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C h o p i n veleszületett és őszin

te vallásosságáról nem egy kortársa
tanúskodik: Igaz, hogy anagy zene
költő sohasem hajlott a bizalmas
ságra és tartózkodott az olyasféle
önvallomásoktól, amilyenekben a .
romantikus kor művészei tetszeleg
tek: szűkszavú ember volt s a lát
szatok ellenére is bezárkózott abba
az Ő »belső világába«, amelyről le
veleiben beszélt; magányos lélek,
aki gondolatait és reményeit, örö
meit és szenvedéseit féltékenyen
őrizte szivében és Rem tárta fel
mások előtt. Bensőséges és szilárd
vallásosságáról azonban, amely .el
választhatatlanul egybefonódott
megindító hazaszeretetével, nem
csak honfitársai, 'de némely nem
lengyel barátai is tudtak. Kifeje
zetten szól róla Liszt, majd George
Sand is, aki azt írja, hogy Chopin
»mélyen vallásos«, sőt »egyenesen
rabja a katolikus dogrnának«, Al
lítja az a George Sand, aki bár
hívőnek, de »határozottan antikle
r í kálisnak« nevezte magát.

Am maga -Chopin is cáfolhatat
lan bizonyságát adta vallásosságá
nak a leveleiben - állapítja meg
Matteo Glinski, az Osservatore Ro
mano jeles munkatársa, aki mint
Chopin-kutató is kiváló helyet ví
vott ki magának a zenetudósok so
rában. Mi több, ezek a levelek
nemcsak a művész mindenkor ele
ven hitéről győznek meg minket,
de rávilágítanak vallásos érzülete
elmélyülésének és tisztulásának ar
ra a természetes folyamatára is,
amely a megnyugvással fogadott,
mert a vallás vigaszát bíró keresz
tény halálban nyeri befejezését. Azt
pedig, hogy Chopin halála valóban
ilyen befejezés volt, megerősíti

azoknak a személyeknek előadása

is, akik a haldokló művész beteg
ágyánál virrasztottak.

Glinski még 1954-ben közzétett
egy londoni folyóiratban egy cikk-
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sorozatot. Ebben rámutatott mínd
azoknak a pontatlan és gyakran
célzatos beállításoknak a forrásá
ra, amelyekben egyes Chopin-élet
rajzok a zeneköltő vallásosságát
szerepeltetik. Szerinte kétségtelen,
hogya valóságnak meg nem fe
lelő közlések kivétel nélkül Chopin
utolsó gyóntatójának előadására tá
maszkodnak. Ez a pap, akinek írói
becsvágyai voltak, nyomban a mű

vész halála után hosszú értekezést
készített s ezt 1865-ben több más
irodalmi próbálkozásával együtt

könyvalakban nyilvánosságra is hoz
ta. Jellemző, hogy Chopin mult-
századi életrajzírói közül egyik sem
vette figyelembe ezt a dolgozatot,
amelynek állításai már első bepíl
lantásra fölöttébb vitathatók. An
nál sajnálatosabb viszont, hogy ép
pen a legkitűnőbb lengyel életrajz
író, Hoesick, már felhasználta s en
nek alapján szinte atheistának tün
teti fel Chopint, akinek megtérése
csak »ín extremís« következett be.
Igy azután nem lepődhetünk meg
azon, hogy Hoesick hatására újabb
életrajzírók is magukévá tették ezt
a nézetet. Pedig, hogy mennyire té
ves a forrás s mennyire hibás ez
az egész szemlélet - irja Glinski
-, azt rövidesen megjelenő nagy
Chopin-monográfiájában az említett
cikksorozatnál is részletesebben ki
fogja fejteni. Nagy teret szánt eb
ben azoknak az újabb bizonyítékok
nak is, amelyeket azóta kutatott
fel.

Ezek sorában van Chopin több
levele, amelyekben a művész arról
tesz említést, hogy kiért vagy mi
ért imádkozott. Egyik leveléből,

amelyet Arigliából küldött Albert
Grzymalának, kiviláglik, hogy a
művész emlékezetből ismerte a
Szentírást. Az a tanúskodás pedig,
amelyet Glinski már ebben a mos
tani tanulmányában is. behatóan
taglal, olyan embernek mutatja
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Chopínt, mint aki teljesen beleélte
magát a hitbe. Ezt a tanúskodást,
amelyet még egyetlen Chopin-élet
rajz sem tartalmaz, Jan hagyta
hátra, Chopin kedvelt komornyik
ja. Megtalálható P. Leon Postawka
emlékirataiban, amelyek Párisban
jelentek meg.

Postawka általánosan tisztelt,
jámbor pap volt, aki a mult szá
zad utolsó évtizedeiben a párisi
lengyel missziót vezette. Élményeit
és a tudpmására jutott történeteket
moralizáló elmélkedésekkel szöví át
művében, Mint a Párisban megte
lepedett lengyelek lelkiatyja, a leg
többjüket személyesen és közelről

ismerte. Benyomásairól, amelyeket
a velük való sűrű érintkezésben
szerzett, saját állítása szerint is
lelkiismeretes hűséggel igyekezett
számot adni. Chopin komornyikjá
nak keresztnevét nem olvassuk ná
la, de sokszor említi mint olyasva
lakit, akivel gyakran jött, össze.
»Egyenes, becsületes és vallásos
ember, élete utolsó napjáig derék
lengyel volt« - ekként irja le őt,

s Jannak ez a jellemzése - mond
ja Glinski - tökéletesen egyezik
azokkal az adatokkal, amelyek
Chopin leveleiben találhatók.

Jant a művésznek Stephan Wit
wíckí ajánlotta. Ez a jeles költő,

akit szígorú erkölcsi elvei miatt
magasztaltak és »az emigráció apos
tolának« hívtak, 1842 október 17-én
kelt levelében Jant »igen jó fiú-.
nak« mondja, Amikor 1845-ben
Chopin, miután már különböző

összetűzéseí és vitái voltak Jan mi
att George Sand fiával, belefáradt
az örökös unszolásokba és elbocsá
totta Jant, ez keserves könnyek
között búcsúzott tőle. Magának
Chopinnek is fájt az elválás. »Eléa
súlyos, nagyon súlyos dolog volt
számomra« - irta egyik levelében.
Mert Janban többet látott, mint
ügyes komornyikot: jó embere, hű

séges kísérője volt, akiben megbíz
hatott s aki odaadóan vett részt
napi gondjaiban.
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Jan elmesélte Postawkának, hogy
Chopin éjnek idején gyakran kiug
rott az ágyból és a zongorához ro
hant, mert zsibongó érzései és gon
dolatai, amelyekkel álmából felri
adt, rögtönzésre késztették. Halál
sápadtan, ami még ijesztőbbé tette
soványságát, verte a billentyűket,

úgyhogy Jan jónak látta, ha vigyáz
reá. A kulcslyukon keresztül lesel
kedett, néha órákon át, hogy segít
ségére legyen gazdájának, ha neta
lán eszméletlenül fordulna le a zon
gora mellől. De adjuk át a szót
magának Jannak:

»Chopin, mint mi valamennyien,
lengyelek, eléggé vallásos volt, csak
nem szeretett erről beszélni senki
nek. Magába zárta. Nem kíváncsi
ságból, csak mert, féltem, hogy va
lami baja történik - mert hiszen
gyakran tanúja voltam éjszaka,
hogy ájulás környékezi, különösen,
ha sokat játszott a gépéri (így!) 
szokásszerűen be-benézegettem a
zár kulcslyukán, hogy megtudjam.
miként mennek odabent a dolgok.
És gyakran láttam, hogy gazdám az
ágya előtt térdepel. Mindannyiszor
meglehetősen sokáig maradt ebben
a helyzetben, buzgó imába merül
ten. Nem egyszer hallottam is,
amint fenhangon ismételgeti: »Iste
nem, Istenem, könyörülj rajtam !«
vagy: »Legszentebb Szűzanyám, ne
hagyj el engem !« Ott voltam a ha
lálos ágyánál is, amikor Jelowicki
atya feladta neki az utolsó kenetet.
Úgy halt meg előttünk, mint egy
szent.«

Ehhez hasonló számos bizonyiték
van még arra, - fejezi beOltnski
-, hogy Chopin vallásossága maga-"
san fölötte állott annak a tétova és
általánoskodó vallásosságnak. ame
lyet ai ő idejében sok művész val
lott. Chopin hite, amely mélyen
bennegyökerezett a lelkében, őszin

te és tiszta maradt egész pályafu
tása alatt, olyan, amilyenné annyi
ra szeretett édesanyja melenaette
a gyermekség és serdülőkor boldog
éveiben.



Mínt a jelenkori tudományosság
legkiemelkedőbb szellemét búcsúz
tatták E i n s t e i n t azok a meg
emlékezések, amelyeket halála al
kalmából olvashattam. Hogy pon
tosan az volt-e, arról nyilván so
kat vitázhatnak. ahhoz azonban,
hogy egyike volt a legnagyobbak
nak, kétség sem férhet. Annál le
hangolóbb, hogy éppen az ő eseté
ben bicsaklott meg az orvosi tu
domány. A híradások szerint ugyan
is csak a boncolás után tudták meg
állapítani: mi volt az oka annak,
hogy Einstein állapota egyik napról
a másikra válságosra fordult. Egy
másután hat neves orvos vizsgálta
meg akkor a princetoni kórházban
s mindannyian az epehólyag sérülé
sére gyanakodtak. Mint kiderült
azonban, a fóütóérnek érelmeszese
dés okozta parányi repedése s az
abból kiinduló belső vérzés oltot
ta ki életét április lll-án.

Albert Einstein 1879 március 14
én született Ulmban. Apja, aki kis
iparos, valamelyest vállalkozó is
volt, nem sokkal utána München
be I költözött. Itt a bajor Iővárosban

serdült fel Albert, aki már korán
jeIét adta tudományos érdeklődé

sének és kivételes matematikai te
hetségének. O még azután is Mün
chenben maradt, hogy apja közben
Milanóba telepedett át, de amint
befejezte középiskolai tanulmányait,
szintén elhagyta Münchent és ZÜ
richbe ment, ahol később az egye
temi oklevéllel együtt a svájci ál
lampolgárságot is megszerezte. A
winterthuri technikai iskolához ne
vezték ki ekkor, I901-ben tanárnak.
Mindjárt meg is nősült: a szintén
matematika-fizika szakos Mileva
Marec szerb diáklánvt vette fele
ségül, akivel a züri~hi egyetemen
ismerkedett meg. Két gyermeke
született tőle.

Winterthurban fogott hozzá Ein
stein relativitás-elméletéhez és négy
év alatt ki is dolgozta első alakját.
a korlátolt relativitást. Ezzel egyi
déiben mélyebbre vitte és kibővl-

tette az atomfizikában uralkodóvá
lett kvantum-elméletet, amellyel
néhány évvel előtte Max Planck lé
pett a nyilvánosság elé. Csakhamar
a zürichi egyetem, majd a prágai
német egyetem hívta meg tanárá
nak. Prágában tette meg Einstein
az első kísérletet a relativitás-elmé
let általánosítására. Addigi kutatá
sainak eredményeként 1911-ben állt
elő azzal a munkájával, amelyben
elméleti alapon állapítja meg a
gravitáció befolyását a fény terje
désére. A rákövetkező évben, 1912
ben ujabb meghívás folytán a lei
deni egyetemen vette át a fizikai
tanszéket s most már Hollandiában
dolgozott 1928-ig. Közben, 1921-ben
neki itélték oda a fizikai Nobel
díjat. Még előtte, 1913-ban a porosz
tudományos akadémia kérte fel,
hogy tartson rendszeresen előadá

sokat Berlinben. Einstein ennek is
eleget tett, majd 1928-ban, amikor
'Iekőszönt leideni tanszékéről. telje
sen a berlini egyetemre ment át.
Svájci állampolgárságát megtartva
1932-ig tanított itt, mindaddig, amíg
a hitlerizmus miatt távoznia nem
kellett Németországból.

A nemzeti szocialista rendszer
zsidó származása miatt vette üldö
zőbe Einsteint. Visszavonták tiszte
letbeli német állampolgárságát.
amellyel u régebbi kormányzat tün
tette ki; kizárták a porosz tudomá
nyos akadémiából. elbocsátották az
egyetemről ; azzal az ürüggyel, hogy
házkutatás során fegyvert találtak
a lakásán, összes javait elkobozták,
majd a faji törvénsek alapján ki
utasították a birodalomból. Einstein
előbb Franciaországban, majd Bel
giumban, utána Angliában nézett
körül, de végül is 1933-ban az
Egyesült Allamok New-Jersey álla
mában levő Princetont választotta,
"honnan a »tudományos haladás
intézetéhez- hívták meg vezető

munkatársnak. 1940-ben megkapta
az amerikai állampolgárságot.

Einsteinnek ezt a rövid életraj
zát különböző helyeken megjelent
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adatok egyeztetésével állítottam
össze s remélem, durva hiba nem
csúszott belé. Az általánosságokhoz
tartozik még, hogy Einstein közis
mertségét elsősorban' a relativitás
elméletnek köszönhette, helyeseb
ben csak az elmélet nevének,
amely egyszeriben divatos fogalom
má vált. Azt ugyan hallhatták, hogy
Einstein vitába vonta mindazokat
az elveket, amelyeket bizonyosak
nak hittek a Newton utáni fiziká
ban, magát az elméletet, annak
mélységét és jelentőségét azonban
csak a szakemberek foghatták fel.
Még a műveltebb közönség előtt is
Einstein valójában mindvégig meg
maradt annak a titokzatos valaki
nek, aki, mondhatni, megtestesítő

je a modern fizika látszólagos ért
hetetlenség ének. Einstein egyébként
teljes visszavonultságban, meglehe
tősen egyszerű körűlmények között
élt. Legendás volt, hogy mennyire
nem törődik külső dísszel és anyagi
előnyökkel. Ha pihenni és szóra
kozni kívánt, elővette hegedűjét

vagy egymagában vitorlázgatott a
tenzoren. Az utolsó időkben csak a
legritkább alkalmakkor jelent meg
a nyilvánosság előtt.

Mindazokat azonban, akik a fizi
ka területén dolgoznak - írja Pe
ter E. Hodgson a Tablet-ben 
úgy érte Einstein halála, mintha
személyes barátjukat vesztették
volna el: oly közvctlenséagel ra
gyognak eszméi ebben a tudomány
ban. Neve örökre össze fog kan
csolódni a relativitás elméletével.
de ha nem írt volna egyetlen sort
sem a relativitásról. emléke akkor
is fennmaradna, amíg csak műve

lik a fizikát. Einstein nagy eszten
deje az 19ű5-ös volt, amikor 26 éves
korában három dolgozatot hozott
nyilvánosságra. Egyik a különös
relativitás elméletéről, a másik a
fotoelektromos hatásról, a harma
dig a Brown-féle mozgásról szólt.
Mindegyikük rendet és világosságot
teremtett ott, ahol előbb még zür
zavar terjengett. Bármelyik közü-
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lük egymagában is elégséges volt
ahhoz, hogy egyszeriben nemzet
közi tekintélyt biztosítson szerzőjé

nek.

Einstein egész munkásságát jelle
mezte egyébként, hogy bátran és
egyenesen a problémák velejébe ha
tolt és lényegi egyszerűségükben

ragadta meg őket. Önéletrajzában
említi, hogy u fermészetkutatás ér
zéke akkor ébredt fel benne elő

ször, arnikor 4 vagy 5 éves korá
ban az édesapja megmutatta neki
a tájolót. A kimozdított iránytű is
mételt visszalendülése azzal az ér
zéssel töltötte el, hogy valami mé
Iven rejtett erő húzódik meg a dol
gok hátterében. Második nagy él
ménye Euclides látszólag könyörte
len logikája volt. Ennek a görög
zseninek nyomdokában indult, ami
kor kísérletet tett arra, hogy geo
metriai analógiák útján értse meg
azt, ami a dolgok mögött lappang.

Különösen állnak az imént jel
lemzett vonások a relativitás elmé
letére, amely »elegáns megoldást
nyujtott a megelőző évtizedekben
felgyülemlett sok nehézségre. Ma
gától értetődik - emeli ki Hodg
son -, hogy ez az elmélet sem tel
jesen Einstein alkotása volt. Több
lényeges eszmét az elődök hagytak
rá örökül, főleg Poincaré, Lorentz
és Mach. Az elmélet azonban, aho
gyan ő ktdologzta, alapvető fordu
lópontot jelent a fizika fejlődésé

ben. Mindaddig két évszázadon át
Newton szintézise fölényesen ural
kodott. Bizonyítottnak vették, hogy
az ember alapvető intuicióval bir
a tér és idő természete felől, s
hogy erre az intuicióra ráépíthető

a fizikai tudomány. Ez azonban
nincsen így - jelenti ki Hodgson
- s Einstein, követve Machot, fel
is ismerte, hogya teret és időt a
fizikus számára azok a műveletek

határozzák meg, amelyeket rnéré
sükre használ, s hogy nem képzel
hető velük foglalkozó elmélet,
amelyeműveletektől függetlenít
hetné magát. Következéskép a tudo-



mány mindig csak az ember néző

szögéből tekinthet a természetre,
sohasem például az angvalokéból,
S Hodgson megjegyzi: nyilván ez
is hozzájárul t a mai tudósok sze
rényebb magatartásához. szemben
az elmult század vérmes dogmatíz
musával.

Valami okból, amit érdekes lenne
kielemezni, a relativitás közfigyel
met keltett és felcsigázta a képze
letet. A legkülönbözőbb tárgyakra
alkalmazták. Relativitásról beszél
tek ' jogban és erkölcsben. F'ilozo
fusok, akik semmitsem értettek az
elméleti fizikához, nagyhangú köny
veket írtak arról, hogy mennyíre
megerősíti ez az elmélet az ő sa
ját elgondolásaikat. Einsteint egy
felől atheistának, másfelől vallási
idealistának kiáltották ki. Mindez
fölöttébb sajnálatos volt - mondja
Hodgson - s valószínűen nem is
került volna rá sor, ha az elméle
tet, mint Bertrand Russell muta
tott rá először, inkább az »abszo
lutum elméletének- nevezik el, te
kintettel arra, hogy Einstein elmé
lete éppen annak a kizárására tö
rekszik, ami relatív, s a természe
ti törvényeket nem-változó formába
kívánja önteni. Beszélik, hogy ami
kor a canterburyi érsek megkérte
Einsteint: fejtse ki neki, hogy mi
a jelentősége a relativitásnak a val
lás szempontiából, Einstein ezt fe
lelte: »Sernmi. A relativitás tisztán
tudományos kérdés és semmi vo
natkozása a vallással.«

Régebben egy természeti jelen
séget akkor tekintettek tisztázott
nak, ha mechanikai magyarázatot
szerkeszthettek róla, amelynek ke
retében a Newton-féle fizika alkal
mazásával a jelenség lefolyását
számszerűen meg tudták határozni.
Ezt a felfogást a XIX. század má
sodik felében ejtették el, amikor
meghiusultak az összes kísérletek
abban az irányban, hogy mechani
kai »rnodelt« készítsenek az éther
ról, azaz a mechanikában haszná
latos fogalmak segítségével magya-

rázzák meg az éther viselkedését.
Utána a fizikusok arra az állás
pontra helyezkedtek, hogy nincs is
semmi szükség ilyen mechanikai
modclre, mert a tudomány beérheti
egyedül a matematikai egyenletek
kel. Ez a nézet, amely szorosan
összefügg a logikai pozitivista rnoz
galom felü1kerekedésével, kétségkí
vül egyszerűbbé tette a tudomá
nyos gondolkodást, de okunk van
azt hinni - fűzi Hozzá Hodgson ~,

hogy fékezi az előbbrejutást is,
mert nem kedvez azoknak a pró
bálkozásoknak, amelyek az atomi
kus és nukleáris jelenségek látszó
lag statisztikai természete mögött
gyanított alapvetőbb folyamatokat
szeretnék felfedezni. Einstein hatá
rozottan ellene is fordult ennek a
logikai pozitivizmusnak. Hitte, hogy
ezekre az alapvetőbb folyamatokra
is rá fog jönni a tudomány, ugyan
úgy, mint ahogy rájött az egyes
molekulák mozgásának azokra a
törvényeire is, amelyek a gázok vi
selkedését szabályozó statisztikai
törvények alapjául szolgálnak. Eb
beli meggyőződésót élesen fejezte
ki azzal a mondásával, hogy nem
hajlandó hinni egy olyan termé
szetben, amelyben kockajáték foly
nék.

Mi persze túl közel vagyunk még
Einsteirihez - állapítja meg Hodg
son -, semhogy végleges itéletet
alkothatnánk munkásságáról. Az
azonban bizonyos, hogy minden
idők legnagyobb tudósai közé fog
ják számítani. S ugyanakkor él
legrokonszenvesebb tudósok közé,
Nem volt valami hideg és rideg
ember, aki elefántcsonttoronyba
zárkózott volna, hanem nagyon is
szerény, nyájas és szeretetreméltó
egyéniség. Igazi humanista, aki
nem rejtette véka alá azt az állás
pontját, hogy »magának az ember
nek és sorsának ügyét kell minden
technikai fáradozás középpont.iába
állítani . .. Pillanatra se feledjétek
ezt diagramjaitok és egyenleteitek
közepette !« Nem táplált azonban
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túlzott véleményt arról a szerepről,

amelyet a tudós tölthet be a tár
sadalomban. »A szellemi munkások
közvetlen beavatkozásától - úgy
mond - nem várhatunk sikert a
politikai küzdelemben. Azt minden
esetre megtehetik. hogy világos
eszméket terjesztenek a helyzet fe
lől és rámutatnak a sikeres cselek
vés lehetőségére.Felvilágosító mun
kájukkal nagyban elősegíthetik azt,
hogy az alkalmas" állnmfóz'Iialcat ne
akadályozzák ténykedései kben el
avult vélemények és clőltéletek.«

Gyűlölte a háborút, mert az el'1
berírtast őrültségnek és anyagi ál
dozatait hiábavalóknak tartotta.
Amikor azonban védekezni kellett,
ő is aláir-ta 1939 augusztus 2-án az
amerikai tudósoknak Roosevelt el
nökhöz intézett levelét, amely utalt
az atomerő hadászatt lehetőségeire

s éppen ezért beható kutatási prog
ram szükségére figyelmeztette az
amerikai kormányt. Einsteinnek
kétszeres jogcíme volt erre. Az
egyik, hogy ő volt az országban a
Iegkiválóbb és legtiszteltebb tudós,
a másik, hogy az ujorman felfede
zett energiaforrás mögött az a
munka állott, amelyet ő végzett az
anyagnak erővé való átalakítása
terén. Ö mutatott rá először arra,
hogy íeen kis mermviséaű anyag
ból óriási energiamennyiséget le
hetne előállítani. Legszemléleteseb
ben ezt az első atombomba robba
nása igazolta. Utána azonban ren
geteg tépelődést is okozott neki az
rt tudat. hogy az emberek a civi
lizáció és egymás elpusztítására is
használhatják a mérhetetlcn jelen
tősér-ű új energtaf'orrást,

A későbbi években ismét és is
mét felemelte szavát Einstein a há
bor," ellen és az emberi szabadság
moltett, Az ismert Onnenheirncr
esettel kapcsolatban például ezeket
írta: "A rendszeres és kiterjedt kí
sértet a kölcsönös bizalom és hi
teltprnem16ség Icrombolására a le
hetö lef'komolyabb támadás a tár
sadalom ellen.«
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Életének utolsó szakát Einstein
csendes munkában töltötte a prin
ceteni kutatóíntézetben, ahol min
denki megbecsüléssel vette körül.
Sok történetke kapott szárnyra fe
lőle ezekből a kései esztendőkből.

Beszélnek egy kislányról, aki meg
halván, hogy Ll közelben egy mate
ma tikus lakik, becsöngetett hozz..
és megkérte: segítsen neki a házi
dolgozatában. Amikor azután ott
hon eldicsekedett vele, hogy u ked
ves bácsi sokkal világosabbá tette
számára a feladatot, mint az isko
lában a tanító, az édesanyja Einste
inhez sietett, hogy oocsánatot kér
jen gyermeke -alkalmatlankodása
ért. Einstein azonban megnyugtatta.
hogy nagyon is jó kedvre hangolt l

a látogatás. Moridják azt is, hogy
nevezetes alakja volt a princetorn
utcáknak. Bő nadrágban és pulló
verben sétálgatott, s ha nagyon
melege voll, joleső norntörődömsea

gel nvalogatt« a fagylaltos tölcsért.

Einsteinnek ezeket az emberi Vo
násait festi alá a Time and Tide
részére rt történész C. V. Wedgwood
a nemzetközi Pen-klub angol tago
zatának elnöke is. A »tudományos
haladás intézete« kissé kívül esik
Princeton városán s egy elegáns
gépkocsi, amelyet a törzsökös pol
gárok csak »Institute bus« néven
emlegetnek, napjában többször is
megteszi az utat az intézet és a
nyugalmas egyetemi város központ
ja között. Az a csinos kis faházikó,
amelyben Einstein lakott, közvet
lenül az útvonalon fekszik. Sokszor
láthatták így Elnsteint, amint a
nyárfákkal szcgólyezott út pázsitos
szélén várta. hogy felvegye a gép
kocsi. »Itt pillantottam meg én is
életemben először - irja Wodg
wood. Hanyag, kissé rendetlen, de
megkapo szcmélyiség bonyomását
tette reám. J ól bebugyol áltan, ko
molyan öltözve álldogált, mert igen
hideg volt. Massziv fejét félig el
nyelte egy kopottás fekete szőrrne

kucsma. A gépkocsiban Einstein a
vezető mollé ült. Ezt a helyet hall-



gatolagos megegyezéssel mindig
fenntartották számára ... Princetcn
most jóideig hiányát érzi majd en
nek a jólismert négyszögletes alak
nak, koponyáján a fehér borzas
hajcsornóval, szemében vidámság
gal, arcán lenyűgöző mosollyal,
amelyért mindehki kedvelte.«

Sokan talán jelentéktelen rész
letnek találják - folytatja Wedg
wood -, de egyáltalán nem az,
hogya századnak ebben a legna
gyobb tudományos szellemében oly
gazdagon megvolt a jóság és egy
szerűség adománya, a jóságnak és
egyszerűségnek az a fajtája, amely
miatt legalább úgy szerették ki
csiny városában, mint ahogy cso
dálták szerte a világon. »Olykor,
arntk.or ránéztem, eltűnődtem, vaj
.ion egy idegen, aki nem ismeri fel
f:i nsteint - ami ugyan lehetetlen
ség, mert oly tökéletesen önmaga
volt, hogy nem is lehetett voln»
más -, megérezte volna-e, hogy
l"gy nagy emberrel került szembe?
Hitem szerint. igen. Külseje, még
"'cirkáns homloka is lehetett volna
e;;:v köznapibb, bár ugyancsak ki
váló prof'esszoré, szemei azonban
félreismerhetetlenül a lángelme
s;'.cmei voltak: itt már nem eshe
lett tévedés. Ezeknek a szemeknek
ébersége és élénksége abban a cso
dálatosan ráncos és kifejező arc
ban mindjárt megragadta az em
bert.«

Tömérdek fénykép és sok fest
mény is készült Einsteinről - írja
befejezésül Wedgwobd. Időtlen idők

mu1tán is tudni fogják tehát, hogy
milyen volt életében. Arcának Iür
.geségét és elrnólyedtségét, a róla
sugárzó bölcseséget és ernbersé
}T,essÉ'get azonban soha nem tudták
teljes hűséggel rögzíteni. Olyan
lángelme kellett volna ehhez, aki
bár a művészet eltérő területén. az
ö nagyságával mérhető, Rembrandt
lett volna képes rá - talán egye
dül Rembrandt.

*

Szemben' egyes vélekedésekkel.
amelyek a sajtóban és a nagykö
zönség körében bizonyos népszerű
ségre tettek szert, a tények azt mu
tatják. hogy az atomrobbantások
semmiféle számbajöhető hatást sem
gyakorolnak az időjárásra - kö
zölték az »American Meteorological
Society- országos értekezletén,
amelynek szinhelye a new-yorki
egyetem volt. Mint a Mechanical
Engineering műszaki folyóiratban
olvasom, két szaktudós. Lesten
M a c h t a és Lee H a r r i s számolt
be ezirányú megf'igyeléseiről. Két
ségtelen -- mondották -, hogy az
Egyesült Államok éghajlata 1950
óta melegebbre és szárazabbra for
dult, de ez volt az irányzat már
az atomkorszak előtt is. Miután át
tanulmányozták az utolsó 10 esz
teridő ülójárására vonatkozó fel
iegyzéseket, nem állapíthattak meg
semmi olyan rendellenességet vagy
szokatlanságot, amelyet az atom
robbantások időpontjával vagy az
atomfelhők keletkezésével és vonu
lásával hozhattak volna kapcsolat
ba. Annak sem találták semmi je
Iét, hogy az atomrobbantások bár
mi változást idéztek volna elő az
időjárásban.

Machta és Harris megvizsgálták
a legtetszetösebb elméleteket, ame
lyek e tárgvkörben felmerültek.
Ezek az elméletek - a rájuk vo
natkozó vizsgálat eredrnényervel
együtt - il következők.

1. Eső. Az atomrobbanásból szár
mazó hasadási termékek és törme
lékek felhőképző magokul szelgát
nak s ennek folytán növelik az
atomfelhő alatt az esőt,

Laboratóriumi kísérletekből két.
ségtelenül kiderült - feleli erre a
két tudós -, hogy annak a por
nak, amelyet. a nevadai atornrobba
nások a levegőbe löktek, nincs fel
hóképző képessége. A légkörben
levő jégszemesék megfigyelése arra
a megállapításra vezetett, hogy
ezeknek a szemcséknek esőképző

magokká való halmozódását sem



fokozza a rádióaktivitásnak atom
robbanás folytán beálló növekvése.

2. Hőmérséklet. Egyesek szerint
az atomrobbanásból származó tör
melékek visszaverik a világürbe
a napsugarak kisebb-nagyobb há
nyadát s emiatt csökken a hőmér
séklet a föld felszínén.

Valójában azonban mondja
Machta és Harris - a napsuga
rak erejének bármily csekély csök
kenését még az alatt az idő alatt
sem észlelhették, amíg az atomfel
hők fönt úsztak a levegőben. Ebben
egyébként nincs is meglepő, mert
az atomrobbanás által fellökött
anyagi részecskék tömege egy por
viharból vagy erdőégésből eredő

anyag-tömeghez képest oly csekély..
hogy érzékelhető vagy mérhető ha
tást nem is várhatunk tőle.

3. Rádióaktivitás. A természetes
rádióaktivitás és a kozmikus suga
rak teszik a levegőt elektromos ve
zetövé. A rádióaktivitás emelkedé
se tehát, amit az atomrobbanás
idéz elő, minden robbantás után
napokra megnöveli a légkör elek
tromos vezetőképességét.

Ez a jelenség valóban fennáll 
jelenti ki a két tudós -, de szél
sö feltételek mellett sem járhat
más következménnyel, mint azzal,
hogy zivatar esetén kevesebb a vil
lámcsapás.

A KIS ÚT

Fiibbsziir olrast.am lclki könyvcklJcn, hogJ! a «zeretetben. nem
szabad különb seitet tenni az emberek között, hanem éppen ellenke
ző eg, azokhoz kell leakedvesebbnek lennünk, akik a lenketlemet-
l.enehhelc- .

Nekem ez az i.gazságo.'!sá.o és az ő.'!zinteség ellen, való vétsé.Q
nek t űnik, Mégis csak más bánásmódot érdemei az, aki mindig
nafJylelkű, áldoeaios. hűségcs 1JOU oelem. szemben. aki fegyelmezi
magát, türelmes, seeréns) stb.• mint az, aki mindezek ellenkeeáie.

És hát: az Wetőknek mea is kell látniok; hOfJ.1i ezeretetremélte
maaaiartásukkat az ernberből ki1Jáltják a seeretetct - hányaveti
rossz, önző maoatortásulckul pedi.Q eli-esetik a.z embereket. Ebblíl
aztán le 'is vonhatják n koneekoencuikai ...

Mindenekelőtt különbséget kell
tennünk a szeretet érzelme és a
szeretet erénye között.

Szokás azt mondani, hogy a sze
rétet érzeimét nem lehet erőltetni.

Ez igaz. De lehet előmozdítani, kor
rigální, fokozni elmélkedéssel. Ha
őszintén elmélkedem azon, miért is
szeretek. illetve nem szeretek va
lakit, akkor nagyon hamar rájő

vök, hogy »természet-szerűleg«azo
kat szeretem, akiknek a lénye nem
kíván tőlem semmiféle testi-lelki
megerőltetést, - aki hízeleg (per
sze nem durván) önszeretetemnek
és hiúságomnak - aki nekem anya-
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gilag vagy társadalmilag vagy
»életérzósem« fokozásában hasznos.
A »kellernetten emberek« pedig
azok, akik lényük által áldozatos
ságra, türelemre, szerénységre, alá
zatos magatartásra kényszerítenek
és ezzel nekem terhemre vannak,
kényelmetlenek, »nem szeretem
öket! Holott, hát tulajdonképen
nagy szolgálatot tesznek nekem,
mert a jobbik énem érvényesülé
sét kényszerítik ki belőlem. Ha
ezt őszintén vécígclmélkednónk, sok
embert sokkal könnyebben visel
nénk el, mint eddig.

Egy másik elmélkedési pont le-




