
ESZMÉK ÉS TÉNYEK Ida Mihelics Vid

Katolikus kutatók mindig ál
lították, hogy Shakespeare ka
tolikua nevelésben része..ült, ké..
sőbb is a katolikus életszemlé
letet vallotta magáénak, s min
den valóazínűség szerint kato
likusnak is született," Az utóbbi
feltevés eldöntéséhez természete
sen okmányszerű bizonyítékek
kellenének, amilyenekkel még
senki sem állt elő, a másik két
mozzanat azonban már a régeb
bi vitákban is meggyőzően dom
borodott ki. Ma pedig kétségte
lennek tűnik fel előttünk.

Két újabb közleményre hivat
kozhatom. Az egyiknek szerző

je Antonio Bruers, a neves olasz
irodalomtörténész é.. esztétikus,
aki érdekes párhuzamot von az
evangélium és a "Velencei kal
már" közott. Bőséges idézetekkel
igazolja azt a nézetét hogy mi
kor Shakespeare a "font hus"
kérdésében ellene fordul a "sze
met szernért" mózesi elvnek és
a római "jus strictum't-nak, a
szigorú jognak, akkor a méltá
nyosságnak, a könvörületeeség
nek és a mindkettőjük fölött ál
ló szeretetnek nemcsak azt a fo
galmát fejti ki, amely teljesen
egyezik az evangéliummal, de
kötelező vol tuk, parancs-jellegük
mellett ugyanúgy érvel, mint a
korabeli katolikus moralisták,
Utalva Gioberti, Carlyle, Victor
Hugo és Berensori véleményeire
is, általánosságban is megálla
pítja Bruers, hogy Shakespeare
egyetlen művében sem találni
egyetlen sort sem, amely ellen
keznék a katolikus tanítással.
Bizonyos, Shakespeare kerülte a
dogmatikus kérdéseket, de ezt
meg is érthetjük nála, hiszen
olyan korban élt, amikor a val
lási viták rendkívül kiéleződtek

és súlyos veszedelmekkel jártak.
"Annál nagyobb érdemének tud
hatjuk be - írja Bruers -.
hogy annak a légkörnek ellené
re is, amely Erzsébet Angliájá
ban uralkodott, amikor csak
megnyilatkozott, gondolkodásá
ban és érzületében mindvégig
katolíkus tudott maradni."

A másik kőzlemény a közve
tett bizonyítékok és valószínű

sített feltevések mellett tárgyi
adatot is tartalmaz, amelyet
igen figyelemreméltónak érezhe
tünk. Egy polémiával kapcso
latban a Tablet írója, Hugh
Dinwiddy igyekszik megvonni a,
legú.iabb Shakespeare-kutatások
eredményeinek mérlegét. Az ő

tollából olvassuk az alábbi rész
letet.

Annak a stratfordi Iatdn is
kolának, amelyet Shakespeare
látogatott, Simon Hunt volt a
tanítómestere. Ez a Hunt 1571
ben érkezett Stratfordba s vagy
már akkor is katolikus volt,
vagy csak utána közeledett a ka
tolicizmushoz, tény azonban,
hogy iskolájában egyre nyiltab
ban tett tanúság-ot katolikus
meggyőződése'mellett, mert két
évre rá, hogy oktatását meg
kezdte, néhány ellene izgatott
fiú bever-te iaz épület ablakait.
Nem is volt ott sokáig maradá.
sa El 1575-ben az északfrancia
országi Donaiben találjuk. mint
annak az Angol-kollégiumnak
tanárát. amelyet Allen bíboros
hét évvel előtte azért alapftott;
hogy papokat képezzen az ang
liai térítőmunka számára. Ami
kor kitört fl- németalföldi hábo
rú, a kollégium 1578-ban bizton
ság okából Reimsbe költözött s
itt működött 1594-ig. Egyáltalán

- nin cs kizárva, hogy a fiatal
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'Shakespeare, aki nagyon szeret
te tanítóját, vele együtt ment
annakidején Douaibe, vagy eset
leg később Reimsben kereste fel
őt. Bizonyos, hogy "A mákran
cos hölgy" a közvetlen benyo
más élénkségével szól Reims vá
rosáról. Stratfordban iskolatér
sa volt Shakespearenek Robert
Dibdale, aki később Donaiben
és Reimsben hittudományi ta
nulmányokat végzett s mint fel
szentelt pap vissza is tér,t Ang
liába. ahol 1586-ban felakasztot
ták. Eza Dibdale 1579-ben Hunt
tel együtt Rómába zarándokolt
s közeIfekvő a feltevés, hogy

.Shakespeare is kíséretükben
volt. "Ez megmagyarázná - ír
ja Dinwiddy -, hogy miként
szerezhette meg Itáliáról Sha
kespeare oly fiatalon azokat az
első kézből való ismereteit, ame
lyeknek birtoklását annyi író
állítja róla. A feltevés talán
messzire megy, de cseppet sem
logIkátlan."

Hogy a fiatal Shakespeare'
nek ez fl külföldi "katolikus"
kirándulása mennviro valószínű,
mutatja Clara Longworth d:e
Chambrun felfedezése. Kicsiny,
de sokatmondó dolog ez. Sha
kespeare a Szent Máté-evangé
liumnak tB. magvetőről szóló pél
dabeszédét az akkoriban Reims
ben készült angol fordítás és
nem az Angliában forgatott u.
n. "Breeches" vagy' "BishopEo'"
biblia alapján idézi. S bár csak
egyetlen szóban van eltérés, a
bizonyító ereje ennek is telje
sen elegendő. Mind a mai napig
ugyanis az összes angol nyelvű

protestáns kiadványok a "tares"
szót használják annak' a "kon
kolvnak" megjelölésére, amelvet
az ellenség éjszaka a buza közé
szór, míg a reimsi katolikus for
dítás a "cockle" kifejezéssel él.
Már most Shakespeare, akinek
műveiben a "tares" szó egyéb"

ként sem fordill elő, amikor a
példabeszédre emlékeztet, mín
dig ezt a "cockle" szót használ
ja, ugyanúgy, mint a reimsi
fordítás. "A felsült szerelmesek"
egyik helyén mondja: "ElveteH
konkoly (cockle) nem érlel bu
zakalászt", s hasonló vonatko
zásban a "Coriolanus" tragédiá
ban is: "A lázadás, kihívás, zen
dülés konkolva (cockle), amely
alá mi magunk szántottuk a ta
lajt s amelyet mi magunk ve
tettünk b~lé ... "

•
"Azon akarsz lenni, hogy ki

engesztelj vétkeídértt - kérdez
te Krisztusa szerető lélektől.
- Engesztelj! Ajánld fel nap
jaidat arra, hogy megvigasztalj
engem s magad is meg fogsz vi
gasztalódni. S tanúsítsd akkor
ugyanazt a mosolygó derűt

mind a kicsinyek, mind a na
gyok felé. Mindenkihez légy
kedves egyenlőképen... Mert az
öröm az, amivel engem ti sz
telsz: az öröm, amely a bizalom
ból fakad. Maradj velem az
örömben. Azzal vonzod felém
mások szíveit is."

Eze-ket a szavakat nem valami
zárda homályában, még csak
nem is e,gy templom csendjében
hallotta és hallgatta a lélek, ha
nem valóban a világ' zajában:
egy robogó gyorsvonat hálőke

esijában. Mert aki bejegyezte
naplójába, színésznő volt: Gab
rielle Bossís, Nagy művésznek

mondották, ,az azonban, hogy
vallási értékekben ís annyira
gazdag volt, csak most, a halá
la után derült ki róla. Pályatár
sai és ismerősei természetesen
tudták, hogy Gabrielle Bossís
hívő katolíkus, aki aszerint is
él; az is feltünt nekik, hogy
nincs az a fáradalom vagy rosz
szullét, viszonylagos _kudare

vagy idegekre menő - munka-



ütem,ami letömé a róla és be
lőle áradó "varázs}atos boldog
ságot", arra azonban, hogy pon
tosan mi a titka ennek, nem is
gondolhattak.

Tíz nagy füzet maradt a vá
ratlanul és még fiatalon elhunyt
Gabrielle Bossis gondosan zárt
fiókjában. Mindegyiket maga
irta tele egyenletes, tágas betű
ivel. Azokat a beszélgetéseit örö·
kitette meg, amelyeket lélekben
Kríastussal folytatott 1936 és
1950 között, Tizennégy esztendő
beszélgetései színházban és szin
házon kivül, szárazföldön és
tengeren, zsivajgó kikötőkben és
halk szsntélvekben, nagyvárosi
utcákon és a család kicsiny há
'zacskájában, előtte virágos kert
tel, mőgötte gyümölcsös&e1. A
feljegyzéseket Daniel Rops, az
ismert francia író hozta nyilvá
nosságra öt kötetben. ,,0 és én
- lelki beszélgetések" a címe a
kiadvánvnak, amelyet az Osser
vatore Roma.no kritikusa, Cas
tiglione Humani a modern ka
tolíkus misztika figyelemremél
tó új termékének nevez.

Amikor Gabríelle Bossis imád
ság közben az első hangokat
hallja: vagy hiszi hallani lelké
hen -hogy mi a valóság, mi
aligha dönthetjük el '-, maga is
meg-riad. Bizonytalan és kétel
kedő. "Túl nagy lenne az aján
nék és végtelenűl méltatlan, akit
érne" - írja be mindjárt a nap
lójába. Élményei azonban ismét
lődnek és mindinkább meggyő
ződésévé válik, hogy valóban az
üdvözítő az, aki szól hozzá ben
sejében. A szavak egyszerűsége,
bármi fellengzőség vagy félre
érthetőséxhiánva,a kapott vagy
kapni vélt közlések mélységes
embersége é" melegaége - ezek
nznk a mozzanatok, amelyek
érvként hatnak reá. Amikor egy
I'~Uanatra felébred benne II szán
.dék, hogy búcsút vesz ft szinpad-

tól és a világi élettől, aza hal
lomása győzi meg végkép: "Ma
radj, ahol vagy, cS8!k cseleked
jél úgy, míntha te! lennél Én,"

Egyik legdrámaibb év Gabri
elle Bossis alakulásában a rá;..
következő, az 1937-es. Krisztus
- mint írja - azt kéri tőle,

hogy ajándékozza neki napjai
nak minden pillanatát. "Tisztán
és egyszerűen." De miként tör
ténjékezT "Ugy, hogy mindig a
jelen percet ajándékozod ne
kem; így az enyém lesz az egész
esztendő." És a munkámt "En
gem szeress bármilyen elfoglalt
ságodban. Szeress megszakítás
nélkül, ennyi az egész. Reám
gondolva végezd, és pedig jól
végezd minden teendődet. a köz
napiakat. hogy utánozd az én
rejtett életemet; a rendkivüli
eket és a nehezeket, hogy utá,
nozd az én nyilvános életemet."
Dehát Uram, tudok én szent
lenniT "Ha olyan nehéz lenne a,
szentség állapotába jutni, kér
ném talán tőled' Értelmes dolog
volna az, ha lehetetlent kíván
nék' A szentség 'az akarat és
iparkodás gyümölcse. Nyul]
utána minden nap, kezd el uj
ból és ujból, alázatosan és bízva
az én segítségemben. Ne sírán
kozsál, hog'y törékeny vagy. He
lyezd az én kezeimbe a te töré
kenységedet.'

Ebbe az esz-mekörbe tartoznak
ezek a feljegyzések is: "Maradj
mallettem életedben, akkor Én
is melletted' tudok lenni a halá
lódban.' "Cselekedd a jót és
határtalanul reménykedjél a te
Istenedben." Visszatérő sorok
szélnak a legkülönbözőbb, de
mindig kcistálytiszta ssövegezés
ben a szeretetről. "Szeress en
gem, mert szerethetsz, ember
társaidban is. Tedd nekik azt,
amit. nekem magamnak akarnál
tenni. És higyj a szeretetben.'
Sűrűn olvasunk a naplóban a
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Krisztusra. ráhagy;atkozás örö
méről is. .,Nem vagyok csupán
a szenvedések hirdetője, de sok
kal inkább örömök adója." S
amikor a művésznőnek egy ten
gerentúli körűtra kell indulnia s
úgy érzi, hogy nincs ereje hoz
zá, ezt a biztatást hallja: "Mi
től félsz, ha egyszer Én is ott
vagyol\:? Melyik édesanya Iehet
ne nálam jobb édesanva]"

Már ezek a kis szemelvények
is mutatják, mennvire igaza
van Daniel Ropsnak abban,
hogy ezek a lelki beszélgetések
szinte klmeríthetetlen anyaget
nyujtanak éppen a mai ember
nek az elmélkedésre. "Tudod te,
mit. teszünk mi, amikor irjuk
ezeket a Tapokat.I - jegyzi fel
egy alkalommal Gabrielle Bossis
a hallott szavakat. - Megsem
misítjük azt <az előitéletet, hogy
fl lélek bensőségét csak a szer
zetesek építhetik ki klastroma
ikban, holott az én szerétetem
hez hozzáférhet minden lélek, ha
benne is él a világban... Egy·
formán sietnék oda minden lé
lekhez, mert nincsen egy sem,
amelyik ne hihetné, hogy kivá
lasztottja az én szeretetemnek."
S egy másik helyen: "Vannak
gyermekek, akikhez az AtYa ál
talános módon szól, S vannak
mások,akiket az Atya külön is
szólít, hogy bővebben közölje
velük gondolatát és jobban- fel
tárja gyöngédségét. Ezek azok,
'akik már választottak a belső és
a kmső élet között, akik készak
az eszményhez fordulni, amelyet
Én tűztem elébük."

Gabrielle Bossís kész volt erre
-- állapítja meg Humani. Elfo
gadtaaz üzenetet, magáévá tet
te az eszményt egy életen át s
a megértést és ,a szelgálatot
szent örökségül hagyta reánk.
Halálos ágyán sem szállt el aj
káróla mosoly, arca sugárzott
az örömtől. Utolsó szavai is
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ezek voltak: "Kész vagyok, Jé
zusom."

•
Több közleményt olvastam

már azokról a kezdeményezések
ről; amelyek az atomerőnek bé
kés célokra való hasznosítása te
rén folynak. Arról a különös
nehézségről azonban, amellyel
Patrick Grove, az amershamí
rádiókémiai központ vezetője
foglalkozik tanulmányában,
most hallottam először. Szerinte
ugyanis nem az la legnagyobb
probléma, hogy miként fogják
munkára a felszabaduló ener
giákat, hanem az a mellékes
nek, szinte jelentéktelennek lát
szó kérdés, hogy hová tegyék,
miként szabaduljanak meg a
nukleáris reaktorban "elégetett"
uránium hamujától. Mert ez a
"hamu", amely rádiőaktrvitását

hosszú évekre megőrzi, rendkí·
vül veszedelmes any ag, olyan,
amely könnyen kiolthat maga
körül minden életet.

Az uránium "elégése", mint
tudjuk, nukleáris reakció,
amelyben az uránium atomjai
két, hozzávetőleg- egyenlő rész
re szakadnak s ebben a folya
matban energia és neutronok
válnak szabaddá. Erre mondják,
hogy az atomok "hasadást"
szerivednek Et ezért hivják "ha
sadási termékeknek" is a hátra
maradó atomtöredékeket. Mint
hogya töredékek nem teljesen
azonos méretűek, a legkülönbö
zőbb elemekkel találkozunk 'a
hamuban. Altalában 35 elem
szekott képződni, de az összes
lehetséges variációkat számítva
több mint 200 ízotópot állapítot
tak már meg a hasadási termé
kekben. Jóllehet azonban ilyen
sokféle töredékre esnek szét az
uránium atorrriaí, az égési fo
lyamatban rendkívül csekély tö
meg megy veszendőbe. E ki
csiny veszteség fejében is ha-



talmas energ'iamennyiséghea ju
tunk, a folyamat végén azon
ban a hamu súlya csaknem azo
nos az elégetett anyagéval.

Ezeknek a hasadási termékek
nek Iegjellegzetesebb vonása az
erős ráddóaktivitás, Hogy meny
nyire erős, megítélhetjük abból,
ha ezeket a hasadési terméke
ket párhuzamba állítjuk a ter
mészetes rádióaktiv elemmel, a
rádiummal. Ezt az elemet már
50 éve keressük és gyüjtjük, de
még ma sincs belőle több, mint
hozzávetőleg öt kiló. Az a rá
dium-készlet például, amellyel
Anglia rendelkezik orvosi célok
ra, mindössze 170 gramm, s ez
is: elegendő arra, hogy a bete
geik tízezreit kezeljék. Ezzel
szemben viszont, ha 500 gramm
urániumot elégetünk a nukleáris
reaktorban. a hasadási termé
kek tartós rádióaktivitása egyen
értékű öt mázsa rádiuméval !

A hasadási termékek elkerül
hetetlen és zavaró kísérői min
denféle nukleáris reaktornak.
akár energiát termel ipari fel
használásra, akár plutóniumot a
bombagyártáshoz. További hasa
dási termékek származnak az
atombomba robbanásából is.
Ezek, ha kedvezők a körülmé
nyek, felkerülnek a légkör ma
O"asabb rétegeibe, ahol azután
károkozás nélkül oszlanak szét,
A reaktorokból azonban mester
ségesen kell időnként eltávolí
tani a hasadási termékeket,
mert nagyobb felhalmozódás
esetén gátolják és meg Js akaszt
ják a reakciót. Az égetésre szánt
elemeket ki kell venni a reak
torból és kémiai eljárással meg
tisztítani a hasadási termékek
től. Ezek az eljárások fáradsá
gosak, kénye.lmetlenek és költ
ségesek. főleg a rádióaktivitás
miatt, Érthető, ha a kutatók
egyik legfőbb törekvése ma arra
irányul, hogy jobb és könnyebb

megoldást találjanak. Arra azon
ban semmiképen sincs mód,
hogy megváltóztassuk e hasadá
si termékek természetét. Rádió
aktivításuk lassanként gyöngül
ugyan, de meg nem szüntethe
tő. Örizni kell őket a végtelensé
gig. Grove szerint mindaz, amit
tehetünk, csupán annyi, hogy a
lehető legkisebbre szorítjuk a
hamu térfogatát s olyan cement
tartályokba rakjuk, amelveknek
több deciméter vastag a faluk,

Rádióaktiv hamut mint
Grove írja - máris nagy menv
nyiségben tárolnak az egye's or-_
szágok kisérleti telepein s egye
nesen meg kell döbbennünk ar
ra a gondolatra, hogy mi lesz
akkor, ha az atomerőt a fő ener
gia-forrássá fejlesz,tjük' Kiszá
mították, hogy ha a Nagy-Bri
tanniában ma előállított összes
villamosenergiát atomhasítással
gerjesztenék, akkor az évenként
elraktározásra szoruló hasadási
termékek rádiőaktivitása 20.000
tonna rádiuméval érne fel. E
pillanatban el sem tudjuk kép
zelni, hogy mihez fognánk ve
lük. Felmerült már as a gondo
lat is, hogy amennyiben sike
rülne rakétákat lőni a holdba,
ezeket kellene igénybe venni ar
ra, hogy szabaduljunk a hasadá
si termékektől.

Valamelyes- bíztató jelenség
azonban, hogy a hasadási ter
mékeket már tudásunk és tech
nikai készültségünk mai fokán
sem kell teljesen "holtsulynak"
tekintenünk, mert ha egyelőre
kismértékben is, de már meg
indult a hasznosításuk. Éppen
ez az a fel,ad,atkör, amelyben a
Grove vezetése alatt álló intézet
is dolgozik. Nézzük csak: ho
gyan~

A legelső teendő a hasadási
termékek keverékéből különvá
lasztani az, e,gyes elemeket. Ez
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kémiai művelet. A nyersanya
got hozzá egy atomtelepről kap
ják, koncentrált oldat formájá
ban. Az oldat ,azt a hamut tar
talmazza, amely azután maradt
meg, hogy az urániumot és a
plutóníumot még a telepen ki
vonták belőle. Az oldat szállí
tása is nagy gondosságot kí
ván. A tartály, amelynek 90 li
ter ,az ürtartalma, 20 centiméter
vastag acéllemezekből készült
és 80 métermázsát nyom. Továb
bítására külön gépkocsit szer
keszfettek. A kísérők közt szak
képzett technikusok vannak,
akik állandóan ellenőrzik a rá
dióaktivitást, Az eliárások,
amelyekkel az intézet elkülöníti
az egyes hasadási termékeket,
elméletileg általában egyszerű

ek, a gyakorlatban azonban
igen bonyolultak, mert több de
ciméter vastagságú cement-vé
dőfalak mögül kell végezni az
összes művsleteket,

Mire jók ezek az anyagok'
Hasznosságuk - feleli Grove 
lényegileg abból ered, hogy
ugyanolyan fajta áthatoló su
garakat bocsátanak ki, mint a
nagyfeszültségű X sugár-gene
rátorok, s emellett még energe
tikus elektronokat is, amilyene
ket egyébként csak felhevített
izzószálakból kaphatunk, mint a
rádió és a televizió esetében h.
A rádióaktív források előnye az,
hogy maguktól termelnek suga
rakat, minden külső segítség
nélkül, kövétkezé..képen kis hely
re tömöríthetők, szállíthatók és
aránylag olcsók. AlI ez általában
az összes rádióaktiv anvazokra,
bármilyen forrásból származza
nak. Egyes hasadási termékek
azonban különösen értékesek.
A cézium 37-et például máris si
kerrel alkalmazsák az ipar-i
röntgenvizagálatoknál, amikor
arról van szó, hogy a fémek ösz
szeolvasztását és hegesztését
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spektrum-fényképekkel vizsgál
ják fölül. Akkora tokocska. mint
egy borsószem, elegendő sugár
zást szelgáltat erre a célra. Be'
szerzése és kezelése így hason
líthatatlanul kevesebbe kerül,
mint egy röntgenkészüléké,
amellett pedig megvan az a pá
ratlan előnye is, hogy olyan he
lyeken és pontokon is dolgoz
hatnak vele, ahol méretei miatt
nem tudnák ha..ználni a rönt
gengépet. Grove semmi akadá
lyát sem látja annak, hogy a
oéziumot, ha már kellő mennvi
ségben rendelkezünk vele, beál
lítsák a rosszindulatú dagana
tok orvosi sugárkezelésébe is.
Ebben az esetben a cézium ki
egészíthetné vagy felválthatná a
ma általában használt nagyfe
szültségű röntgengépeket. Egy
másik rádióaktív izotópot, a ko
balt 60-at már használják is er
re a célra, Grove szer-int azon
ban a cézium sokkalta bősége
sebb sugárforrás ennél. Amit
még pontosan kellene tudni,
csupán nagy mennydségben való
előállításának költségei.

Egy másik hasadási termék a
stroncium 90, amely magas
energiájú elektronokat lövell.
Ha megmérjük a tárgyon átha
toló sugarainak erősségét, meg
állapíthatjuk magának a tárgy
nak vastagságát. Ezen alapszik
a vastagság' rád'ióaktiv megha
tározása. Ezeknek a stronciumos
készülékeknek nagy előnye más
es7lli:özökkeIszemben, hogy a
tárgy érintése nélkül mérik a
vastagságot. Folyamatosan, úgy
amint a g!"ártá.. halad, ellen
őrizhetjük tehát a papiros, a
karton, a linóleum és a finom
fémlemezek vastagságát. Ujabb
érdekes és sikeres alkalmazás
történt legutóbb, amikor ilyen
módon ellenőrizték a gépből ki
kerülő eignrétták töltését. Ma
már kereskedelmi megrendelés-



re is gyártanak stroncíumos ké
szülékeket.

Grove ezt a két hasadási ter
méket emeli ki tanulmányáhan,
de hozzáfűzi, hogy más termé
kek különválasztása és haszno
sítása körül is folynak kísérle
tek. A jövő fejlődé& lehetőségel

'közt sserepel a statikus elektro
mosság kiküszöbölése s helyette
világító lapocskák vagy mini
atűr elektromos telepek alkal
mazása. Nem kétséges, hogy az
ilyen irányú kezdeményezések
hamarosan teljes sikerrel fog
nak járni. s a találmányok gyor
san át fognak menni a közhasz
nálatba. Az is bizonyos azonban,
hogYarádióaktiv anyagoknak
általuk igényelt mennyisége
csak egy csepp a tengerben, ha
szembeállítjuk a hasadási termé
keknekazzal a szörnyű tömegé
vel, arnelv az atomerőnek ipari
kiaknázásával kapcsolatban fel
fog halmozódni, Mindennél na
gyobb feladat tehát - állapít
ja meg Grove -, hogy olvan
hasznosítási módokat fedezzünk
fel, amelyekkel elfogyaszthatduk
az új forrásokból összegyüleIIllő

rádióaktiv hasiadási termékeket.
'f5 minthogy a ráddóaktiv sugár
zás fizikai és kémiai változáso
kat idéz elő az útjába eső anya
gokban, minden valószínűség

szarint ebben az irányban kell
keresnünk a megoldást.

Vegyük csak fontolóra, mí tör
ténik akkor, amikor rádióaktív
sugarakat nyel magába az
anyag! Altalános következmény,
hogy energia szabadul fel s en
nek az energiának zöme hő alak
jában jelenik meg: a sugárzás
nak kitett tárgy kissé melegeb
bé válik. Ha azonban pontos
megfigyeléseket végzünk, az is
kiderül, hogy az energia nem
egyenlete&en oszlik el a tárgyon,
mint a rendes melegítés eseté
ben, hanem hő-foltok .rnődjára.

Ezek a melegesomők annyira
kicsinyek, hogy a sugárzás ál
tal kiváltott energia egy-egy
atomra vagy molekulára, aVlagy
atomok, illetve molekulák ki
csiny csoportjaira összpontosul
hat. Ez az oka annak, hogy sú
lyos helyi zavarok támadnak:
atomok kilökődnek rendes hely
zetükből, molekulák széttörnek,
ami mind kémiai reakciókat in
dít meg. Mindezok a ssorosan
helyi hatások anélkül állnak elő,
hogy a besugárzott tárgy a ma
ga egészében bármiféle, jelentő

sebb hőemelkedést mutatna, Eb
ből következik tehát, hogy a be
sugárzással normális környezeti
hőmérséklet mellett is előidéz
hetünk kémiai változásokat,
olyan változásokat, amilyenek
hez egyébként csak igen magas
hőmérséiklet és nyomás segítsé
gével juthatnánk. Sajnos azon
ban, az ilyen besugárzáaok ha
tásfoka általában messze alatta
marad a rendes eUárásokélllak,
úgyannyira, hogy a hasadási
termékek nagy meunyíségeivel
sem érhetnénk el olyan kémiai
folyamatokat, amilyenekre az
iparnak van szüksége,

Ezidőszerint a kémiai reak
ciónak osak egy olyan kategó
riájára akadtunk, amelyben ha
tékony 'a sugárzás, s ez a "po
limerizáció", a plasztikus anya
gok gyártásának megazokott
módia. Legalább is elméletben
évenként, ezer és ezer tonna
számra termelhetnők a plaszti
kusanyagokat a megfelelő
mermyiségfi hasadási termékek
segítségével. Hogy azonban
ezek a plasztikusemvagok job
bak és olcsóbbak lennének-e,
mint a jelenleg gyártoítak, még
kétséges ésa további kísérle
tek eredménvén múlik.

Gondoltak már arra is, hogy
a hasadási termékek sugárzását
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élelmiszerek tartósítására is fel
lehetne használni. A mai mód
ezereket ugyanis nem tarthat
juk kielégítőknek, mert a for
ralás vagy vegyi védőszerek

hozzáadása rontja a táplálék
szagát, ízét és frisseségét. Rá·
dióaktiv besugárzássaj viszont
- mondják az eszme felvetőí 
hevítés nélkül is csírátlanítani
lehet az élelmiszereket. köztük
a húst és a tejet is. A gondolat
önmagában nem rossz, - jegy
zi meg Grove -, a baj csak ott
van, hogy a baktériumok sok
kal jobban ellentállnak a sugár
zásnak, mint a magasabb szer
vezetek. Ahhoz, hogy elpusztít
sák őket, legalább ezerte na
gyobb sugárzás kellene, mint
amilyennel bennünket megölhet
nének. Ennek oka nyilván az,
hogya. baktériumok mínímálís
felületet nyujtanak: a helyzet
nagyjában az, míntha ágyúból
lőnénk .rá a légyre, amely tő

lünk húsz rnéter távolságban
szállt rá a magtár ajtajára. E,t
től függetlenül azonban az élel
miszerekben is változást idéz
elő a sugárzás il így mielőtt csí
rátlanításra fordítanők a hasa
dási termékeket, arról kellene
meghizonyosodnunk, hogy nem
veszedelmes- és káros-e hatá
suk magukra az élelmiszerekre.

Mindenesetre csak helyesel
nünk lehet - írja befejezőben
Grove -, hogy az utoljára em
Iített két lehetőséget: vegyi
anyagok előállítását, és élelmi
szerek tartósítását a hasadási
termékek seg'ítségével, nagyban
tanulmányozzák napjainkban.
Akár sikerrel járnak azonban
ebben az irányban a kutatások,
akár nem, maga az alapvető
probléma megmarad. Az, hogy
mitévők legyünk a hasadási ter
mákekkel. olyan kérdés amely
nek megnyugtató megoldása nél
kül az atomtelepek nagyobbará-
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nyú kifejlesztésére józan ész
szel aligha vállalkozhatunk.

•
Képtárak látogatói megfigyel

hették, hogy a felhasznált anyag
és annak kezelése tekintetében
is mekkora különbség van fest
mény és festmény között. A
művészi alkotás kézzelfogható
"dolog" is, nem csupán eszmék
vagy esztétikai meglátások el
vont kifejezése. S az anyagi
kellékek helyes megválasztása
nemcsak azért fontos, mert ezek
a legszorosabban hozzátartoznak
ahhoz, amit a művész rajtuk ke
resztül mondani kíván, hanem
azért is, mert 'teljesen tőlük füg
genek a mű fennmaradásának
és épségben maradásának esé
lyei.

N em csoda, hogy már régeb
ben is behatóan foglalkoztak a
festészet technikai oldalával.
Egyik leghíresebb könyvet Cen
nino Cennini irta még a XIV.
században. Ez a köny... máig
megtartotta érdekességét. Mu
tatja, hogy Renoir, 'a híres fran
cia festő, aki 1919-hen halt meg,
Cennini hatására változtatta
meg előző módszerét. Legújab
ban W. G. Constable dolgozta
fel a kérdést. Könyvében, ame
lyet "A festő műhelymunkája"

címmel adott ki az oxfordi
egyetem, nemcsak a vonatkozó
irodalmat és a legújabb vízs;
gálatok eredményeit foglalta
őssze, de sok olyan adattal is
szolgál, amelyeket ő maga ku
tatott fel egyes művészek leve
leiben, naplófeljegvzéseiben és
az általuk kötött szerződések
ben.

Hubert Wellington, akitől a
könyv ismertetését olvastam.
nagy dícsérettel adózik a szer
zőnek. Constable egyik érdekes
megállapítása, hogy nincs tár-



gyi alapja lannak a hiedelem
nek, míntha al régi művészek

. által használt festékek valami
titokzatos módon fölötte állaná
nak a ma kaphatoknak. Tény
mindenesetre, hogy a középkor
ban az érdekelt céhek a festé
kek minösége fölött is ellenőr

zést gyakoroltak s nem enged":
ték meg &ilányanyagok forga
lomba hozását. Amint azonban
lazultak a megkötések és az
iparosok helyett, akikhez addig
közvetlenül kellett fordulni, kü
lön festékkereskedők látták el a
piaeot, sok olyan festék készült,
amely vonzóan hatott, de rom-

'lónak, sőt rombolónak bizo
nyult. Nem egy festő vallott
kárt ezekkel. Igy járt a többi
között Reynolds és Delacroix ib, .
akiket ráv.ettek arra, hogy szur
kot és kátránytartalmú lakko
kat használjanak.

A fő okát annak, hogy a régi
híres képek tartósabbak és fé
.nyűket is joboan megőrzik,

Oonstable szerint nem a festé,
kekben, hanem az anyag kezelé
sében kell látnunk. A művész
akkóríban lassan és fokozatos
fejlesztéssel rakta fel képét a
vászonra és csak li. végén színe-

zett, újabhan viszont 8. közvet
len festés tört utat s a művész,

ha nincs megelégedve alkotásá
val, a már késznek szánt képet
retusálju vagy festi újjá. Ez
természetesen csak az olajfestés
re áll, mert a freskónál, a tem
peránál és a vízfestésnél más a
módszor, Az olajfestésnek "irat
lan, de szignrú hagyománya"
volt - állapította meg Constáb
le - s ez a hagyomány, ame
lyet a céh-műhelyek, majd a
XVI. és XVII. században az
egyéni műtermek alakítottak ki,
csak a XIX. században omlott
össze, amikor a francia imprész
szionisták nem tudtak mit kez
deni vele. Előbb a tájképfesté
szetben tértek el tőle, hogy
fényhatásokat érhessenek el és
kiemelhessék a zöld lombozatot,
utána pedig' a portréfestészetre
is átvitték az új technikát.

Constable véleménye' az, hogy
az utolsó 50 évben teljes össze
visszaság lett urrá a festészet
ben, nemcsak a művészi célokat,
de a technikát illetően is. Kí
váncsian várhatjuk, lesz-e, s ha
lesz, milven lesz a kibontako
zás'
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