
Meg is indította az optikai kísérle
teket--. amelyek hamar népszerűek let
tek Európában é,r előkészítették a
terrnészetkutatás modern módszereít.
Crombíe kímutatjn, hogy egvenes vo
nal vezet a lincolni püspöktől Galt
lethez é-s Newtonhoz. sőt azt is hoz
zá7l'C.Li, hogy "a ktsérletí tudnmány
logikai szerkczete és problémái,
amelyeket Grosscteste felvázolt. lé-

A KIS ÚT

nyegükben máig sem változtak',
Grossetestének tehát - Iejezt be Sil
lern -, aki meghirdette. hogy a ta
pasztalati tudománynak sajátos
rnódszere van: a megfigyelés és kí
sérletezés, mínden joga megvan ar
ra, hogya modern tudományosság és
a fizika egyik megalapítójának te
kintsük s mínt ilyennek emléket tisz
telettel őrizzük.

".-inól beezéloettinik társa.wi,qban, lehelséges-e férfi és nő közt
lHtrát.wíg, anélkül, korJY szerelemmé válnék, s férjes asszony, nős
férfi lönntarthat-e más férfival, vagy nővel ilyen barátságot. A vé
leml:n//ck mcuoszloiíak. Mi a Ki« út" 1,éleménye?

Először is tisztázzuk röviden
a fogalmakat. Egy német író
mundja: a szerelrnesek (jegye
-ek, házasok) eg-ymás szemébe
lllélYl'llnek; a barátok kezetfog
nak: a hajtársak vállvetve áll
nak. Pontos, szemléletes. tömör
.iellomzése a dolognak. 'I'ogyük
hnzzú, kiSSr1 elvontabban: a baj
társi kapcsolat bizonyos "hm;z
núl:ú,; .invnknlll(" (a (~iviliz{ll~j<',:

ter-hn ik a, tudomány, sth. javai
nak) kiizös szerotetén alapszik;
a barátság az úgynevezett "él
vezeti javakén" (a kultúra ja
vaién. aminők erkölcs, művé

szot s a legmagasabb fokon a
vallás}, melyeknek értéke (szé p
:-iég, jósúg. igazság, Uti isteni)
önmagunkban van. I,Ug bajtár
si <'~i" baráti kap-xolat véa
credménvben valaminő bajtár
sakon {~s barátokon kivüli vagy
fölötti {-dékre, való"ágra. au
uak közös kultuszűra irányu l.
addig a szerelrn i kapcsolatbau
R szeretett személy lép előtér

he; amazt a köziisség- jellemzi
(a n"'g-iek szer-int a -valódi kl-

rátság nem két, hanem három
személy köat áll fönn), emezt a
kétszemélyesség, intimitás, két
ember s csak két ember benső

"éges egysége.
"A jó házasságban --:- s most

Franz Krösbacher osztrák asz
k.étik~ls írót, idézzűk - ~aj,tál'
siassag, barátság es bensőséges

szerelern tökéletesen eg)-befonó
nódik. Hiszen a házastársaknak
annyi használati javat kell váll
vetve megszerezniűks megvéde
niük s annyi magasabb szelle
mi és isteni értéket egymást ké
zenfogva élvezniűk l A puszta
szerelemből tartósan nem táp
lálkozhutnuk. A házastársaknak '
egyben a l",gjobb bajtár-saknak
(~S barátoknak is kell lenniük.
1dilönlwil emberségük fontos
igéllycj lllaradnak kielég ítetle
nül s 11'1. a veszély támad, hogy
a házassázon kívül keresnek
nemcsak bajtársakat, hanem ba
rátot is. Viszont az, hogy a há
zasság' baitársi kapcsolat s ba
rátság ·is, korántsem jelenti,
hogy pusztán csak az volna.
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Mivel pedig az ember társas
kapcsolatai lassan fejlődnek,
könnyen lehetséges, hogy egy jó
bajtársi kapcsolat például
fiú és láuy egyetemisták, férfi
és nő foglalkozásbeli kartársak
közt - barátságga s n'em ritkán
szerelemmé mélyűl, jegyesség
gé és házassággá érik. Ha azon

.ban-ugyanakkor fontolóra vesz-
szük, hogy a szeretet, s már a
bajtársi s méginkább a baráti
szerétet is, egyúttal erősen sze
mélyes bélyegű is és határozott
érzelmi mozzanatokkal jár; ha
tudjuk, hogy a nő általában
nem szekott objektíven értékel
ni és szeretni, hanem biztos in
tuitív érzékével jellegzetesen
személyes álláspontot foglal el
rokon vagyellenszenvével (ha
talán nem mindig mindenek
előtt, de mindenesetre itéletével
párhuzamosan): akkor megért
hetjük, hogy még ,a semlegesnek
nevezhető moralisták is, mint
például a zürichi Bovet doktor,
határozottan állást foglalnak a
házasságon kivüli barátság, az
az az ellen, hogy a férfinak fe
leségén kívül barátnője, az asz
szonynak férjén kivül barátja
leg-yen. S az esetleges ilyen kap
csolatnak nyomban véget kell
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vetni, mihelyt az az érdekelt
fél számára a házastárs előtt
bármiféle elhallgatással vagy
titkolódzással kezd járni, mi
helyt amaz már nem láthat és
hallhat szabadon mindent.

Abban, ha különnemű fiatalok
közös munkáiukban és hivatá
sukban bajtársi kapcsolatet tar
tanak fönn, semmiképpen nem
szabad kicsinyesnek vagy agg á

lyoskodónak lennünk. Viszont
ha ez a bajtársiasság barátságg á

ruélvül s mégsem lesz jegyesi
és házassági kapcsolattá, már
jogosau emelhetünk bizonyos
komoly fönntartásokat. Mert u
puszta és valódi barátság hatá
rait tiszteletben tartani csak
olyan egészen érett és kialakult
szernélviségek tudják, akik ér
zelmi világukat nemcsak átte
kinteni, hanem fegyelmezetten
ellenőrizni is képesek. Itt már
a legmagasabb életművészetről

van szó; s ha valaki fiatal fő
vel erre nagykönnyen alkalmas
nak ítéli magát, az nyilván ma
f'át erősen túl- s e művészetet

sainálatosan alábecsüli; ilyen
szellemben pedig igazi barátság
se ki nem alakulhat, se fiinn
nem maradhat". (f/. e.r


