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ESZMEK ES TENYEK

A 2000-ik év könyvének nevezi a
Revue de la Documentation
a ..míkrokártyát", ezt a leqújabb ta
lálmányt. amely a rníkrofílmnél sokkal
olcsöbban, kényelmesebben és használ.
hatóbban oldja meg a könyvgyüjtés
és könyvkiadás leegyszerűsitésének fel
adatát. Mig a míkrofílmet vászonra kell
vetíteni ahhoz, hogy a ráfényképezett
szöveqet elolvashassuk. a míkrokár
tyához elég egy naqyítókészülék is. Az
első mikrokártyák átlátszó anyagból
készültek. Nem nagyobbak a szokásos
névjegynél és 40 könyvlapot tartalmaz
nak. Szabad szernmel nézve, egymás
mellé és alá sorakozó kicsiny bélyeg
szerü lenyomatokat látunk rajtuk, ame
lyek azután az olvasókészülékben tet
szés szerint felnaqyíthatök. Ma már
azonban át nem látszó anyagból is
gyártanak míkrokártyát, amelynek
míndkét oldala használható. Igy egy
olyan nagyságú Iapon, amilyennel a
könyvtárak cédulakatalóqusai dolgoz
nak, nem kevesebb, mint 400 könyvol
dalt tudnak elhelyezni. Egyes nagy
könyvtárak már hozzá is fogtak, hogy
katalöqusuk cédulát mellé míkrokártya
formájában mindjárt odategyék a vo
natkozó művet is. S ez még nyilván
csak a, kezdet, mert a mikrokártya gaz
dasági, kultúrpolitikai és tudományos
szempontból egyaránt korszakalkotó ta
lálmánynak igérkezik.

Amikor az emberiség szaporodása
és a közműveltséq emelkedése szinte
kieléqithetetlen igényekét támaszt a
meglevő vagy felkutatható nyersanya
gok, nem utolsó sorban a papirqvár
táshoz szükséqes cellulöze iránt, a mík
rok,ártya olyan. segítséget nyujt, ami
lyennél kedvezőbbet el sem gondolhat
tunk. Annak következtében ugyanis,
hogy a mikrokártya feleslegessé teszi
a már felhasznált papírfélek tömege
sebb tárolását. ezek a papírfélek uj
ból feldolqozhatók, nyersanyaghiány
tehát nem állhatja útját a könyv- és

lapkiadás fokozásának. Hívataloknak,
vállalatoknak. magánosoknak sem kell
évtizedeken át együtt tartaniok irat
tárukat, ami rengeteg papirost foglal
le s amellett férőhelyet és kezelő sze
mélyzetet is kíván. Tízezer kötet
könyvhöz vagy írathoz átlagos ter
jedelem rnellett kereken 300 méter polc
szükséqes, ha pedig több sorra tör
jük meg ezt a hosszúságot, a nagy
súly miatt a padlózatot kell meqerősí

teni. Ugyanez a mennyiség rnikrokár
tyában három métert tesz ki és a sú
Iya sem több 25-30 kíloqramnál, Lé
nyeges rnozzanat, hogy amikrokártya
nem tesz feleslegessé semmiféle írói,
nyomdai vagy teriesztési munkát, A
mai Ioqlalkoztatottsáqhoz viszonyítva
nemhogy munkanélküliséget okozna,
hanem ellenkezően: a dolqozók újabb
ezreinek és tízezreinek biztosit megél
hetést. A könyveket épp úgy meg kell
írni és ki kell adni, mint ahogy ed
dig kellett, s ugyanígy m,eg is fogják
vásárolni azokat, miután a mikrokár
tya soha nem lesz teljes értékű a
könyvvel. Tankönyvnek és kézikönyv
nek például semmikép sem alkalmas.
Gyakorlatilag úgy kell képzelnünk a
dolgot, hogy maqánember birtokában
a míkrokártya csak kieqészítöje a
könyvnek. Van mondjuk az otthonom
ban 500 vagy 1000 kötet könyvem,
amelyeket szeretettel és áldozattal
gyüjtöttem össze, amelyek szükséqle
temnek és ízlésemnek rneqfelelöen min
dennap látni kívánt meghitt barátaim,
s mellettük akár 10.000 kötet is mík
rokártyaban, amelyeket fillérekért sze
réztem be és csak a szükséqhez ké
pest" esetenként veszek elő. Legin
kább pedig a folyóiratok tekintetében
lész segitségünkre a míkrokártya, A
folyóiratok ma rendszerint a könyv
nél is fontosabbak, de a modern la
kásviszonyok miatt a leqnehezebben
tarthatók együtt. Amellett nem is
győzzük a bennünket érdeklő összes
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lo1yóíratok előfizetését. A jövőben vi
szont nem lesz különösebb akadálya
annak, hogy az ember akár száz vagy
kétszáz folyóiratot is megrendeljen
míkrokartyában, A R e v u e d e l a
D o c u m e n t a ti o n illusztrálta is
cikkét a maga mikrokártyájával. Há
rom kis átlátszó kártyán, amelyeknek .
11.5 és 5.5 centiméter a méretük, rajta
van a folyóirat egész száma.

•
Oly sokszor hallottuk és annyira

megtanultuk már azt, hogy az üd
vözítő rendelése folytán Péter a kő

szikla, hogy eszünkbe sem jut csodál
kozni .rajta. Pedig médtán kérdezhetné
valaki: miért éppen arra az apostolra
hárult az egyház életében a legmaga
sabb tekintély hivatása, aki Judás után
a leggyengébb volt valamennyi között?
Ezzel foqlalkozík J e a n Van C a m p
abban az érdekes tanulmányában. ame
lyet a N o u velI e R e v u e T h é-
o log i q u e tett közzé.

Valóban - úgymond -, ha sorra
vesszük Lukács. Máté és János evan
géliumi beszámolóit, meglephet bennün
ket ,az a színte makacs gondosság.
amellyel Péter elsőségének éppen a
..logikai képtelenségét" igyekszik mínd
eg,yik szembeszökően aláfesteni. Meg
értő készség, gondolkodasi méd és
lelki hajlam emberileg őt mínősítette

volna a legkevésbbé erre, főleg ha fi
gyelembe vesszük magatartását is Jé
zus szenvedése idején, És mégis. ahogy
Lukács feljeqyezte, Jézus amikor előre

megmondta Péter meqfutamodását,
ugyanakkor kinyilvánította egyházföi
szerepét is.

A megoldást - fejti ki Van Camp
- éppen Péter viselkedése és válto
zása tartalmazza. A Mester háromszo
ros megtagadásában napvilágra került
Simon minden selejtessége és tipikusan
ószövetségi embersége: beleragadva a
földlességbe nem értette meg az ég
útjait és cselekedetével csak annak a
hagyománynak engedelmeskedett, ame
lyet átitatott a messianizmus héber
felfogása. Amint azonban összetörte öt
a lelkiismeretfurdalás szörnyü terhe.
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megtisztult egesz énjében és újjásZÜ
letett a fájdalomban. Elégvén benne
mínden salak, végül is rádöbbent Jé
zus küldetésének jelentőségére és most
már teljes tudatossággal kész volt ma
gára vállalni azt a legfőbb tisztsé
get. amelyet lsten tartott fenn szá
mára. Az tehát, hogy átalakult. ki
forrott és megérett egész lényében.
éppen hibás magatartásával függ össze,
Most már annyira telítődött szeretettel
s annyira keresztény, hogy érdemes az
Ur, bízalmára. aki a saját feladatát. a
..juhok legeltetését" adja át neki. S
Péter jól tudja, hogy ez nem a ki
valóságnak, valami különleqes tökéle
tességnek járó jog: őnála, aki Mesterét
meqtaqadta, hanem csak a hatalom
eqyszerü átruházása, Amellett pedig
bevezető a szenvedésekhez, lllert hi
szen ha kiváltság is Krisztust képví
selní a földön. ez a kiváltság csak
fájdalmas lehet. ..Távol attól, hogy a
közönséqes emberi feltételektől való
szabadulás biztosítéka lenne, az evan
géliumi tekintély úgy lép elő a ke
resztény lélekben, mint a szenvedés
bizonyossága. mínt a magunk számára
meghalásnak kiváltképeni alkalma. mí
után a keresztény pásztornak köteles
sége. hogy életét -adja juhaiért:' ..Aki
ebben a megvilágitásban olvassa el
Péter levelét. az lépten-nyomon figyeJ...
mes lesz ennek a személyes történet
nek idézésére. az alázatosság hang
jára. amelynek őszíntesége felől nem
lehet kétségünk. arra, hogy Péter mí
lyen meghatódott tudattal bir a krísz
tusi megváltás termékanyséqéröl, ami
nek első részese volt, s végül. hogy
mekkora tisztelettel viseltetik az élő

kövek iránt. amelyek, miként ő, nél
külözhetetlenek ahhoz az épülethez,
amelynek ő az alapköve:'

A ..logikai képtelenségben" tehát az
emberi bölcseséget túlhaladó tanítás
bontakozik ki. Péter az evangéliumi
üzenet ellentmondásos és titokzatos ol
dalának megvalósulását jelképezi. El
vetését annak a különösen veszedel
mes messíanízmusnak, amely egy tisz
tán földi uralom meqszervezését várta.
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"Erasmus, Tyndale és More" 'a címe
annak a könyvnek, amelyről a bí
rálók megálla pit ják: ez az első mű,

amely valóban evangéliumi szellemben,
vagyis az emberinek mély megérté
sével és az elfogultság merevséqeí nél
kül tárgyalja az angol reformáció tör
ténetét. Szerzöje katolíkus, W. E.
C a m p b e II. a nagy történetíró Gas
quet bíboros tanítványa, aki míndvé
gig szem előtt tartja Morusnak
Tyndale-röl mondott szavait: "Gyülö
löm a tévedéseit, de nem a személyét,
és szeretném pozdorjává zúzni az előb

bieket, hogy meqrnentsem az utóbbit."
A válságos es zavaros kor három

alapvetöen különhözö szereplöjét raj
zolja meg Campbell. Morus Tamás, a
szerit vértanú - csupa szív és szere
tet, a humanista Erasmus - csupa agy
és tudomány -, Tyndale, az aposz
tata hitújító - CSUpal epe és tilta
kozás. Mind a hárman megegyeznek
azonban abban. hogy őszintén keresik
Isten országának meqközelítését a föl
dön. noha meröben másként látják a
hozzá vezető utat. Morus ebben a
könyvben is úgy jelenik meg előttünk,

mint a katolíkus államférfiú ragyogó
példája>. akit Chesterton méltán neve
zett az egész angol történet leqkíma
gaslóbb alakjának. Sokkal érdekesebb
és újszerűbb igy Erasmus portréja,
amelynek megfestéséhez Campbell
ügyesen felhasználta míndazt, amit Mo
rus Erasmusról és amit Erasmus Mo
rusröl mondott. ök ketten ugyanis
szoros. barátságban álltak egymással.
amelynek csak Morus halála vetett
véget. Rá egy évre, 1536-ban Erasmus
is meghalt.

Erasmus talányos és sokat vitatott
egyéniségét boncol va Campbell arra a
megállapitásra jut, hogy senki más nem
próbálta oly céltudatosan beágyazni a
kezdetben teljesen pogány humaniz
must a katolikus gondolat nagy folya
mába. Fiatal korában Erasmus ál
landó, szinte baráti összeköttetésben
volt Lutherrel. de legelkeseredettebb
ellenlábasa lett, rníhelyt rájött arra.
hogy Luther az általa követelt refor
mot nem az egyházon belül. ha-

nem az egyház fejével ellentétben kí
vánja Végrehajtani. S kiszámíthatatlan
az a befolyás - mondja Campbell -.
amelyet Erasmus ezzel a határozott
magatartásával a renaissance egész ér
telmiségi világára gyakorolt. mert ez
az értelmiség, amely nem ismert nála
nagyobb tekintélyt, követte őt a for
dulásban is. Magára Erasmusra 1509.
évi római tartózkodása volt döntő ha
tással. Ettől fogva rendíthetetlen oda ..

,adást tanúsit a karolikus egyháZ egy
sége iránt. Szembekerüh igy Erasmus
is Tyndale-lel, akivel Morus már ele
itől fogva heves irodalmi csatákat vi
vott. Ez az angol reformátor. akiről

mí semmit, vagy nagyon keveset hall
hattunk, velük ~gyidőben fejezte be
pályafutását: 1536-ban Hollandiában
mint eretneket megégették. Tyndale
egyik Ieqnaqyobb érdeme, hogy lefor
ditotta 'anyanyelvére a Bibliát. Az ő

szándékainak tisztaságát is fenntartás
nélkül elismeri Campbell. mínt ahogy
kiemeli hatalmas képességeit is.

•
Mikor mutatták be Amerika föld

jén az első szentmisét? Hosszú ideje
faradoztak a tudósok ennek a kér
désnek megoldásán. amely az egyház
történet és az Uj Világ története szem
pontjából is annytra jelentős. A kuta
tásoknak legutóbb külön idöszerüséqet
is adott Columbus Krístóf születésé
nek, ötödik centenáriuma, amelyhez az
idén. 1951-ben érkeztünk el.

Hála a szívós munkának, ma már
bizonyosnak tekinthetjük, hogy ezt az
első szentmisét 1494 január 6-án. Viz
kereszt ünnepén tartotta Fra Bernardo
Boyl apostoli vikárius La Isabela vá
rosában. amelynek alapját kevéssel
előtte vetette meg, Columbus, Isola
Espanola, a későbbi Santo Domingo
északi partján. Ezt fogadta el E m i
lio Rodriguez Demorizi is
..La Isabela. Apuntes y documentos"
c. könyvében. amelyet 1945-ben írt. s
ugyanerre az álláspontra helyezkedik
Gustavo AdoUo Mejia is a
..Historia de Santo Domínqo" harma-
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dik kötetében, amelyet 1950~ben tettek
közzé.

Ennek az első szentmísének idején
Columbus már a második útját járta az
Uj Világban. A nagy felfedezés uqya
nis 1492-ben történt s közben Colum
bus, hogy beszámoljon róla. Spanyol
orszáqba is visszatért. Altalános vé
lemény, hogy az első úton semmiféle
pap sem kisérte Columbust, s így nem
is volt, aki mísézhetett volna. Sem
Columbus naplójában, sem a króníká
sok elbeszéléseiben nem esik saö mí
séröl, már pedig nem tehető fel, hogy
hallgattak volna róla. A hajónapló
sem ernlit mísét, s az első úttal kap
csolatban nem tesznek emlitést arról a
felfedezés történetének forrásai: Ferdi
nando Colombo, Las Casas, Oviedo.
Pedro Martyr de Angleria és Ber
naldoz sem. Az egyik ellentétes írás
rnű, egy 1M8-balll kelt levél, amely
míséröl tud Guaníníban, a Co1umbus
által felfedezett első amerikai ponton,
már régen. hitelét vesztette, miután
egyéb állításai is sorra valótlannak bí
zonyultak. Komolyabban vették Holza
píel könyvét, amelyben az áll, hogy
már első útja alkalmából egy pap is
volt Colunibuc hajóján. Hogy azonban
honnan vette ezt, arról Helzáplel sem
sZól.

Másrészt voltak feltevések, hogy az
első rnise szinhelyét az Antillák vala
melyik kis szigetén kell keresni, ame
lyeket Columbus már a második úton
fedezett fel. A tényleges adatok azon
ban nemcsak nem erősítették meg ezt.
hanem ellenkezőleg: kiemelték. hogy
Colunibus ezeken a szigeteken csak a
legszükségesebb időt töltötte, amennyi
alatt élelmiszer- és vízkésiletét kíelé
gíthette. Végleg elvetette a kutató
elemzés azt a lehetöséqet is, hogy a
Karácsony-erődben lett volna az első

rníse, amely ugyancsak az Isola Espa
nelának északnyugati partján feküdt.
Tény. hogy Columbus Spanyolország
ból visszatérőben még La Isabela meg
alapitása előtt felkereste ezt a he
lyet, de az is tény. hogy azt ro
mokban és lakóit holtan találta.

Történeti igazság jellegét így' egye-
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dül annak a feljegyzésnek lehet tulaj
don'taní, amelyet Pedro Martyr de
Angleria .Decadas de Nuevo Mundo"
c. forrásműve tartalmaz. Ezt. ismerte
e! valónak már réqen Wa sh i n g t o n
I r v i n g és M e n e n d e z y P e
I a y o s az ő álláspontjukat osztják
a legkiválóbb haiti történészek is. ,,0
maga (a tengernagy) - írja M..:\rtyr
- választotta ki közvetlen a kikötő

mellett a helyet, ahol várost építsen,
s már néhány nap alatt. ahogy az
idő engedte, házakat és egy kápolnát
emeltek s azon a napon. rnikor Három
Királyok ünnepét üljük, felzendült a
szentmise a mí szertartásunk szerint,
tizenhárom pap seqédletével."

Columbus, mint mondottuk, már első

útján felfedezte ezt a sziqetet, ame
lyet Andaluzia földjéhez való hason
lósága miatt keresztelt el Espanolá
nak. Ezt a sziqetet szánta ő operációs
központnak. ahonnan kiindulva Spa
nyolország részére meqszerezhetl Ame
rikát. Második útján is idesietett tehát
s egyik közbenső állomáson sem töltött
az éppen szükséqesnél hosszabb időt.

Megérkezve pedig személyesen gondos-
kodott arról, hogya szentrnisét mél
tó környezetben és módon mutassák
be, tudatában annak és érzékéltetve
azt, hogy most veszí birtokba az
eucharisztikus Krisztus a nyugati In
diákat.

•
Július l-l-én Los Angelesben meq

halt A r n o l d S c h ő n b e r g zene
szerző, akit az "atonális muzsika aty
jának" neveztek el. Két évi betegség
után, 76 éves korában érte a halál.
Schőnberq Bécsben született. Előbb itt.
majd Amsterdamban és Berlinben taní
tott. Az európai vihar elöl 1938-ban
Amerikába költözött s 1949-ig a kali
forniai egyetem zeneprofesszora volt.

M. G l i n s k i rneqállapítja róla,
hogy egyike volt a legeredetibb zenei
szellemeknek, akiket a modern időkből

ismerünk. Már első műveí, amelyek
még a hagyományos stílusban ké
szültek, így a "Mégdicsőült éjszaka"
(1899) , a .Pelleas és Melísande"



(1903) és a "Gurrenlieder" (1910) fel·
tűnést keltettek. de még nem jósoltak
végleges sikert. Hirét a "tizenkét hang
elmélete" és 1908·tól kezdve ebben a
tizenkéthangú stilusban írt új szcrze
ményeí alapozták meg. amelyek a ze
nei életben olyan helyet biztosítottak
számára. mint amilyet az angol par.
lamentben az ellenzék vezére tölt be.
Müveí nem tudtak kijutni tanítványai
és követői szűk körébő!' de neve is
mertté vált az egész világon. és pedig
a forradalmi és anarchikus .eszmék és
a minden hagyomány fe1forgatását cél
zó törekvések jelentésében. Sem ak
kor. sem azóta nem sikerült azonban
tisztázni azt. hogy tniként és mi ok
ból fordított hátat Schönberq a hagyo
mányos zenének és csapott át abba a
szélsőségbe. amelyet egyik bírálója
"mefisztói tagadásnak" mínösített.

Glinski feleleveníti Schönberqnek
egy kevéssé ismert cikkét. amelyet
1918-ban írt. de csak 1925·ben ho
zott nyilvánosságra. A rövid írásmű

első fejezete "művészi hitvallás". amely
ekként kezdődik: "A legfőbb feladat
zenei téren az. hogya német zene
számára föuralmat biztosítsunk az
egész világon." Hosszú és a zenei kul
tura legkülönbözöbb vonatkozásait fel
ölelő program következik utána. meg.
íelelöen annak. hogy Schönberq ezt a
cikkét egy "Irányvonalak művészetí hí
vatal számára" címü kiadványnak ké
szítette. Minden szava csak úgy izzik
a német nacionalista szenvedélyétöl, aki
attól fél. hogy a háborús vereség kö
vetkezményeként Németország elve
szitheti zenei hegemóniáját is. Zenei
.Jorradalomröl"• tizenkéthanqúsáqról, a
hagyomány elleni küzdelemről egyetlen
szö sem esik ebben a cikkben, noha
már évekkel előtte keresztülment
Schönberg azon a: művészí forradal
mán. amely a leqmesszíbb szélsösé
gek felé vitte.

Érdekes, hogy még Schönberq leqne
vesebb híve és tanítványa. E g o n
WeIl e s z. aki az első monoqráfíát
írta róla. sem tudott válaszolni arra
a sok titokzatossáqra, ami mesterét
körülvette. De nem igazcxiunJc el akkor

sem - mondja Glinski -. ha ma
gának Schőnbergnek híres "Összhang
zattanát" tanulmányozzuk, amelyben
saját szerzemérryeível is bőven foglal
kozik. vagy a barátaival folytatott le.
velezését tekintjük át. Igazi kincsesta
rai ezek az új eszméknek és a leq
eredetibb foqalmaknak, de lehetetlen
felfedeznünk bármiféle vezető gondo
latot. amely szilárd és megtapintható
vázul szolgálna a logikai és esztétikai
konstrukciókhoz. Amikor 1909 folya
mán a bécsi hanqversenyteremben egyik
botrány a másikat érte körülötte.
Schőnberg ekként próbálta megmagya
rázni a nagy stílus-ellentétet a közön
ségnek: "Ügy hiszem. sikerült me.g
közelitenem azt a formai és emocloná
lis eszményt. amely már hosszú évek
óta ott lebeg elmémben. . . Tisztában
vagyok azzal. hogy megdöntöttem a
hagyományos esztétika alapjait... Kö
vettem belső. ímpulzusaímat, amelyek
fölébekerekedtek egész neveltséqemnek,
és ki fogok! tartani a természetes fej
lődés mellett." Viszont mínt pedagó
gus - s ez megint csak következet
lenség - Schönberg rníndenekelött a
mult nagy mestereínek tanulmányozá
sát ajánlotta tanítványainak s való
ságga] imádta a hagyományos zene
mestermüveit. Mi több. életének utolsó
szakában mintha vissza is akart volna
fordulni. Egyik utolsó nyilatkozata ez
volt: "A sors enqern nehéz útra kül
dött, De mindig megvolt bennem a
vágy. hogy megtaláljam az összekötő

kapcsot a régi stílussal. Időnként en
gedek is neki és tonálls zenét irok."

Glinski éles elemzés után valőszt

nűnek tartja. hogy Schönberq a XVII.
század szerzöínek tanulmányozásából
rnerttett ösztönzést az akusztikai tör.
vények alól kivont zenére. Akkor mon
dotta ki tételként: "Nincs technika ins
piráció nélkül. csak inspiráció van.
amely alakítja és megszab}a a tech
nikát:' Schőnberg akkor különbözö
skálakat szerkesztett, majd felkapta a
tizenkét hang eszméjét. amely nem volt
egészen új valami a zenében. hiszen
már Mozart is kísérletezett vele. El.
méletrleq pedig Schönberg kortársa.
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[osef Maria Hauer már elötte kífej
tette több írásában. hogy az oktáva
valamennyí hangját abszolút autonó
mia Illeti meg. Glinski úgy véli, hogy
a disszonancia relatív voltának gondo
lata érett Schönberqben odáig. hogy
előtte a hagyományos forma va1ameny
nyi fogalma és szkémája relatívvá vált.
Ennek adott azután kifejezést egyre
problematikusabb szerzeményeíben is.

Van Schőnbergnek egy magyarázó
ja, Wf e s e n q r u n d, aki arról akar
meggyőzni. hogy Schönberq 8' maga
radíkalizmusát tiltakozásnak szánta ..a
társadalom ellen, ennek materíalízmusa,
szociális közömbösséqe és türelmetlen
l;ége ellen." Schönberq egyik legújabb
kutatója pedig. R o m a n V I a d. azt
írta a legutóbb. hogy ..az az abszur
ditás. amelybe ez a zene torkollik. egy
abszurd világ jelképévé mélyűl." Té
ves nézetek - állítja Glinski -. de
éppen téves voltukban jellemzik ko
runkat és így magukban is analitikus
vizsgálatot érdemelnének.

*
800 évvel ezelőtt jelent meg a ke

resztény műveltséq területén az első

orvosi tankönyv. a ..Flos medicinae
Salerní" (A salernói gyógytudomány
virága) vagy' ..Regimen sanítatís saler
vítanum" (Az egészséggondozás saler
nói rendszere). Külsejét tekintve köl
tői mű, amely eredetileg 363 versben
foglalta össze az egészségápolás sza
bályait. Igy azután könnyen és pon
tosan emlékezetbe is lehetett vésni
míndazt, aminek ismeretét a középkor
leghíresebb orvosi iskolája szükséqes
nek ítélte. Az első fogalmazás később

újabb versekkel bővült és csakhamar
megindult a maqyarázók és jegyzete
zök munkája is. Az első kommentárt
Arnoldo. da Villanova írta hozzá. A
mai napig a ..Flos" kereken 300 ki
adást ért és alig van európai nyelv,
amelyre le ne fordították volna.

Mi volt az oka és előzménye a mű

megjelenésének? C i P r i a n o M a
n en t i színes hátteret fest möqé]e.
A XI. század derekan történt, hogy
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egy naqyműveltséqű orvos. Afrikai
Konstantin. Karthagóból Salernóba me
nekült s megkezdte ott az arab or
vostudomány terjesztését. Ali 11m al
Abass könyvén kivül ö fordította le
latinra és tette ismertté a görög, Hip
pokrates két könyvét is. Tanítványai.
Attus és Afflatius sikeresen folytat
ták a munkát. A század végén a saler
nói orvosi iskola már mindenütt vitán'
felüli tekintélynek örvendett. Aki itt
szerzett oklevelet, bárhol a világon
gyakorolhatta az orvosi hivatást. Jeles
szemorvosaival megkezdődött már a
szakosodás is. Ugyanakkor' az iskola
fokozatosan laikus jelleget öltött. Mi
után aj Szeritszék meqtíltotta a szerze
teseknek. hogy kolostorukon kivül is
qyöqyítsanak, a salernói iskola növen
dékei között túlsúlyba kerültek a vi
lágiak.

Ekkor már javában folytak a k'e
resztes hadjáratok s az orvosi iskola
hirneve magyarázza. hogy a Szerit
földről sebesültekkel és betegekkel visz
szatérő hajók első útjukat mínd erre
felé vették. Az iskola szívesen fo
gadta őket. már csak azért is. mert
változatos és tanulságos anyaghoz ju
tott. A gyógyultak rendszerint arra
kérték az orvosokat, lássák el öket
tanácsokkal arra vonatkozóan. hogy mi
mödon maradhatnak egészségesek. A
második keresztes hadjárat végén egy
súlyosan sebesült. előkelő harcost tet
tek partra Salernöban: Röbertet, akit
a feljegyzések ..Anglorum rex'l-nek
mondanak. Róbert valójában nem volt
király. csupán igényt támasztott az
angol trónra, mínt Hódító Vilmos utód
jának. az elhunyt II. Vilmos királynak
öccse. Amikor felépült, ő is további
utasitásokat kért kezelöítöl.. Annyi sür
getés után ekkor határozták el végre
az orvosi testület tagjai. hogy irásba
foglalják a fontosabb tudnivalókat s
ennek lett eredménye l l Sl-ben a ..Flos
medicinae Salerní."

•
Ma már magától értetődő dolog.

hogyafiatalkorúak büntetési rendsze
rének nem a megtorlás, hanem a ne-



velés és megmentés gondolatán kell
nyugodnia. Annál különösebb, hogy ezt
az igazságot az emberiség nem is olyan
régen ismerte fel. Hogy kiknek az
érdeméből, arra vonatkozóan sok nevet
hallhattunk. Nem hisszük azonban. hogy
köztük lett volna i XI. Kelemen pá
páé, pedig róla állapítja meg L u i s
M o n t e m u r r o a S u r g a fi c. fo
lyóiratban, hogy ó volt az új irány
zat első igazi szószólója és a konkrét
reformok Ielső kezdeményezöje,

A pápa, családi nevén Giovanni
Francesco Albani, arra lett figyelmes.
hogy a börtön semmitsem javít a fí
atalkorú bünözökön, Szorgosabb tájé
kozödás után arra is rájött, hogy a
gyentlekeket és a fiatalkorúakat leg
többször a saját szerencsétlen környe:
zetük viszi a bűnbe. Ezzel maqyará
zatot nyert az első tapasztalás is. mert
hiszen kézenfekvő. hogy azok a fiata
lok. akiknek lelkiismeretét az eredeti
környezet már elóbb megrontotta, utá
na csak tovább romolhatnak, ha a fel
nőtt bűnözőkkel együttkeJI tölteniök
a büntetésüket. Ez volt az előzménye

annak. hogy XI. Kelemen 1703-ban
külön épületet jelölt ki a fiatalkorú
bűnözők fogvatartására s ugyanakkor
elrendelte. hogy inkább pedagógiai,
mint büntető eszközökkel kezdj ék meg
lelki-szellemi átalakításukat. Igy jött
létre Rómában a fiatalkorúak ujjáne
velésének első intézete. amelynek leg
főbb feladatát a pápa abban jelölte
meg. hogy a kezdeti káros befolyások
visszaszorításával ültesse be növendé
kei szívébe a keresztény erkölcs sze
rétetteljes és emberi elveit. Kézimunka.
tanulás. fegyelem és gondozás - ezek
voltak már XI. Kelemen előírásai,

ugyanazok az eszközök. amelyekkel a
legmodernebb [avítö-nevelö intézetek is
dolgoznak napjainkban.

•
Az öntöző. gazdálkodás leqolcsóbb

formája a mesterséges eső. Erre a
következtetésre jutott L o m b M a r
c e l a M a g ya r T e c h n i k a 1949.
februári számában. miután behatóan
ismertette I r v i n g L a n g m u i r és

Vincent Schaeler valóban
"szenzációs" kísérleteit. Miként Lomb
kiszámította, mínden köbméter viz
után átlag 4 kilogram terméstöbbletet
Várhatunk. egy köbméter víz pedig
mesterséges eső útján mindössze egy
fUiérbe kerül. Ez az öntözés tehát
annyira kedvező. hogy az államnak
még akkor is kífízetné magát. ha az
egész esö-szolqálat az állami költséq
vetés' terhére menne. Kissé ábrándos
nak tünt fel ez akkor előttünk, annál
inkább. mert maga Lomb .Marcel is
rámutatott több komoly nehézséqre.
Azóta azonban ujabb kutatások és kí
sérletek történtek. amelyek nyomán a
kérdést tudományos szempontból tel
jesen megoldottnak tekinthetjük.

Első hallásra furcsának találhatjuk.
hogy Irving Lanqmuir, aki a mestersé
ges eső elméletét meqszerkesztette, nem
meteorolöqus, hanem a vegytan pro
fesszora. H~ azonban tudjuk. hoqy az
anyag elemi részeinek vizsgálatánál a
kémia és a fizika már egybeesik. akkor
nem csodálkozunk azon. hogy Lanq
muir egyik napról a másikra a légkör
fízíkájának is szakembere lett. A vég
telen kicsiny és a végtelen nagy meny
nyiségek ellentétére vonatkozó felfe~
dezéseiért egyébként már 1932-ben a
Nobel-díjat kapta meg.

A ma 69 éves tudós a második ví
lágháború idején azokat a parányi víz
cseppeket kezdte tanulmányozni. ame
lyek a nagy magasságban lebegő és
alacsony hőmérsékletű felhőkben talál
hatók. Ezek ugyanis veszedelmet je~

lentettek a repülőqépre, ha jégszem
csékké sűrűsödve rárakódtak annak
szárnyaira. Közben azonban Lanqmu
irnak sürqösebb feladatai akadtak és
csak a háború befejezése után foly
tathatta ezírányú munkáját. Megálla
pította. hogya szöbanforqö vizcsep
pek a 3000-600O méter ma.gasságban
nem fagynak meg O fokon. hanem túl
hűtött állapotban maradnak. Ez azon
ban labílís állapot. Elegendő egy ráz
kódtatás. egyetlen jégkrístály hozzá
ütődése a túlhűtött vízcsepphez. hogy
~ teljes egészében egyszerre megfagy
jón és gyorsuló körben meginditsa a
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szomszédos vizcseppek· fagyását is.
Pelyhek képzödnek belőlük. amelyek
hó vagy eső alakjában hullanak le.
aszerint. hggy elolvadnak-e vagy sem
a közbenső levegőrétegekben. Ennek a
megállapitásnak nyomán támadt Lang
muirnak az a gondolata. hogy [éqkristá
lyok bedobásával az olyan felhőket.

amelyek túlhűtött vízcseppeket tartal
maznak. mesterséqesen is lecsapódásra
lehet késztetni. Számításai szerlnt
egyetlen befolyásolás is kedvező eset
ben többszáz négyzetkilométerre kiter
jedő havazást vagy esőzést indíthat
meg. de átlagos esetben is feltehető

1-10 négyzetkilométer. ami 150---1500
holdnak felel meg.

Hosszas laboratóriumi kisérletek után
amelyeket Lanqmuír asszísztensével,
Vincent Sebaeferrel együtt végzett.
1946 novemberében szállt fel először

repülőgépen Sebaefer egy megfelelőnek

ítélt 6 kilométer hosszú felhőbe s ott
két és fél kilogram szárazjeget szórt el.
A hatás ijesztő volt. A felhő vonag
lani kezdett. mintha kínoznák. Fehér
habok terjedtek el a felűletén. Öt perc
alatt az egész felhő eltünt. helyette fi
nom höréteq képződött, ez azonban
nem ért földet. mert esés közben el
párolgott. Az elképzelés tehát helyes
nek bizonyult. a kapott hőmennyiség

azoban nem volt elegendő. A további
kísérletezések során már nagy ered
ményeket értek el. Igy egy alkalommal
Shencctady fölött akkora hövihart tá
masztottak. hogy az utcai közlekedés
is megállt. Végül is azonban, meg kel
let állapítaníok, hogy a szárazjég nem
megbizható és nem is a legalkalmasabb
eszköz. Kiderült ugyanis. hogy a szá-

razjég csak addig hat a felhőre. amig
keresztülesik rajta. és hogy a jég
részecskéknek. amelyeket teremt. nyom
ban csoportosulniok kell. különben el
pároloqnak.

Langmuir ekkor egy másik munka
társának. Bernard Vonnegut
n a k osztotta ki teendöül, hogy pró
báljon olyan szemcsét találni. amely
nem esik le rnindjárt, hanem kellő idön
át lebegésben marad. mikor is jég kép
zödhetik körötte. S Vonnegut meg is
oldotta feladatát. Az új szemcse. ame
lyet elöállított. az elektromos hűtés

sel kristályosított ezüstjód. Ennél még
repülőgépre sincs szükséq, mert a föld
ről is be lehet lőni a felhőbe. Mínt
hogy ezek a krístályok pontosan olyan
alakúak. mint a nagy maqassáqban
természetes úton képződött jéqkrlstá
lyok, hasonlithatatlanul kisebb meny
nyiség kell belőlük. minta száraz
jégbőI. Langmuir kiszámította. hogy
80 kilogram ezüstjóddal a föld egész
légkörét meg lehet mozgatni.

Ezért mondhattuk azt. hogy a mes
terséges eső tudományos szempontból
nem probléma többé. Előidézése azon
ban gyakorlatilag még kötve van ah
hoz. hogy megfelelő típusú úgynevezett
"hideg felhők" álljanak rendelkezésre.
Felhőket még nem tud gyártani az ern
ber és ha nincsenek "hideg felhők".

nincs mesterséges eső sem. Az ilyen
felhők előfordulásának statisztikai való
szinűségétől függ tehát. hogy érdemes-e
megszervezní a szolqálatot, A mester
séges eső azonban így is korszakalkotó
felfedezés az emberi müvelödés törté
netében.

Mt h e l í c s Vid
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