
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

733



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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