent
bele Kalazanci Szent József. mikor
1592-ben ismeretlen zarándokként Ró
mába érkezett. Eqyelöre határozott
programm. sőt határozott cél nélkül
jött. Csak azt érezte. hogy a Gond
viselésnek tervei vannak vele Rómá
ban. de hogy ezek a tervek rnire cé
Joznak. arról sokáig sejtelme ,sem volt.
De azért nem csüggedt el. Addig is.
mig il Gondviseles tervei feltárulnak
előtte, az irgalmas szerétet cselekede
teinek nagyarányú gyakorlásával Igye
kezett megszentelni napjait. Mint a
szent epostolok: testoérűletének. majd a
keresztény tanítás társa.ságániak, a
Szent Ferenc stigmáiró/ és a Segítő

Szúzanyáró[ nevezett egyesü/eteknek
tagja úgysz~lván minden percét a testi
és lelki nyomor enyhítésére szentelte.
Az irgalmas szerétet höse maradt az
után is. hogy ötévi szorgos kutatás
után ráeszmélt élete igazi céljára s az
elhagyott szegény gyermekek számára
megnyitotta az első kegyes iskolát
(1';97) .

Az egykor bizonytalan céllal és bi
zonytalan időre érkezett idegen zarán
dok .végleg megragadt Rómában. Ki
lencvenkét évéből összesen ötvenhatot
töltött az Örökvárosban. tehát többet.
mint szent elődei közül Néri Szent
Fülöp kivételével bármelyik. Magas
növésü, daliás, kissé meghajlott alakja
őszbe csavarodott jellegzetes fejével a
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huszas és harmincas években mar épp
úgy hozzátartozott a római utca képé
hez; mint félszázaddal előbb Szent Fü
löpé. E hosszúra nyúlt római tartóz
kodása alatt két szentévet élt meg: az
1600-it és az 1625-it s mint az emlí
tett zarándokgyámolitó testvérület te
vékeny tagja, rnindkettöben jelentős

szerepet játszott.
Az 1600. évi búcsút a magyaror

szági török harcokban is nagy érdeme
ket szerzett Aldobrandíní-pápa, VIII
Kelemen hirdette meg. A pápa Ielhí
vasa Európa-szerte erős visszhangra
talált. A zarándokok a világ minden
tájáról nagy számmal özönlőttek az
Örökvárosba. Az idegenek közt Jeg
számosabban a franciák voltak:· így
akarták leróni hálájukat népszerű kirá
lyuk. IV. Henrik megtéréséért és a
vallásháborúk szerenesés befejezéséért.
De a németek is szép számmal voltak
képviselve. Hiszen az ellenreformáció
ekkor már nemcsak az osztrák tarto
mányokban. hanem a Rajna mentén js
diadalmasan· kezdte bontoqatní szár
nyait. A jubileum igazi színét és za
matát azonban mégsem az Idegenek.
hanern a vallási és erkölcsi igényeiben
megújhodott olasz nép széles tömegei
adták meg.

Kalazanci Szent József sz ivvel-Iélek
kel kivette részét a jubileumi ünnepsé
gekből. Ezt annál könnyebben tehette,
mivel iskoláját közvetlenül a szentév
küszöbén a távol esö Trasteveréböl a
város középpontjába, az épülö S
Andrea della Valle-templom és a
Campo di fiori közt fekvő Albergo del
Paradíso mellé telepítette át. Ezzel sok
időt meqtakarttott, mert nem kellett
többé a Colonna-palotából a Tiberi s
egyetlen, tehát állandóan zsúfolt hid
ján át a külvárosba gyalogolnia. Dc
kellett is neki az idő. rnert il zarándo
kok gondozása úgyszólván mínden
percer igénybt'vettf': alamizsnát qyüi
tött nekik. asztalt teritett és kiszol
gálta öket. éjjelre megvetette ágyukat.
reggel rendbehozta szobá]ukat és így
tovább. Bízvást mondhatjuk, hogy a
Szentháromsáq-testvérület sok ezer tag
ja között nem akadt még egy. aki ha
sonló odaadással véqezte volna mun-



kajat. Pedig ezzel sokat mondunk. ha
meggondoljuk, hogy a testvérület a
szentév tartama alatt nem kevesebb.
mint 324.600, napi átlagban tehát 889
zarándokot gondozott.

Az irgalmas szerétet müveinek gya·
korlásán túl azonban más elfoglaltsága
is volt szentünknek: az eretnekek té
ritése. A dolog megértésére tudnunk
kell, hogy a hitújítás megindulása óta
ct szeritévek mindig nagyszámú protes
ránst is vonzottak Rómába, föleg Né
rnetorszáqból. Egyeseket puszta kiván
csiság vezetett, másokat a kritika és a
kötődés szelleme ösztönzött. de voltak
olyanok is. akik csupán szórakozásí
alkalmat láttak a zarándoklásban. Ter
mészetes. hogy a pápák igyekeztek
ezeknek a hívás nélkül jött zarándo
koknak is juttatni a szentév kegyel
meiböl s ezért külön hitszónokokat
biztak meg a velük való foglalkozás-
sal. Kalazancius ezen a téren is egész
ernbernek mutatkozott. Szavainak le
nyügözö erejét mutatja egyik hallqa
tójának nyilatkozata: "Csak az ö ke
zébe kellett jutnia az embernek és biz-

o tos volt őszinte rneqtérése.' .

Az 1625. évi jubileumi búcsút VIII.
Orbán pápa hirdette meg 1621 ta va
szan, Enciklikájában külön is 'lelkére
kötötte a biborosoknak a zarándo
kokról való gondoskodást s föleg a
Szentháromsáq-testvérület hoszpícíu
maiban való serény Iorqolódást. Az új
szentév azonban látogatottság dolgá
ban, érthető okokból - Középeuröpá
han akkor már hetedik esztendeje dü
höngött a harmincéves háború - jó
val alatta maradt az elözönek, Az ide
genek közül legtöbben a spanyolok
voltak. Ennek oka Erzsébet (Izabella)
portugál királynénak, II. Jakab aragon
király és Jolánta magyar királylány
unokájának, a középkori spanyol-por
ruqál történelem egyik leqkíemelkedöbb
alakjának szenttéavatása volt.

Szentünk most IS hű maradt önrna
gához. Bár már' 69 év terhe nyomta
vállát. habozás nélkül ki verte részé t
minden szeretetszolqálatból. Alkalom
még bövebben kinálkozott számára.
mint huszonöt évvel elóbb. Hiszen a
zarándokgyámolitó testvérület gondo
zottjainak száma ezúttal maximálisra.
583.760-ra emelkedett.

A szent aggastyán szüntelenül ott
forgolódott az elapadní nem akaró za
rándokcsoportok közt, Oktatta, qyön
tarta s rninden töle telhető mödon ki
szolgálta öket. 'Most is különös kedv
vel fordult a hitetlenek és másvallá
súak felé. De még nagyobb odaadás
sal foglalkozott azokkal a lelki szegé
nyekkel, akik től lelkiatyáik a legele
mibb vallási ismeretek hiánya miatt
megtagadták il feloldozást. A szentév
ráterelte il világ figyeImét a kegyes is
kolára is. Az idegenek ugyanis nem
tudtak hová lenni bámulatukban, mi
kor látták. milyen csendben és fegy!'
lemben vonul végig Róma utcáin a
piarista iskola közel másfélezer tanu
lója. Azonnal érdeklődni kezdtek az
intézmény iránt és az ott nyert benyo
másokat magukkal vitték hazájukba.
igy most már nemcsak Olaszországból.
hanem " keresztény világ egyéb tájai,
ró! is érkeztek megtelepedésre késztö
ösztönzések.

Kalazanci Szent József közremükö
désc bizonyára nem nyitott új Iejeze
tet a szeritévek történetében, de sok
száz. lélekre nézve egyedül az ő fárad
hatatlan apostolkodása tette lehetövé
az emlitett két szentév gazdagon áradó
kegyelmi kincseinek helyes értékelését
és gyümölcsös felhasználását. Nélküle
a két szentév sokak számára csak éi"
dekes kirándulás, hamar feledésbe me
rülö epizód maradt volna, Méltó és
igazságos tehát, hogyaszentévek tör
ténetirója leqalább néhány szóval
meqerr.lé hnzc'K rola.

Balanyi Györg!1
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"KELLENEK-E ISTENNEK EMBEREK?'
.1Egy érdekes film)

A velencei film-Festíval alkalmával
a Nemzetközi Katolikus Film Hivatal
(L'Office Catholique Inernatíonal du
Cínéma, - O. C. I. c.) Jean Delen
nay filmj-ének .Dieu a besoin des
hommes" - az Istennek szüksége van
emberekre, - adta az első díjat. Ma
gában az a tény, hogy egy nem a ka
tolíkusok által a saját használatukra
készült fflmkapta az O. C. I. C. első

díját, meglepte a szakköröket. nem
utolsó sorban magát [ean Delannóvt.
az pedig. hogya történet korántsem
épületes, a szö hétköznapi értelmében,
s hogy a filmben nem jelenik meg egy
..szent pap". aki rövidesen átalakítja
egész plébániáját, hogy az egész film
távol áll a szabványos vallásos filmek
től. SO~. valójában még nem is befeje
zett, rnert nyugtalanítóan nyitva
hagyja a felvetett kérdést: ez meg a ka
tolikus közönséget lepte meg. Vannak
szenvedélyes védői és szenvedélyes
qáncsolöí a Fílmnek, a Témoignage
Chrétien novemberi számát majdnem
egészen a filmről szölö cikkek töltik
meq.. RétiE abbé. nagyon öszín'e es
mélyreásó cikkétől a Thomas Gour
vennec-et, a főszereplő sekrestvést
megjátszó PierreFresneu-ie. a regény
íróől fl filmrevivőig mindenki elmond
ja modanívalóját a fílmröl, sőt a kö
zönség is nyilatkozik, de többen ~n

kább aggódva. félénken. egyes részle
teken Iennakadva.

A .film tárqyát Henri Quetfe/ee re
Qélnyéböl "Un Reeteur det l'rle de
Sein" vette Delannov. de kicsit önké
nyesen bánt az anyaggal, mert a re
'lény. megnyugtató .befcjezését (Tho
mas bekerül a szemináriurnba és ké
szül' a papsáqra) elhagyta, helyette
nyilt kérdéssel véqződik a darab.be
fejezést a nézök lelkében várva. ahol
tovább él. vibrál. bonvolödtk és meg
oldást keres.

A regény s íQY a film tartalma.
hogy Fnis"ere előtt a tengerben van
egy furcsa kis sziklasztqet, két kilo-

méter hosszú. legföljebb egy kilométer
széles. lakosai különös durva halász
emberek. akik· talán valami ataviszti
kus hajlamnál fogva mkább kalözko
dásböl. rablásból élnek. A regény a
mult század középén játszik. Kifoszt
ják az odatévedt vagyodacsalogatott
hajókat Durvasáquk, rablásuk ellen
hiába beszél papjuk. hiába kísérel meg
míndent, nem használ, ott hagyja öket.
A templom becsukva. .a sztqet pap
nélkül. Mikor Thornas, a sekrestyes
takarítja a templomot. az emberek
csendben oda szivároqnak, szerétnének
ott maradni, de Thomas megfeddi öket.
rnit képzelnek, komíszak, rosszak. el·
ÜZJk a papot s talán azt akarnák. hoqy
vasárnapjuk olyan legyen. mint más
keresztényeke? ..Jó. jó, de azért csak
lehetne együttesen imádkozni?"
mondja az egyik. s ez dönti el a szí
get sorsát. Megkezdödik valami külö
nös liturgia. Eqyüttmádkozésok, ének
lések. ..Nem is tudtam. hogy te beszél
ni is tudsz" - mondja az egyik Tho
masnak...Én sem tudtam" - mondja
meglepetten. Kérik .. hogy beszéljen ne
kik. ..Te [cbban tudod. mert közülünk
való vagy." Ezzel meg'ndul Thomas
lelkében- valami furcsa folyamat. Fe
lelősséget érez il szigetlakókkal szem
ben Isten elött, és lassan ..papjuk"
lesz. habár' nagyon jól tudja - e rész
ben semmi kétséq sincsen benne, -'
hogy nem pap. Sógornőjét meglepik a
szűlési fájdalmak. s míg a bárka felé
cipeli talicskán. az szinte őrjőnqve

követeli. hogy hallqassa meg gyóná
sát. - Az egyik öregasszony azt akar
ja. hogy lássa el a szent kenettel hal
dokló leányát. Thornas megrémül nagy
felelősségétől. elmeov a szomszédos
kontinens napjáért. Kerhervé abbéért.
akitől azt kéri, hogy küldjön papot a
szíqetre. Az abbé rneqtaqadja. Mikor
hazatér, egyik falujabeli várja. Joseph
le Berre. aki beteg és félbolond any
ját megölte. meqqyönja neki, és sóvá
rogva követeli a feloldozást. Thomas



mindjobban belebonyolódik a magára
vett papi hivatásba. világos előtte,

hogy níncs meg erre a felszentelésben
kapott hatalma. tehát kontárkodik. s az
éhes embereknek nem nyujthatja való
jában Istent. Mert ezt követelik tőle..
Mísézzen, Legyen Oláriszentséq, A1~

doztasson. Thomas ellenáll, de amikor
az elhagyott remplomba belépve az
üres szenteltvíztartöt meq.elve találja
(az esőviz csorgott beléje a tetőről).

ezt égi jelnek veszi. meqíqérí, hogy
misézní fog,és reszketve. dadogva
próbálgatja: "hic est enim calix san
guiJnis meí, novi et aeterní testamen
ti ...," Már régen a plébánián lakik. ezt
követelte tőle a falu. már régen le
mondott szerelméről, Skolasztíkáról és
magányosan él. ezt követelte saját lel
kiismerete. Egyik napon kiköt a sztqe
ten egy bárka; Kerhervé abbé jön
csendörökkel. h.vatalos vízsqálatra, A
szerencsé.len anyagyilkos férfi meg
rémül és öngyilkossá lesz. Kerhervé
abbé nem hajlandó eltemetni. a temető

kapuját csendőrök őrzik, de erre meg
mozdul a falu és sohasern látott vallá
sos együttesben temetik el a tengeren,
élükön Thomassal. a szerencsétlen
gyilkost. Közben a vizsgálat során le~

folyik az abbé és Thomas között az a
drámai párbeszéd,' mely úgylátszik
csúcsa az egész filmnek. A különböző

cikkek mind érintik, a legtöbbje szö
szerínt idézi. Ez a darab' kulcsa is. ez
menti meg (egy hajszálon függ az
egész!) qiccsé, vagy antiklerikális pro
paganda .darabbá-válástól - grandió
zusan és hitelesen katolikus film ma
rad. Ez a kulcs Thomas egyszerűsé

ge. engedelmessége és alázata. A hívő

ember világos felismerése. hogy a köz
vetítő Isten és ember között mégis
valami más.

"Nem volt papjuk. De nagy szüksé
gük volt rá. Meqtettem, amit meqte
hettem,"

"De te mást is akartál tenni, misét
akartál mondaní! Nem tudtad, hogy
ez szentséqtörés?

"Tudtam. De a jó lsten megakadá
lyozta azzal, hogy plébános úrék meq
érkeztek. A jó lsten nem akarta. hegy
ez a nagy baj megtörténjen.. ' De

ugy-e, holnap lesz míse, és ugy·-e. ál-'
doztat is. plébános úr.....

"Igen... gyónni is fognak. bizto
san... csak a csendőrök meanének
el.. ...

"Miért? - kérdi Kerhervé abbé. ~
te tán nem tudod, hogy bennünket köt
'a gyónási titok?"

..Én tudom. plébános úr... de ők.. ,
ők mégis félnek. meg kell érteni őket

ls..." És Thomas, akínek engedelmeske
dett az egész sz.get. aki akaratlanul ls
vezérükké. "papjukká" .lett. most meg
hallja. hogy az ő "papsága" semmit
sem ér. amit ő tett. azt akár egy ve
réb is megtehette volna... ..Nehéz ezt
hallgatni. plébános úr. de én hiszek
magának:'

Joseph Le, Berre ünnepélyes teme
tése után vissza' érnek a bárkák a kis
kikötőbe. és megindulnak a szigetlakók
Thomas vezetésével Kerhervé abbé
míséjére ...

Ezzel végződik a film. és ezzel kez
dődik a közönséq lelkében a '!lyu\l'~a

lansáq: kinek volt Igaza: a merev Ker
hervé abbénak. aki a h.va.alos Egy
házat képviseli. vagy Thomasnak. a
nép papjának. S azonnal kiderül. hogy
a probléma nem is eqyréteqü, hanem
sokfelé ágazó. maradéktalanul meg
sem oldható. a fő az. hogy új fénybe
ragyognak fel az Isten mísz ériumaí a
szentséqek, és. különösen az eltörölhe
tetlen jegy a papi lelken.

A eim maga a probléma fő g6cára
utal: szüksége van-e Istennek közvetítő

emberre. papra, aki mísztéríumaínak
sáfára. aki közbenjár Isten és ember
között, aki bemutatja az áldozatot.
hi elesítí Isten bocsánatát. aki. edia ne
künk az Istent.

Hogy Thomas annyira szimpatlkus,
és hogy Kerhervé abbé annyira merev
és hivatalos. úgy látszik. mínha a
protestáns felfogásnak (míndenkí lehet
pap) kedvezne a film tendenciája. Mú
vészéte és rnélyséqe éppen abban van.
hogy mindezek ellenére. sőt annak el
lenére hogyafilmrehozó és a. fősze
replők véletlenül mind protestánsok.
mégis a ka'ol kus igaz~ágragyqg .kí
belőle. Benne van a filmben az embe-
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rek éhsége Isten után; Thomas ezen
az éhségen akar segíteni akár szent
~gtörés árán ís. Benne van a pap sze
repe az emberi közösséqben. Olyan ez,
mint a kenyéré, rnellyel élünk, s ame
lyet pazarlunk. Ha hiányzik asztaluok
ról a kenyér, ha hiányzik az emberi
társadalomból ez a közvetítő. az em
ber szívében félelmetes és elviselhetet
len üresség üt tanyát. Thomas, a laikus
lassan rájön, mít tesz papnak lenni.
látja ennek il hivatásnak és kiválasz
tottsáqnak félséqét és terhét. Abbé
Rétíf ezzel kapcsolatban a laikusok
.Jcirályi papsáqáról" elmélkedik cikké
ben, s arról. hogy il papnak abból il

közösségböl kell kinőnie, ahol műkö

dík. A nép papjának él népbö]. Látja

a probléma továbbáqazását is; nem
csak a pap nélküli nép tragédiáját,
hanem a nép nélküli papét is. 'akinek
nincsenek hívei, vagy idegenek tőle.

Itt érintkezik a film azokkal a problé
mákkal. melyek állandóan íoqlalkoz
taqák a francia katolicizmust.

Az O. C. L C. indokolása szerínr
azért kapta meg il film a legnagyobb
katolíkus díjat, rnert ,,)egfigyelemre
méltöbb kisérlet arra. hogy a film egy
nagyon bonyolult és nehéz eseten ke
resz/ül tanuságot tegyen az élő hitről

és a szentséqekre alapozott vallásos
gyakorlat parancsoló szükséqesséqé
ről",

A RÉGI INDl'SOK ORVUSTUDOMANYA

Idegen népek \lyógyit3si modszerei I
kutatní mindig érdekes. különösen ta
nulságos azonban aziindiai-Llxti or
vostudomány vizsgálata. mcr. ha má
gikus elemekkel telített is, már komoly
rendszerbe foglalt konkrét tudást je
lent.

E régi tudás kuratása kettős ered
ménnyel járhat: egyrészt felfedezhet
jük az azonosságukat egy sajátos. tel
jes önállóságban fejlödő.t materia me
dica és a nyugati orvosi kutatások
eredményei között: inasrészr megismer
kedhetünk egy számunkra ideqenszerű

rudásanyaggal. amelyet kellő elövíqyá
zat és alapos tanulmányozás után ér
tékesithetünk saját modern orvostudo
rnárryunk érdekében,

Az ázsiai földrésznek nagy tanító-
mestere India. Természettudományi és
orvosi téren sok jelentős kezdeménye
zés indult ki innen. Itt írták Caraka.
Sushruta és Váqhbata nagyszabású
orvosi könyveiket, melyeknek hire
már az ókorban mcssze túljutott India
határain.

Az óindiai orvostudornán y vezér
gondolata a következő: Ll szervezet
egészsége és betegsége három ténye
zőtöl függ; e tényezők közös neve
"dosl-.a" és ezen a néven a belekben
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íejlödö qazokat. az epét és a nyálat
kell érteni. Valamiféle tápláló élet
nedveknek tekintették öket és tula]
donképpen megfelelnek Virchov cel
Iuláris-pathcloqia elméletének. amely-~

Ll sclídar-pa.holoqíával ellentétben
köztudornásúlaq azt vallja, hogy a test
nedvei viszik szét a szervezetben a
bctcqséqeket, Ha a három dosha egy
mással a kellő eqyensúlvban van. az
emberi test egészséges; amint ez az
egyensúly megbomlik, az ember meg
betegszik. A naqyhírü indiai orvos,
Váqhbata "Asrangahrdayasamhita" ci
mű könyvében ezt mondja: "A beteg
ség nem más, rnint a doshák közöttí
egyensúly megbomlása, az egészség
pedíq a doshák közöttí tökéletes
eqyensúly." Ez a felfogás egyébként
párhuzamosan halad a hat indiai Filo
zófiai rendszer egyikével, a sankhya
bölcselettel. Ez ugyanis azt tanítja.
hogyakozmooz Iejlödése, vagyis a
világ kialakulásának kezdetei az ős

anyag háromféle alkotóelemének meg
bomlott eqyensúlyával függnek össze,
Ha most ezt a hindu bölcseleti taní
tást a hindu orvosi tudománynak a
három dosha egyensúlyáról szölö taní
tásával vetjük egybe. ahhoz a megál.
Iapításhoz jutunk. hogy az emberi
szervezet tulajdoniképpen kicsinyített



mása -- mintegy parányi kiadása 
d mérhetetlen univerzumnak.

A hinduk tanítása az emberi test
nedveinek egyensúlyi állapotáról nem is
téves. A bonnel egyetemen évek óta
folytatja Indiára vonatkozó kutatásaít
két tudós: Luise Hílqenberq, aki az in
diai orvostudománnyal és Willibald
Kirfel. aki a hindu bölcselettel. misztí
kával. és a különféle hindu vallások
kal foglalkozik. Kettőjük munkájának
egybevetése rendkívül érdekes ered
ményeket hozott.

A hormonokról szólö tanítás. más
néven endokrinologia a hindu orvos
tudományéihoz egészen hasonló meg
állapjasokhoz jutott. "A hormonok
e tanitás szerínt -- a belső kiválasz
tási mrigyeknek -- endokrin-mirlqyek
nek - kémiai produktumai. melyeket
a vér felold és azután a vérpályán
eljutnak il különbözö szervekhez, hogy
ezekben a szervezet müködését szabá
lyozó tevékenységüket elvégezhessék.
E mirigyek legtöbbjének nincs külön
kivezetőjárata. az általuk termelt anya
got tehát közvetlenül a vérnek adják.
mint a pajzsmirigy (thvreoídea}, a
mellékpajzsmir.qy (epíthel-testecskék).
az agyalapi mirigy (glandula pítuíta
ria, hypophysis. elülső és hátulsó le
beny). a mellékvesék és a thymus
mirigyek. Vannak azután olyanok.
amelyek váladékuk egy részét külön
kivezetöjáratokon iirítik ki. másik ré
szét pedig ugyancsak a vérnek juttat
ják. Ilyenek a hasnyálmirigy (pan
creas). a petefészkek (ovarium) és a
herék (testis). A hormonok kölcsönös
hatással vannak egymásra; valamelyik
eodokrtn-rníríqv túlmüködése vagy
hiányos müködése befolyásolja a többi
funkcióját is és csak ha valamennyi
tökéletes összhangban működík (gon
doljunk a hindu orvostudomány ide
vonatkozó feltevéseire ). mondhatö az
emberi test egészségesnek.

Az indiai, és a nyugati orvosi felís
meréseknek ez a meglepö hasonlatos
sága .arra tnditja a keleti orvostudo
mány mai müvelöír, hogya három
dosha ö-hindu tanát azonositsák a mai
endokrinologiával. vagy legalább ig a

hormonokról szóió európai tanítás elő
futárának tekintsék.

A gondolatmenetek párhuzama azon
ban még tovább megy. Mint ismere
tes. Kretschmer Testalkat és jellem
[Köperbau und Charakter) círnű mü
vében három nagy szervezetí típusra
osztotta' az embereket: az aszténías
(magas. keskenyvállú. sovány). a
piknikus (közép vagy középnél ala
csonyabb termetű. jókedélyű és hírre
lenharaqú ) és az atléta-típusta (ma
gas. domború mellkasú, fejlett izom
zatú). E három típus testi és vérrnér
sékletí jellegzetességeit Kretschmer a
belső kiválasztási mír.qyek - különö
sen a pajzsmirigy. petefészek. illetve
hesék, agyalapi mirigyek - különbözö
rnűködésének tulajdonította. A régi
hindu orvostudomány szntén hasonló
feltevésekkel dolgozott. Váqhbata, aki
a Kr. u. IX, században élt. már meg
kísérelte - az európai orvostudo
mánwt jó ezer évvel meqelőzve -,
hogy' a három dosha tanának alapján
különféle testalkatoknak megfelelő kü
lőnféle jellemtípusokat határozzon meg,
E régi hindu tudósok azonban egy
részt merev általánositásokba, más
részt bizonyos iskolás körülményes
ségbe estek bele.

A régi hindu orvosok kötelessége
volt a doshák egyensúlyi állapotának
hiányait felísmemr, 'majd pedig min
dent megtenni az egyensúly helyreál
Iíása, vagyis a gyógyulás érdekében.
A hindu és tibeti orvosi könyvek pon
tosan Ieírtak mínden betegséget, a kö
högéstől egészen a lepráig és az epi
lepszíaiq. Természetesen megfelelő

qvöqyításí eljárásokat is ajánlottak
mínden egyes bajhoz. Utasítasokat ad
nak például a fül. az orr. a száj bán
talmai. friss sebek és csonttörések. ke
lések. hasdaganatok. vastagbél-bajok,
g,yermekbetegségek és agybajok keze
lésére. Más fejezetek az izzasztó és
hánytatőszerek szerepéröl beszélnek, a
belégzés - inhalálás -. a kiégetés és
a hashajtás hasznáról. Sebészi beavat
kozásakhoz pontosan meghatározott
eszközöket használtak. Külön kések
álltak rendelkezésükre a daqanatok, az
orr és fül-polípok kíváqásához, ismét
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mások az érváqáshoz, valamint a meg
duzzadt mandulák kezeléséhez. azon
felül sokféle nagyságú ,é1s vastagságú
tük különbözö sebek összevarrasahoz.
Tudásuk alapossága meqlepö, Mínd
Tíbetben, mind Indiában ismerték az
ütőér - pulzus - megfigyelésének
fontosságát. a beeqek kórtörténetét
pedig modern kórházakat meg szégye
oHő aprólékos gondossággal vezették.

Míután Keleten az orvos egyben
gyógyszerész is. gyógyító tevékeny
ségében a növényi éIS ásványi gyógy
szerek tökéletes Ismerete is seqiette.
Ezeket az ismereteket is feljeqyez-ék.
úgy. hogyagyógyszertannak tekinté
lyes ó-hindu irodalma van.

Nem csoda. ha ez a magasfokú or
vosí tudás messze túlterjed: India ha
tárain. A szomszéd népek tovább vi:
ték és így eljutott egészen Európa
széléig. Számos szanszkrit nyelven írt.
a gyógyítás tudományával foglalkozó
könyvet Iordíto tak tibeti nyelvre már
a X. század előtt. A tibeti orvostu
dománynak az akkori korra gyakorol:
hatása oly nagy volt, illetve a tanítá-

sokat annyira tiszteletben tartották.
hogy jórészüket a buddhizmus vallási
törvényei közé ,iktattak. más részük a
tíbetíek félkánoní gyüFeményében. a
"Tandzsur"-ban kapott helyet. Ettől

kezdve maga a buddha vallás is seqí
tete az orvosi tudás továbbterjedését.
Ha hozzávesszük, hogy Tibetben csak
látnák lehettek orvosok. könnyen
meqér.hetjük, hogy ez az orvosi tudás
még, a mongol népek körében is elter
jedt. sőt azok nyelvére is lefordították.
A monqoloktöl átterjedt a Volga
mentí népekhez. így a kalmükökhöz.
s ezen az úton került a tibetí hindu
orvostudomány a régi Oroszorszáq te
rüleére.

A világszerte nagyratartott arab OT

vosok fennmarad~ írásaiban színtén ta
lálunk gyakori hivatkozásokat hindu
orvosokra és orvosi könyvekre.

Ma. míkor a világ fokozödó érdek
lödéssel fordul Ázsía népeinek ősi kul
túrája felé. érdemes elqondolkoznunk
a h ndu orvostudomány csodálatos
eredménvern.

KÖZÖSSÉGI HAGYOMÁNY VAGY SZEMÉLYI ÉLMÉNY?
(A falusi pasztoráció új problémái)

A falusi magyar nép vallásos életét
a legutóbbi időkig talán semmi nem
jellemezte olyan álalánosan, mint ha
gyományossága. A faluban a kul
tuszt bízonyos régi. szívósan tovább
élő társadalmi szokások is szabályoz
ták; megszegőikkel szemben a közös
ség egészen ös, mödon .udta érvénye
siteni büntetését: kirekesztet.e őket

magából, meqbélyeqeze öket, ..új jal
mutatott rájuk", Meg lehetet: figyel
ni. hogy egyes, főkén: nagyobb mű

velődési központokhoz. ' ipari centru
mokhoz közelebb fekvő falvakban a
vallásos élmény már korántsem volt
olyan mély és élő, mínt abban a kor
ban, amelyből a hagyományok szár
maztak, mégis érvényesül. a tradíció
ereje és erő.eljesen fönntartotta a kul
tusz nemzedékről nemzedékre öröklött
külsö rendjét' és formáit. Azokat. akik
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hosszabb-rövidebb időre kiszakadtak
a közösséqből. v.sszatértükkor rend
szerío: ismét uralma alá vonta ez a
szokássá kövült vallási-társadalmi ha
gyomány. meIy bizonyos vallási nép
szokások megőrzésében és bizonyos
elemi vallási kötelességek telj-esitésé
ben merült ki. Sokan vol.ak, akiknek
a hite már csak puszta általánossá
gokra szorítkozott s élö tartalmát
csaknem teljesen elveszítette, akik
azonban mégis enqedek a hagyomány
társadalmi kényszerének s megmarad
tak templombajáróknak. nem szemé
lyes meggyőződésből ugyan. hanem
..mert a szüleík is így éltek". vagy
"mert ők már ebben nevelkedek".
A fiatalabb nemzedékek többségében
'viszont már lehetetlen volt a meg
figyelőnek észre' nem vennie egybi
zonyos kényszeredettséqet a vallási



kötelességek teljesitése vagyis a
régi sze-easnak való enqedcuneske
des - .ercn,

Az említett népi tradíciók többsége
ugyanis olyan régi - naqyrész; a
barokk - korból szárrnazo.t, amelynek
mentautása a sajátos magyar teudaíís
viszonyok közepert Ialvamk jelentős

hauyacaoan cqeszen az első vuaqná
boruiq, sö, meg azon túl is sz.nte vál
tozatlanul élt. Csak a lorqalern föllen
dülése, a rádió és az újság hatása
kezdte a két világháború koz , e "bu
rokk faiu kerete.t meqlazrtani, első

sorban tennésze .esen ott, ahol - vagy
munkátadó iparteiepek, vagy píacot
Jelentő városok kozelséqének követ
kezményekén, - lassankint maga a
falusi érettorma is átalakult s a nehe
zen mozduló Ioldmüvelö mellett meg
jelent a mozqékonyabo, élelmesebb és
foqlalkoaasanaí roqva szükséqszerüen
.ajekozottabb s raciouaí.stabo keres
kedő paraszti "kofa", meg a qyárba
járó s osztályának törekvéseivel mind
inkább meqísmerkedö munkás típusa.
Ezeken a vidékeken rnutatkozo.t elő

ször a falusi pasztoráció bizonyos
megújhodásának szükséglete is.

Ez a pasztoráció uqyands, bár nem
kivételek nélkül, de míndenese.re átla
gában, túlnyomóan a falusi vallásos
ság hagycmányos tényezö.re épített.
Szemléle ében az egészséges, mert ősi

tradiciókat őrző falu szembenállt a
mcdern, minden rosszra hajlamos vá
rossal, azzal a .Fertövel", ahonnét hí
rekkel, újsáqokkal, esti vagy hé Végi
kofa- és munkásvonatokkal a bűn és
kárhozat valóságos áradata zúdul a
falura. Ebben a szemleletben már a
puszta tényeket illetően is nagyon sok
vclt az illúzió: de az illúzióknál is ká
rosabb volt a jövő fejlődés egész irá
nyának tökél-etes [élretsnicrésc, Mert
hiszen k. tudna 'a falu szélén sorompot
emelni a "város", s a Város szímbo
luma alá foglalt mcdern ipari és tech
nikai kultúra ellen? Gazdálkodásurik
módszerei mind kevésbbé' feleltek meg
a korszerü követelményeknek;. s ahogy
nem. lehetett volna kitiltani a faluból
a rádiót vagy az újsáqot, épp úgy
nem Iehetett meqakadályozní, hogy

egy napon meg ne jelenjék a traktor
és a vetőgép, s meg ne induljon mezö
gazdaság unk naqyrokú qépesírése. bzt
a szükséqszeru tejtodest etutasi.ani
ugyis rneuuo kísértet: az a sajátos
"Lradiciu-naJízmus" viszont, amely a
bun, ruuuas, karhozat valaminőordöq
üzeses lcgÍ<Ólét varázsolta a Gép, nunt
a modena "züllés' sztrnboluma koré,
nemcsak a szukséqszerü rejtödéssel
kerüi. szembe, hanern magára icézte a
haladás-ellenesség Játszatat is. Sok he
lyütt merüí. tol a raiusí hivok sa hí
tukoen mar amúgyis kissé lazább fia
tal ralusiak elöt , az a sajnálatos és
kártékony "vagy-vagy", amely mo
dernseq, Iejiöces, haladás meg vaítá
sos éiet ténye., összebékíthetetlen el
lentétként vetitette tol, úgy .üntetve
íöl, hogy az egyiknek valasztása a
más.knak szükséqszerü clutasi.ását je
lenti. bbből uund lerknsmeretí, míad
társadalmi téren sok meghasonlás és
nehézség adódo.t.

A .falusi pasztoráció ugyanis, átla
gában tekintve, becsülettel megfelelt
ugyan öröklött föladatamak, de sok
helyen nem készült föl kellően azokra,
amelyeke, a modern, iparosodás felé
haladó fejlődés hozott maqával, Möd
szcre.ben és szemleletében megmaradt
a régi kerékvágásban akkor, arn.kor a
világ, melyben müködnie kellett, mind
inkább kizökkent ebből a kerékvágás
ból. Épíett továbbra is a hagyomány
ra akkor, amikor ez a hagyomány fo
kozatosan gyöngül s hovatovább el is
fog tűnni a qyczelmesen és szükséq
kép qyözelmesen előrehaladó Gép -elöl.

Világszerte sek szó esik "a világiak
nagykorúságáról". Nos, elérkezett az
idő, am.kor bízvást beszélhetünk .a
magyar falusi hivő "nagykoruságá
ról". Ez zr hívő mind kevésbbé érzi
kötelezönek maqára a régi, öröklött
tradíciókat. Látóha ára kitágult, táj és
életforma megváltozik körülötte. Meg
változik a természethez való viszonya
is, az a viszony. amely a tradícíoná
lis világkép és vallásosság eqy.k alap
ja volt. Ehhez az új emberhez új nyel
ven kell szólní, hogy megértse.

A legkevésbbé sem akarjuk alábe
csülni a haqyomány erejét és ér.ékét,
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főként a vallásosság területén. ahol a
szentek, s eqycs országonkint s tájari
kint a honi és táji szentek kultuszá
ban eleve adva vannak az eqészséqes
haqyornány-élmóay.: - ·egy koránsem
hátráltató spirituális tradiciónalizmus 
föltételei. Úg'Y véljük azonban, hogy
a Ielk.pászornak, sajátos föladatköré
ben. a tanitásban s az üdvösség, ke
gyelem közvetítésében (ami annak
időhöz kötött ténvezöít s módszeré:
illeti). együtt kell haladnia ama társa
dalom fejlődésével, amelyben benne él,
s ennek a hic et nunc társadalomnak
az íqényei; kell kielégitenie. Egy ra
cionalista és reálista nemzedéknek,
mely ídeqenked.k a legendás elemek
től, talán fokozo.tabban kellene meg
mutatnia a. katolíkus hit "értelmessé
qét", mísztériumainak realitását. terrné
sze.fölötti viszonyában pediq azt, hogy
a természetfölötti felé fordulás a ter
mészet világának nem elvetését, ha
nem meqszentelését jelenti. Hasonló-

képpen talán nagyobb gondot kellene
fordítani a közösséqí mozzanatoknál a
személuiekre, vagyis a keresztény ta
rsitásban míndarra, ami az emberi sze
mély érékét, szerepét, felelősségét és
hivatását hangsúlyozza, s ami a sze
mély kollektiv Ielelösséqét illeti egy
részt az Egyházban, Krísztus rniszti
kus testének tagjaként <lZ egész embe
r.séq üdvösséqéért, másrészt él földi
társadalomban, a felebaráti szerétet
elve alapján, az emberi boldogságért
és szabadság. egyenlőség, testvériség
meqvalösulásáérr.

A falu világa átalakul; át kell ala
kulnia azoknak a rnödszereknek is,
amelyek ez átalakult, új falu népének
hirdetik majd "az örök élet igéit". A
probléma bizonyára nem könnyü; de
az egyház sosem hátrált meg a törté
nelmi fordulók nagy problémái elől, ha
Kriszus szavának és hitének hirdeté
séről volt szó,

(r. gy.)

A KÖZÖSSÉG ÉLETTANI HATÁSA AZ EGYEDRE

A fizika és kémia Feladátainak nem
.kis részét a híoloqiától kapja. A bio
kémia és biofizika kutatói arra törek
szenek, hogy az életfolyamatokat fizi
kai és kémiai síkon magyarázzák.
Másrészről viszont a biologiai kutatás
elég gyakran foglalkozik olyan pro
blémákkal,melyek - ha szabad így
rnondanunk, - erec.etíleq a pszicho
logia, illetőleg a társadalomtudomány
körébe tar.oztak. Az érzékelés-élettan
és a psztcholcqia közöttí batár csak
nem teljesen elmosódott, az állatlélek
tant egyaránt lehet a biologiai vagy
lélektani tudományok körébe sorolni.
A társadalomtudomány és a bíolcqía
közöttí kapcsdat nem ennyire kíépült,
de a kapcsolat lehetöséqének gondo
lata igen· régi.

Már a római mesemondö felfedezte,
hogy a magasabb organizmus és az
állam működése között párhuzam von
ható. s a mult században igen jelen
tékeny bíoloqusok és gondolkodók fog
lalkoztak az ókori rnese ,;tudományps"
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kiépítésével. A biologia mai szernlé
lete szerínt ezek a törekvések lehettek
ugyan szellemesek, vagy akár termé
kenyek is, de semmiesetre sem tudo
mányosak, A szerv, illetőleg sejtközös
ség szervezete lényegében különbözik
az emberi társadalom szervezetéröl,

A szociologia és bíoloqía egyik leg
érdekesebb érintkező területe az állat
közösséqekkel foglalkozó tudományág.
Természetesen nem arra gondolunk itt,
hogy a hangyák, mébek, termeszek
"államrendszereinek" ismere ében eset
leg jobban megérthetjük az emberi tár
sadalmat. Aki csak kissé is ismeri eze
ket a közösséqeke i, világosan látja,
hogy zártsáquk, rnerev ség ük. Fejlődés

képtelenségük teljesen leheteilenné te
szi a laikusok által gyakran kedvelt
analoqla Telállításár. Viszont igen, ér
dekes kérdésekre adhat választ a maga
médján a lazább állatközösséqek bio
logiai vizsgálata.

Régi megállapi ás. hogy a természe
tes környezetükből kíszakított állatok



jobban birják a fogságot. ha társaik
körében lehetnek. Teljesen magánosan
a legtöbb állat étvágytalan lesz, majd
hamarosan az úgynevezett akinetikus
állapotba kerül (ezt a merev, gö,rcsös
állpotot egyesek állati hipnózisnak is
nevezik), végül bekövetkezik a halál.

A fenti megállapitás természetesen
nem általános érvényű. Ismeretes né
hány közkedvelt madárfaj. melyek fog
ságban egyedül is csaknem olyan jól
érzik magukat, mint társaik között. Az
esetek egy részében pedig a magános
állatok nem pusztulnak el, hanem úgy
nevezett üres lejáratú reflexeket mutat
nak. Igy például a tövísszúróqébics
képzelt rovarokat nem létező tövisekre
szúr fel, ha egyedül mesterséges kör
nyezetben tartjuk. Fogságban tartott
kolibrik viselkedését filmre vették, és
igy meqállapították, hogy ugyanolyan
cselekvéseket véqeznek, rníntha hosszú
szálakból fészket szönének, Ezeket a
jelenséqeket eddig oknyomozóari nem
vízsqálták, míqnern leqújabban a ku
tatok igen érdekes kisérleti eredménye
ket közöltek a társnak. csoportnak az
egyénre gyakorolt hatását illetően.

Kisérleti objektum gyanánt alkal
masnak mutatkozott egy szöcskefa]
(acridídum sp.}, melyen Uvarow 1921
ben meqflqvele, hogy magánosan és
csoportosan élő egyedei különbözökép
pen viselkednek. A magánosan nevelt
példányok nemcsak étváqytalanabbak,
lassúbbak. hanem megasabb hömérsék
letet igényelnek ahhoz. hogy petélket
lerakják, sőt még határozottabb elvál
rozások jelentkeznek rajtuk, amennyi
ben meqváltozík a szlnük. Magánosan
tartott példányok elpusztulásukig meg
tartják eredeti színüket, csoportban ne
velve viszont már a fiatal rovar rózsa
,ozínű lesz. majd víolaszmű, a nemi
érettség' idején 'pedig sárqa színt ölt.

A csoport hatása (gregarius hatás,
gregarizálódás) már két-három rovar
együttléte esetéri jelentkezik. különö
sen fiatal állatoknál. Igen érdekes.
hogya hatás különnemüveqynemű, sőt

másfajú rokon egyedek közőrt egyaránt
fellép.

A gregarizálódás okait nem ismer
jük teljes bízonyossáqqal. Lehetséges.
hogy általános idegizgalmi állapot lép
fel, ha a rovarnak társai között kell
mozcqnía. Vagy talán azért viselkednek
másként a közösen nevelt állatok, mí
vel gáznemű anyagcsere-termékeik hat
nak rájuk? R. Chauvín szerint a gre
qarizáló hatást vízuál.s ingerek váltják
ki. E felfogás helyességének igazolá
sára a következő kísérletet végezte.
Egy üveqbe eqyetlen szöcskét tett. s
ezt behelvezte egy nagyobb, szöcské
ket tartalmazó tenyészedénybe. A ma
gános állat viselkedését nem befolyá
solhatta így társainak gáznemű anyag
csereterméke. nem szaqolhatta, tapint
hatta őket, hanem csak' látás útján ér
zékelhette jelenlétüket. Mármost Chau
vin egy kisérleti berendezést fényben
tartott, egy másikat pedig elsötétített.
Világosság esetén a rovar gregárius
lett, sötétségben gregarizáló hatás nem
mutatkozott, tehát a kisérleti állat nem
változtatta színét. Megvakított álla
toknál tapintási ingerek pótolhatták a
látást, de hallás. szaglás a qreqarízá
lódás tekintetében a kísérletek szerínt
nem jöhet számításba.

Valószínű tehát, hogy a csoport a
vizuális reflexpályán keresztül hat az
egyénre. Megerősítik ezt Harrison kí
sérletei is. Megfigyelése szerint a nős

tény házigalamb nem rak tojásokat,
ha fiatal korában magánosan élt. Az
így kialakult kóros állapot elkerülé
sére elegendő egyetlen fajtársnak je
lenléte, sőt a kísérletek szerínt tojás
rakásra indukálta az állatot saját tű

kötképének látása is. Mumíftkált hul
lák hatástalanok voltak.

Minthogy a nemi folyamatok meg
indulását a hyphophysís egy hormonja
okozza. aet következtethetjük. hogy
az egyedüllét - legalábbis bizonyos
esetekben - súlyos fiziologiai és ana
tomiai elváltozásokat eredményezhet.

Sz.M.
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EGY É RDEK ES KÉRDÉS ÉRD EK ES TÖRTÉNETE
A száz 'évvel előtti Basel jelleqzetes

egyénisége volt Bachofen János Jakab.
Beleillett ebbe a különös, határmenti
svájci városba. mint annak idején
Paracelsus vagy Oecolarnpadíus. Ösei
több 'nemzedékre visszamenőleg gaz"
dag selyemgyárosok, emellett szenve
délyes kép- és szoborqyüitök. Anyagi
gondjai nem: voltak. Meqenqedhete
magának, hogy felsőbb tanulmányait
külföldön végezhesse és hosszabb ta
nulmányu.akat tehessen. Majdnem há
rom évtizeden keresztül a 'baselí fel
lebbviteli biróság tagja. majd elnöke
volt. tgy tehát elsősorban jogi isme.
re' ekkel rendelkezett. Széleskörü érdek
lődése azonban ki'erjedt bölcseleti. íro
dalmí, vallási, politikai és társadalmi
kérdésekre is.

Bachofen korszaka különös világ
volt. A szellemi égbolton még o.t iz
zott a német romaníka napja, amely
nek egyre qyönqülö suqarai néhány
éviizeddel előbb a multat olyan bűvö

löen aranyozták be. Mellette o't lobo
gott váltakozó fényerösséqqcl Schleicr
macher va'lásos miscticizmusa. A bio
lóg,iai és .ársadalmi tudományokban
egyre erősebben fujdogált a fejlődés

(evolúcíö) eszméje. A természettudo
mányok (főleg a fizika és kémia) ál
talanostö és törvényalkotó mödszerc
egyre jobban hódított a szellem; tudo
mányok körében. Itt is kezdték az ott
jól bevált összehasonlítást, a csökevé
nyek, maradvánvok értékelésé'; az
eqvéní fejlődés megismétlése a fajfej
lődésének (b'oqenetíka) elvét és ha
sonlókat alkalmazni. A lázas kor sze
re' te volna az élet ezer meg ezer szép
séqét és változatosságát könnyen át
tekínthe ö matematikai képletbe. vagy
legalább is nem nehezen megjegyez
hető törvénybe foqla1>n,i.

Ilyen szellemi környezetben jelenik
meg kilencven évvel ezelöt Bachofen
Das MuUerrecht c. munkáia (1861).
Ebbeni a szerző alapos mitolóqiat, an
tik irodalmi. összehasonlító vallástaní.
jog' őrténetí, néprajzi, nyelvészeti és
archeológiai tanulmányai alapján az
emberiség őstörténetét egységesen íqye-
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kezett ér.elmezní. Szerinte az ember.>
ség Iejlödésések megvan az állandó.
szerves, általános útja. Jelenlegi társa
dalmunka: az atyai nemzetség (patri
archális) jellemz]. A gazdasági és tár
sadalmi vezérszerep a férfié. Ezt a tör
tónelmi korszakot mcqelöze az anya
jogi. az ú.n. matriarchátus, amelyet
az cqyc.emes történelmi multban rnin
den nép megjárt. Melyek most már en
nek a korszaknak az állomásai és a
[elleqzetesséqc.? Kezdődik a hetaíríz
mussal [szerencsétlen terminus techni
kus s nagyban hozzájárult a bachofení
elmélet népszerűtlenséqéhez'}, azaz a
házassáq elöt.í fokkal. amelyet az
arnazonossáq váltott fel. A kető kü
különbséqét forradalmi jellegű társa
dalmi határvonal jelzi. A férfi bánás
módjától lealacsonyított nő szllárd tár
sadalmi helyzetet teremt magának.
Megalázott voltából hosszantar ó fel
keléssel nöuralrnat, qynaíkokra.íát fej
leszt kí.. Ezzel együttjár a kóbor élet
módról a női természetnek inkább
meqlelclö . állandó leelepülésre, vala
mint a Iöldrnűvelésre való áttérés.
majd az egyéri' házasság rendszere s
ennek keretén belül 2: nön-k új Iel
adatköre. él család. a [ószáq és a rab
szolqák gondozása, A családi vagyon:
;l JDnvO~( őröklik. az anya éc:; qyerrr-e
kel között sokb! szorosabb a kapcso
lat. a gyermekeket clsö~C<"banaz

anya családjához tartozóknak tekintik.
Bachofen az antik irodalmi adatok,
haqvcmánvok .és néprajz; szokások fi·
qvelcmbevételévcl igazán költői kép
zeletol ratvol]a meo errnek a korszak
nak a- többi kisl'föiét, veki;íróját is.
nevezeresen ~.y öskornmunízmust. a
naqvfckú emberícsséqe, az általános
szeretetet, eqvetértést, a béke uralmát.
negativ állásfoglalás"m'ndén iránt,
ami erőszakos.trwábbá a művészetek,

különösen az ének és tánr: felvíráqzú ..
sát. E,)l",n a kor-szakban az othoni,
a társadaÍmd és politikai vezetés a nő
nek a kezében van. Az emberi fejlő

dés harmadik foka Bachofen szerínt a
pa'ernítás, az apajog korszaka (Bacho
fen rnisztíkus filozófiájában a hármas



szám [ellemzöl}. Legszembetűnőbb ki
fejezése a 'nő alárendelése. a szárma
zásnak apa; ágon történő számontar
tása, az egyenesági öröklés és az
örökbefogadás kífejlödése, A rnaterní
tás és patérnitás tehát gyökeresen és
sarkalatosan ellenétes. Az első a' test
uralma. a másik a szellemé. az elso a
kollektiv elv elsöbbséqe, a másik az
eqyénié. Ennyit Bachoíen rnunkájáról.
Kétségtelenül qondolatokbarr qazdaq,
rendkivüli mértékben eredeti és önálló.
Érdeklődésünkre tarhat ' számot.

hcqy a Bachoíent meqelőzö ídökbcn a
matriarchátusra vonatkozó irodalmi.
néprajzi anyagat és hagyományt mi
ként értékelték. továbbá. hogya svájci
filozófus munkáiának meqjelenése után
ez a kérdés miképpen alakult és mi
lyen a jelenlegi helyzete? Ennek a
szélesskálájú. már inkább irodalmi
szemlénele a felvázolására vállalkozott
M. O. Koszven. Matríarchátus. Az
anyajon kérdésének éörténete c. rnüvé
ben. (Oroszböl fordirotta Borzsák Ist
ván.] Munkájából a következöket fon
tos megjegyeznünk. A' XIX. század
közepe előtt, jóllehet szépszámú .iro
dalmi és népretzi adattal rendelkeztek.
egvetlen arra iránvulö kisérlet sem tör
tént, heov éJzok at összehasonlttsák,
összcoezzék, általánosltsák és' belölük
L1rmiféle történelmi következtetést
vcnji'.'t!'"k le. Az ókorban pl. Herodo
tos tudósítása nyomán általánosan is
mert volt. hogy Lvkía laköí anyjukról
nevezik magukat. nem pedig az ap
inkról és ha leszármazásukat kérdik.
akkor az anryai családfáiukat mondják
el. Strabon a kelta. thrák, ihér és
skvha nénekről. valamint Cantábrta
lak<-1rl>l E'(]('~Z sereq olyat] szokást so
rol fel. ""'f'lvek assz-nv uralomra val
ian?l<:. Plínivs az indiai' nandusok ni~
péről azt állitta. honv asszorívek kor
mánvozvák őket. Tacitus merr arról
tesz emlí' ést, bocv a qermánok köré
ben R nők rendkívüli tszt..sséqbem ré
szesülnek és jelentős befolvással van
nak a: férfiakra. Uqvancsak az ókori
irók ism..rték már RZ indiai nalárok
a7.f':t11 srokii<á t, arnelv szerlnt R bará
tok kicserélik eqvrnás között felesénel
ket és körükben többférjűség dívik.

Az ilyen és hasonló szokásokat azon
ban. rnínt a barbarokra jellemzöket so
rolják fel. Ezzel ellentétben Arísztote
lesz nyomáru az egész ó- és középkor
tudományos szernléletében és irodalmí
közfelfogásában általánosan elfoqadott
elv: az emberi közösséq első fajtája
az erős hatalom alá vetett család és
már a legkorábbi állapotában ez patri
archális formában jelenik meg. Az
ilyenr család a társadalom alapvétő
eleme. Ielépitő sejtje.

A középkor második felében azután.
részben az arab tudósok. főleg AI
Masszudí, Ibn Batuta, de még inkább
az európai keleti utazök [Carpínr,
Rubruquís, Marco Polo. Nícolo de'
Contt) a keleti népekről irva gyakran
tesznek említést olyan társadalmi szo
kásokról, amelyek anyajogi [elleqet
mutatnak. Hasonló értesülést hoznak
magukkal az Újvilág felfedezése után
az indíánusok tanulmányozói: Chaplini.
Saqard, Bouchíer, akik arra lesznek
f'igyelmes,ek. hoqy az északamerikai
huron és irokéz indiánusok körében
nincs tartós házasság. nem ismerik az
apát és a leszármazást anyai ágon
tartják számon. Az ily mödon egyre
uvarapcdó adatokat azután Lafrtau
József francia missztonáríus a XVIII.
század első felében meqktsérlí az ösz
szehasonlító mödszer alkalmazásával
értelmezni s óvatosan meqícqalmazza
tételét: ezekben a szokásokban a leo
távolabbi őskor nyomát láthatjuk. A
nénrajzi anvaq qvüitésével párhuzamo
san a iog-és törénettudósok is egyre
ovakrabban kisérlik meg az ös-társa
dalom ábrézolását. A német Meiners
felhívja a f;qyelmünket arra, hoqv az
asszonvt kell. mnt a földművelés fel
Fedezötét tekinterntnk. a ..skót Mtllar
perHq annak a "pl?ménvének ad k'fe
jezé"t. ),"ClV íöllehet a házassáq két
séntelenül i(T,<:,n korai in~ézníénv.ménis
bizonyos idő és tapasztalat volt szük
sépps ahhoz. 'hocv a barbár, társada
lomban rneqhonosodiék.

A család történelmi multjának tanul
mánvozás~val egv időben figyelemre
méltó ku'ntások folvtak a nemzetség
körül is. A nvuqateurónaí kutatök ezt
a társadalmi formát elsősorban 8 réqr
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qöröq-römaí népre, majd Germánia,
Skócia és Írorszáq öslakóira Ioqadták
el.' Ezzel ellentétben a szláv kutatök:
Ewerse Palacky, Macíeíowskí, Szolov
jev, főleg Granovszkij minden nép ős
történetére jellemző életformát látnak
benne. Az előbbiek szeríntebben a tár
sadalmi formában közös csupán a le
gelő és az erdő volt. de a telkek. a
szántóföldek már nem voltak kollektí
vek, hanem magántulajdonban levők.

Az utóbbiak a nemzetség alapvető lé
nyegének hanqsúlyozták il magántulaj
don, teljes hiányát.

Ilyen tudományos előzmények után
jelent' meg Bachofen Mutterrecht]e.
Megjelenését a szakkörkben síri hall
gatás foqadta. Csalódással telteni írja
később: remetének éreztem mindíg ma
gamat. hiszen sohasem volt részem
olyan helyeslésben, amely munkamöd
szeremnek és maqvarázatairnnak az el.
vét érintette volna... Tanítása figye
lemreméltó módon először Orosz
országbanrésresül elismerésben, Nyu
gaton ínkébb mitolöqiaí kutatönak, ro
mantíkusnak, misztíkusnak, a legjobb
esetben vallástörténésznek tekintették.
de még véletlenül sem az östérsada
lom történetírölának. Ezen a téren
előle a skót Mac Lennari és az észak
amerikai L. H. Morgan vitte el a
babért.

Az első száraz jogász. Irásait költői

fontázia helyett józan érvelés [ellemeí.
Véleménye szel'Í:nt a legősibb emberi
csoport még aligha rendelkezett az. ál
talános rokonsági eszmével, ez csak a
későbbi idők folyamán fejlődhetett.

Az őSIÍ .embercsoport a horda volt,
amelyben a nők. mínt at egyéb javak
is. közösek voltak. Uqvansqy a gyer
mekek is az egész hordához tartoztak.
A házasság abban a formában. ahogy
a clvílízál: népek köréiben rneqvan,
még ismeretlen volt. Természetesen
nem ismerhették a gyermekeknek egy
bizcnyosapához való tartozását sem.
A feleség nem férjével, hanem anyjá
val és testvéreivel élt együtt. A qyer
mekek az anyai házban születtek, oda
is tartoztak. az anyát illette meg a' fő

séq a házban. A fejlődés későbbi sza
kaszán azután az asszony részben.

majd teljesen elszakadcsoportját61 és
átmegy férjének a csoportjába. Ettől

kezdve a gyermekek itt születnek és
az apához tartoznak. Mac Lennan el
qondolása szerint tehát a fejlődés ez:
először van a törzs. amelyet bízonyos,
me,ghatározo',t terület fűz össze. ebben
alakul ki a nőágon számontartott ro
konság befolyására a nemzetség s a
fejlődés véqén ez hull szét családokra.

Másként látja a kérdést Morgan.
Korszakalkctö művét: Az ősi társada
loin címűt (1877) elsősorban az észak
amerikai mánusok tanulmányozása
alapján írta meg. Ebben igyekszik ki
mutatni a nemzetségnek. mint történeti
és társadalmi formának és a matríar
chátusnak, mínt a nemzetség fejlődé

sében mutatkozö szakasznak 'egyete
mességet. A két társadalmi formát te
hát kapcsolja. Véleménye szerínt a
nemzetség eredetileg női ágon épül fel,
közvetlen összefüqqésberi van az
egyéni házasság hiányával és az atya
ismerelen voltával. Ebben a társada
Icmban a nő elsőbbséget élvez. A nem
zetségi társadalom fejlődésében tehát
két állomás van: matriarchátus és
patriarchátus.

Érdekes. hogy Mac Lennan és Mor
gan tanítása távolról sem váltotta ki
azt a vísszhanqot, amelyet megérde
melt volna. Pedig, közbeni a gyarma
tosítás óriási rnértékű haladásával
erre vonatkozólag szinte áttekinthetet
len mennvíséqü anyag gyűlt eqybe,
föleg Öceárnából, Ausztráliából és
Délameríkáből. A kor nagy népszerű

sítő néprajzi írói és tudományos en
oíklopédíák közrebocsátói: Lubbock,
Gíraud-Teulon, Spencer. Bastlan. Pe
schel, Leband s a többiek nem foglal
nak határozottan állást mellette: má
sok, mínt pl. az omsz N. J. Zíber egy
és uqvanazon társadalmon belül lehet
ségesnek tartják a patriarchátust és
matríarchátust egyaránt. A tudomá
nyos problémára a marxisták korán
felfigyeltek s Engels ismert munkájá
ban.. A család, a, magántulajdon és az
állam eredete címűben határozott ál
lást foglalt mellette. Szerinte míndkét
társadalmi forma a legszorosabb kap
csolátban\ van a gazdasági élettel és a



termelő tényezőkkel. A matriarchátus
nemcsak az egész emberiség mult jára
jellemző szakasz, hanem. belőle az át
.érés a patriarchátusra az östörténet
fordulópontja, a történelmi dialektika
nak egyik döntő mozzana;a. Az anya
jog megdöntése világtörténelmi jelen
tőségű veresége a női nemnek. Mélyre
ható változások egész sora kiséri' II a
magántulajdon kialakulásához vezetett.

Engels tanulmánya' után a matríar
chatus kérdését az östársadalom kiala
kulésának tárgyalásában figyelembe
nem venni többé nem lehetett. A kér
dés csupán' az volt már, hogy egyete-
mes jelenség volt-e vagy sem? '
Koszven gondos szemléte erre a kér
désre 15 megadja a feleletet. Orosz
országban és később a Szovjetuníóban
egyte kisebb azoknak a száma, akik
egyetemességét tagadják. Jelenleg a
szovje; néprajzi iskolának (Aníszímov,
Zolotarjev, Dírenkova, J~fímelllko) hi
vatalosan elfogadott tétele. Ebben az
állásfoglalásban szerepet játszott a
Szovjetuníö-belí, a cívílíaácíös köz-'
pontoktól távolélő s aránylag kevés
lelket számláló kis nemzetiségeknek az
utóbbi időben történt alapos tanulmá
nyozása. Eqészen más a helyzet Nyu
gateurópában és az Újvilágban. Itt a
matríarchátust és kísérö jelenségeit fi

néprajzl, társadalmi és östörténelmí ku
tatasok során mellözní többé színtén
nem lehetett, csupáru értelmezését, ki
alakulásának,' létrejötoének médját és
terjedelmét illetőleg merültek fel kü
lönbözö szempentok. így Jöttek azután
létre a századfordulón a más tudomá
nyokra is annyira jellemző "iskolák".
Közöttük a művelödéstörténed, a kul
túrmorfolóqiaí, a társadalomlélektani
és a strukturális hívta magára legin
kább a figyelmet. Jellemzésük már túl
ságosan a részletekbe vezetne s ezért
helyesebb, ha ezen a helyen csupán
néhány vezető egyénről teszünk emlí
tést. A dán Starke A primitív család
keletkezése és kifejlődése című mnn
kájában határozottan elveti a matríar
chátust, mint a legősibb társadalmi
rendszert, Szerinte az az anyaági szár
maztatás nem eredeti, hanem csak má
sodlaqos és nagyon is késői jelenség.

amely már a patriarchátus ideje alatt
kele.kezett. Éppen a többnejűség teszi
szükséqessé a külőnbözö anyától való
gyermekek megkülöniböztetését. Ezen
kivül az anyaági származtatás még
nem biz.osít semmiféle asszonyural
mat. Starke úgy qondöl]a, hogy' a .ös
kori emberíséq Fejlödése két úton tör
tént: a földművelők az anyai, az állat
tenyésztök az apai vonalon tartják szá
mon leszármazásukat. Ugyancsak a
patriarchális elméletet védelmezi a ICIll

doni egyetem ismert tanára, a finn
származású Westermarck. Az emberi
házasság története c. munkájában bio
lógiai érvekkel harcol elmélete mellett.
Kimutatja, hogy az .állatvíláqban va
lami megható módon monoqámia ural
kodik, amelyet az ember biológiai
adottságai révén egyszerilen csak örö
köl. A különböző népek körében a. há
zassággal és családdal kapcsolatos
sokféle társadalmi szokást pedíq úgy
értelmezi, mi.nlt a változó okoktöl függő
variánsokat és válfajokat..Ily mdon
történethlozófiájának lényege: minden
megtörténhetik. így tehát elöadödhat,
hogy egyidejűleg nem is egy törzset
mínösírhetünk anyajogúnak és apa
joqúnak egyszerre.

Meg kelJ még emlékeznünk a rnü
velödéstörténetí iskolának két jellegze
tes vezéreqyéníséqéröl, Gráebner né
met ethnolöqusröl és Wilhelm Schmidt
ről, a bécsi egyetem tanáráról, a So
cíetas Verbi Divini tagjáról, a pápai
udvar mellett működö néprajz" múzeum
igazgatójáróJ. Az első merevea állást
foglal mindenféle társadalmi evolúció
val szemben. Az ausztráliai, de még
inkább az óceániai törzsek néprajzi ta
nulmányozása arról győzte meg, hogy
itt olyan jelenségrendszerrel állunk
szemben, amelyet azelőtt egymásután
következő fejlődési foknak tekintettek.
pedíq voltaképpen nem az, hanem eg,y
másmellettíséq, Amit réqebben az ala
csoayabb fokról a magasabbra való
átmenet formá.val maqyaráztak, tulaj
donképpen különbözö kultúrák érint
kezésének és keveredésenek eredménye.
Igy tehát kötelesséqünk visszatérni az
évszázados, régi felfogáshoz: minden
féle társadalmi kezdet sejtje a család,
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amely egészen közel áll a monogám
formához. Ugyancsak őseredeti a pa
triarchális rendszer is. W. Schmidt
egy lépéssei tovább megy. A patriar
chális családnak kezdettől fogva való
létezését meqtold]a az ösmonotheíz
mussal. Ebből a kezdeti társadalmi ál
lapo.ból, amelyre jellemző a gyüjtö
gető és vadász életmód, k.índulva két
müvelödéstörténetí típus, vagy réteg
fut eqymásmellett: a totemísz.íkus apa
jogú és az anyajogú. Az első az állat
tenyésztő népekre jellegzetes, a máso
dik a földműveléssel kapcsolaos. Eb
ben a másodlaqos társadalmi formában
a nő találta fel a fonást és a fazekas
rnesterséqer;

Az amerikai, francia és anqol szak
irodalom főbb képvíselőíröl lényegében.
az előbbiekben ismertetett eredmények-

hez jutnánk azok némi változtatásával.
Koszven rnűve a tudományos iroda

lomban szekatlan müfa], A kérdésre
vonatkozó teljes (ha egyáltalában le
het ezen a téren teljességről szó, 400
nál több szerzö; ismertet) b.blíoqrafíát
ad, ezt érékeli és egységes szempont
ból mutatja be. Nem míndennapi tisz
telettel vesszük tudomásul, hogya kér
désre vonakozó annyi tudományos
munkát fordítottak le orosz nyelvre.
Fájdalommal látjuk azonban, hogy
honi szerzöínk közül csupán kettő sze
repel, a mult század első felében élt
Csaplovles és az izlárn európai nevű

kutatöja, Goldzíher. Célszerű lett
volnia elöljáróban megrajzolni Koszven
szellemi portréját és eddigi munkás
ságát.

Felelős szerkesztö és kiadó: Sík Sándor.
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