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ALBERT SCHWEITZER ÉLETMŰVE

. Azegész művelt világ nagyrebecsülő tisztelettel köszönti a nyolcvan-
ötödik születésnapját ünneplő Albert Schweitzert. Megtisztelő feladatnak'
tartjuk, hogy ebből az alkalomból bemutassuk őt a magyar katolikus kö
zönségnek.

Nálunk egyesek a rádió orgonahangversenyeinek műsorából ismerik .
nevét; mások az újságokból tudják, hogy ez a Nobel-díjas tudós ismétel
ten síkraszállt a világbéke ügyéért, tiltakozott a fegyverkezési verseny és
az atomháború ellen. Igen sokan azonban még névszerint sem ismerik őt.

Míg más nagyembereről egy-két szóval elmondhatjuk, hogy az illető ki
váló államférfi, hadvezér, tudós, író vagy művész, Albert Schweitzer egyé
níségét - nem hiába nevezik sokoldalúsága miatt Albertus Uníversalís
nak. - nem foghatjuk így marokra. "Albert Schweitzer minden ember
barátja" - mondja róla Pablo Casals. "Végre egy nagy ember ebben a
tragikus évszázadban l" -- hódol előtte Einstein. Gilbert Cesbron pedig
figyelmezteti a ma emberét, külőnösen a fiatalokat: "El ne mulasszátok a
találkozást Albert Schweitzerrel l" Mi találkozni és megismerkedni aka
runk vele. Egyéniségét már előre rokonszenvessé teszi előttünk, hogy ko
runkban, mikor sok szívben kihűl a szeretet, élete a felebaráti szeretet
hőskölteményét pergéti le előttünk, s mínt egyik. életrajzírója, Emil Lind
tanúsítja, pályafutása "üzenet, mely követel és figyelmeztet, lelkünk"ón
kopogtat és Jézus követésére szólít".

Schweitzer a tettek embere, nála az elméleti fejtegetéseket mindig
megelőzi a cselekedet. Próbálkozik, küzd, megvalósít. s azután a tettekből

leszúrt tapasztalatait feldolgozza elméletté. Épp ezért mielőtt széleskörű
munkásságát és eszmevilágát tanulmányoznánk, előbb életrajzával kell
megismerkednünk. Fordulatos pályafutásának mozzanataiból szövődik ösz
sze és csak innen érthető igazán különleges, egyedülálló életműve. Jól tud
ták ezt azok a vállalkozók, akik Schweitzer életéről egész estét betöltő

színes filmet készítettek. A film, amelyben Schweitzer maga beszéli el
élettörténetét, sok barátot szerzett neki és sok jótevőt toborzott műveinek
támogatására.

Egy kisfiú elindul

Albert Schweitzer a felsőelzászi Kaysersbergben született 1875. január 14
én. Atyját, aki evangélikus lelkész volt, fia születése után nemsokára
Günsoaohoahelyezték, Itt töltötte Albert gyermekéveit, ehhez a községhez fű

zödnek legkedvesebb emlékei, ezt tekinti szülőfőldjének. A sovány, csenevész
gyermek sok keserűséget szerzett a szülőknek, Mindenki szánalommal néze
gette. Sokan megjósolták, hogy nem marad életben. Ebből a sápadt és vézna
fiúcskáoóh lett a bírkózóbajnok-erejű, elnyűhetetlen egészségű Albert Schweit
Z€II", aki még most, nyolcvanötéves korában is tevékeny, átlagonfelüli szellemi

..és testi munkát végez. Egészségét a günsbaehí kitűnő levegőnek és a belédiJk
tált sok tejnek tulajdonítja.

·Elzászi származása magában véve előnyt jelen-tett számára, hiszen már
gyermeklkorában elsajátította, később egyforma tökéletességgel használta szö
ban és írásban a német és frranda nyelvet, E két nyelv segítségével világszerte,
széles tömegekikel meg tudta értetni magát.

Gyermekkorát döntő mértékben vallásos élmények és benyomások S2lÖV!ik
át. Az édesanyjától tanult első írnádságoktól kezdve, az édesatyjától lkapott



hitoktatáson át a konfirmáció lélekemelő órájá1g apr-ó, gyermeki éilmények és
meglátások-útján szüremkedík lelkébe a természetfeletti világ. A harangszó, a
templomba sereglett, ünnepi viséletbe öltözött nép, az orgonazúgás és az áJhí
tatos koráléneklés ' komolyító hatást tett tá. Élete delén írja: "Az istentisztel.e
tekből, ,o,melyekengyermek.kwomban résztveUerm, magammal Viitterm I:uz ébebbe
a csend és (az összeszedettség igényét, amely nélkül életemet el sem tudom
képzelni. Ma is örömmel tőlt el mindig, ha szülőföldem templomába léphetek:"

A kis Albert vallásos érdeklődése soloban különbözik más gyermekek vall
lásosságától. M~ a gyermekek általában egyszerűen elfogadják és el!hiszi!k: a
hitoktatótól hallottakat, ő gondolkodik, összefüggéseket keres, nehézségeket
taláí, kérdéseket fogalmaz és feleletet vár. Édesatyjának fogas kérdéseket tett
fel. Egyik nyáron majdnem öt héten át úgyszólván állandóan esett az eső.

Albert szóvátette: Míért, hogy még csak az ablakig sem ér a víz, míkor a
Biblia szerint a negyvennapos eső hegyeket is elborító vízözönt idézett elő? 
Legkedvesebb bíJbliai története: a napikeleti bölcsekIátogatása. Itt is kifejezte
elégedetlenséget: Hogy lehet az, hogy a keleti bölcsek olyan nagy utat tettek
meg a betlehemi Gyerrnekíhez, s látogatásuk után egyszerűen hazamentek és
többé Illem törődtek Jézussal? Azt sem értette, hogyan szegényedhetett el a
szentesalád, ha előzőleg a napkeleti királyoktól dús kimcseket kaptak aján
dékba. Á pásztoroktól is rossznéven vette, hogy akik karácsony-éjszakán oly
örvendezve siettek Betlehembe, később nem Jettek Jézus tanítványaivá . " Mint
ha a későbbi világhírű gondolkodó, Jézus életének szenvedélyes kutatója jelent
keznék itt miniatűrben, a kisgyermek problémaállításában és v,áIllllSzJkeresé
sében,

Igen fontos mozzanatra kell ittrámutatrn. Günsbachban, akárcsak Elzász
számos helyén, a protestánsok és katolikusok egyenlő joggal használták ugyan
azt a templomot. Ahol tehát pr-otestáns ikorálok és igehirdetések hangzottak el,
ugyanabban a templomban meghatározott órákban a katolikus hívek gyűltek

össze szentmisére, Isten imádására. A templom ilyen közös használata termé
szetszerűleg megkívánta míndkét egyházközség hívei részéről a jóindulatot,
békét és türelmet. Asikálódás, ellenszenv, a más vailást követők megvetése és
gúnyolása ismeretlen volt ezen a helyen. Igy szívódott fel Albert lelkében a
katolikus vallás tisztelete, s a meggyőződés, hogy a keresztények közt fenn
álló úgynevezett felekezeti különbségnek és elfogultságnak egyszer el kell
tűnnie. Minden igaz kereszténynek a közeledést, az ellentétek kíküszöbölését
és egységretörekvést kell murrkálnía.

Minden gyermek képzeletét és regényes hajlamát megragadja a rnisz
szíók kalandos világa. Albert édesatyja minden hónap első vasárnapján, dél
után missziós istentiszteletet tartott, s ilyenkor részletesen beszélt a távoli
világrészekbe. a pogányok közé ment hittérttőleről, áídozatos munkájukról, fel
olvasott a híres Casalís misszdonárius emlékirataiból. Albertet is meghatotta a
hii1Jtérítők életáldozata, megérintette a messzí tájak és a félvad népek üzenete.
Hla a nem messze fekvő Kolmar városban járt, míndíg megtekintette Bruat
admiráils emlékművét. A szoborcsoport egyik mellékalakja, amely egy her
kulesi termetű, magába mélyedt, szomorú tekintetű néger olegényt ábrázolt,
leülönösen megragadta. A lllégeralak arca elnyomatásról, a sötét vflágrész nyo
moráróli beszélt neki. Schweitzer felnőtt korában is sokszor elzarándokolt a
szoborhoa.amely mozdulatlanságában és hangtalanságáoan is üzenetet közve
tített hozzá és későbbíJmissziós hivatása kialakításában kétségtelenül előké

szím szerepet játszott.
Még iSlkolába sem járt, atyja a hosszú zongorához ültette és megkezdte a

fíúC8kia zenei oktatását. A kis lurkó a hangjegyekből nem szívesen gyakorolt,
viszont annál gyakJrabban billegtette a zongorán a közismert ikorá.l()lk és nép
dalok dallamát a saját rögtöazésűvkezdetlegesösszeharigositásoan. Mi!kar is-



ikolába ik&ült, semmiképpen sem tudta megérteni, hogy az énekórán a tanítÓinő

kottából betűzgetí és egy ujjal veri Ici a brRentyűlkJÖn akorálok daliamát.
Hiányérzete támadt, kJinoma a kiegészítő öss7Jhan,gdk hiánya. Vdswnt mikor
-először hallott karéneket és fúvószenekart - mint kja -, a falhoz kellett tá
maszkodnia, hogy eszét ne vessze a boldogságtól és gyönyörűségtök Nyolcéves
koráiban már a templomi orgonához ültették. killencéves koráJban először he
lyettesítette az istentiszteleten az orgonístát. Az orgona íránt; rokonszenvét
anyai nagyatyjától örökölte, aki ugyancsak eVlan,gélilkus lelkész volt, kitűnő

orgonajátékos és orgonaszakértő hírében állott. Amint a nagyapa időt és pénzt
nem kímélve nagy utazásokat tett, hogy minél tőbb orgonával megismerked
hessék, vagy hogy egy új orgona tervezésénél véleményt nyilváníthasson, Al
bertet ds nemesek a hangszer ünnepélyes hangjai bűvölték el, hanem a hang
szer felépítése és berendezése is érdekelte.

Az iskolai tanulás nem ízlett neki. Sohasem volt kíváló tanuló. Az írással
és olvasással még csalk megbarátkozott, de a számolást nem szerette. A fogal
mamsban azonban mindig első volt az osztályban. Ettől függetlenül minden
évben keserves gyötlrel1met jelentett számára és sírásra indította, hogya kará
csonyi ünnepek után édesatyja dolgozószobájában újévi jókívánságokkal fű

szerezett leveleket kellett írnia a rokonoknak, megköszönve a kapott, ajándé
kokat. A fogalmazás Ilyenkor nehezen ment, A nyomasztó levegőjű, kIÖII1yv
szagú swbábabehallatszott az ablakon át a vidáman korcsolyázó gyermekek
önfeledt ikiabálása, s neki ki kellett izzadnia a sok Tante és Onkel, s a kereszt
szülők számára a bevezetést, tárgyalást és befejezést helyesen kivttelező, he
lyesírási hibától és tin1::afolttól mentes leveleket. Esetleges híoákért megtor
Iásképpem néhány atyai ütleg és a pincébezárás réme fenyegette. Ez a kényszerű

Ievélfrási gyakortat is pompás előiskola volt Schweitzernek, akí későbIb épp a
könyvhalmazok közt érzi jól magét, s öregkorában is rengeteg válaszílevelet ír
gyöngy/betűs kézírásával a zsákszámra érkező levelekre.

A gyermekéletoen apró fájdalmak és szenvedések is adódnak. Ezek kÖZÜ[
mint ikülönösen mély sebet ejtő élményt említi az első kiábránduűását, Albert a
felnőttektől hallotta, de tulajdonképpen nem értette ezt a SZÓIt: Nyomorék;
úlgy hitte, ha valaki nem tetszik az. embernek, akko'!' azt az ellenszenves em
bertársat nvomoréknak nevezzük, Mivel az új tanítónő nem nyerte meg a
tetszését, bizalmas barátjának, egyik iskolatársának megsúgta: "A tanítókis
asszony nyomorék! Erted? De ezt ne mondd meg senkinek!" Az. ds'koJ1a'tá!I'S
azonban a legelső alkalommal feljelentette és elmondta, hogy mit mondott
Albert a tanítónéniról. Az ügy símán, verés nélkül elintéződött. Albert azon
ban első ízben tapasztalta, milyen fájdalmas, ha visszaél valaki az ember bí
zalmával, s rndlyen megvetést érdemlő dolog az árulás, Sdk későbbi csalódá
sához ez a gyermekkori kiábrándulás szolgáltatta a bevezetőt, s milnd között
ez volt a legfájdalmasabb.

Nagyon fájt neki, hogy szülei "tá'l"sadalmi helyzetükJhöz illően" szép l"Uhá
ban [áratták, s mivel így ruházatával különbözöbt a többi iskolásgyerektől,

azok csak "úrJiicskánaik" csúfolták őt. Az úrficska semmiképp sem akiart a
gúnyolódás célpontja lenni, s ezért az otthon kapott verést is válllail.VIa, sok
könnyhullatás árán elérte,ho,gy hétköznap ő .ís facipőben járhatott, és kialap
helyett olYaJll fülre lehajtható sapkát vettek neki, amíílyént a parasztgyermekek
viseltek. Hamarosan rájött aera is, hogy ha neki rosszul esik a gúny, alkIkor
másokat ds meg kell kímélnie az ilyen megszégyenítéstől,A környélkJben nun
de:nftti ismerte a szürke szakállú, szeplös Mózsit, a zsidó vándorkereskedőt.
Valahányszor szamárhúzta kordéjaval megjelent az utcán, a gyereksereg kö
rülugréndozte s a község batáráig kísérte. UökdöstékJ az öreget, gúnynevet
ki:abálva a klaftálnját cibálták. AI1bert ds részt vett ebben a gúnyolódásban,
Egyszer feltünt neki, hogy az öreg ember egy szót sem szólt rájuk, csendesen



balktatott állata mallett. Ha meglökték, vagy ruháját durván rángatták. hátra-o
fordult és míntegy megértve és megbocsátva a gyermeki csínytevést, rámosoly
gott a gyermekekre. ALbertet Ieszerelte ez a magatartás. Valami nagyot és
hősieset fedezett fel ebben az emberben, aki a sértésre szehídséggel, türelem
mel és hallgatással felelt. TÖlbbé nem vett részt a gúnyolódó kórusban, s bár
Mózsi uzsorás hirében állott, gimnázista korában is kalapotemélt előtte, kezet
fogott vele és elkísérte egy darabig. Schweitzer később így emlékezik meg ró
la: "Mózsitól tanultam meg elsőízben, mit jelent halLgatni az üldöztetésben.
Igazi nagy nevelőmmé lett ő. Még ma ís előttem áll megbacsátó mosolyáVIal és
türelemre int, mikor dühöngeni és tombolni tudnék",

Ez a tapasztalatszerzés beláttatta vele, meanyire szavtelen és kegyetlen az.
aki embertársának fájdalmat okoz. Újabb élmények arra is rnegtariították, hogy
hasonló szívtelenség az állatok kínzása is,

A szomszéd fuvaros apró szelgálatokért viszonzásul gyaJkJran megengedte,
hogy Albert egyedül hajthassaa lovakat. Egy téli délután szánba ülve hajtott
végig a Iőutcán. Valamelyik házból dühös kutya rohant elő, egyenesen a ló
'riak. A f'iú indokoltnak látta, hogy a csaholó kutyára sujtson. Jól célzott; az
ostormyéllel teljes erővel, pontosan a kutya szemébe ütött. Az állat abban a
pillanatban üvöltve elterült és hempergett a hóban. A szánkázás véget ért" li

Albert hetekig nem tudott szabadulni ettől az élménytől, a szenvedö állat kínos
vonításától. - Más alkalommal ktvénült, sovány lovat fogott a fuvarros a ko
cséba, s engedte, hogya fiú ezzel kocsíkázzék, Albertet elragadta a hajtó
szenvedély és állandó ostorcsapásokkal rohanásra kényszerítette az állatot. A
száguldás élvezete egész elvakította a gyermeket, s újaJbb ütlegekkel bíztatta
a lovat. Míkor azután hazaérve. levette a ezerszámot a verítéktől gőzölgő;

ziháló állatról, egy szempár meredt rá: az agyonhajszolt, kimerült, az emberi
szeszélynek teljesen kiszolgáltatott ló fáradt és vádoló tekintete. A fiú elszé
gyelte magát és némán bocsánatot kért az állattól.

A nyolcéves Albertet Henrik nevű pajtása az erdőbe csalta, hogy ott ma
daraJkJra vadásszanak. Mínt vadlesre vonuló indiánok, rejtőztek a bokrok kö
zött. Csakhamar zsákmány kínálkozott: egész madársereg csevegett a közeli
fán. A nagyobbik fiú követ tett a parittyába, átadta Albertnek és ráparancsolt,
hogy célozzon. Lelkiismeretfurdalással ugyan, de mégis engedelmeskedve a
rossz barátnak, Albert célba vette az egyiik madarat. Éppen megfeszítette a
parittya kírepítő szalagját ... Ebben a pillanatban megszélalt a templomtorony
ban a harang: az első harangszó a vasáemap délelőtti istentiszteletre. A pap
fia számára a harangszó az ég szavát jelentette, most is ezt hirdette neki:
Ne ölj! Eldobta a parittyát, szétrebbentette a madarakat, s a rossz pajtás gú
nyos nevetésével nem törődve hazarohant. Ez a nap tanította meg arra, hogy
félretéve minden emberi tekintetet, nem törődve a gúnnyal és megvetéssel,
míndíg a Ielkíismerete szavát kövesse. Túl volt már a hetvenedik évén, mikor'
egyszer születésnapí ajándékul hanglemezzel lepték meg. A hanglemezre a
günsbachi harangole ünnepi kongasát vették fe1. Az ismerős harangszó szavára
ez a nagy ember, ez a világszerte ünnepelt kiválóság imáira kulcsolta _kezeit
és elérzékenyűlt. Talán gyermelokori nagy kísértese jutott eszébe. A madárva
dászatra indult kisfiúból lett a milliók által tisztelt Albert Schweitzer, aki egy
hangyát sem tudna megölni, aki esküvel kötelezte magát az élet mentésére, s
akinek bölcsészetében az élet hódolatos becsülése. az EHRFURCHT VOR DEM
LEBEN a vezéreszme. .

SChweitzer gyermekéveinek és serdülőkorának történetét elragadóan ked
ves könyvben írta meg. A mű svéd nyelven jelenet meg először. Ma máe több
országban kötelező olvasmány az iskolás ifjúság számára. A könyve szavakkal
zárul: "Mérhetetlen mély igazság rejtőzik Jézus fantasztikus szavlÍba-n: BoLdo
gok a szelidek, mert övék lesz a föld."



A gimnáziumi padtól az egyetemi katedráig

Közrépislkolai tanulmányait a müűhausend gimnázéumban végezte. Jó kö
zepes tanuló volt, leülönösen a történelmet és a természettudományoloat ked
velte. Hatással volt rá a latin és görög nyelv tanára, aki a nyelvtanítás mellett
ízelítőt adott az ókori filozófiából és betekintést nyujtott az újkori nagy gO'11
dolkodók eszmevilágába is. A serdülő Aíbertet valóságos olvasási láz fogta el;
éjszaikába nyúlóari olvasta féltett könyveit. Ujságot is szívesen olvasott, külö
nösen a politika érdekelte. Sok feddést kapott azért, hogy beleszól a felnőttek

társalgásába, vitékat idéz elő és az idősebbeket sokszor sarokba s zorittja meg
lepő kérdéseível és csavaros okoskodásával.

A középískolás évek legfontosabb eredményét Albert zenei tehetségének
kibontakozása jelenti. Szállást és ellátást nagybátyjától s annak feleségétől

loapott. A vgyermektelen házaspár keményen fogta és ellenőrizte a serdülő

diákot. A szígorú Sophíeasszonyság minden ebéd és vacsora után a zongorához
terelte Albertet, s ha tetszett nekd, ha nem, gyakorolnia kellett. "Nem tudod,
mire lesz jó vala;mikar az életben a zenetudásod" - szekta mondani. A fiú
zenei oktatását a református templom orgonistája, Eugen Münch vette át, aki
a berlini zeneművészeti főiskolán szerezte diplomáját, s a Bach-lcultusz lelkes
híve volt. Albertet tehetségnek találta és csakhamar az István-templom há
rom hillentyűsoros, 62 regiszteres orgonáján gyakoroltatta. Az ifjú orgonista
tizenhatéves korában már hangversenyen szerepelt: Brahms requiemjét adta
elő a templom énekkara, zenekari kísérettel; a mű orgonaszólamát Albert ját
szotta. Mülhausenben hall először operaelőadást, a 'I'annhéusert, KésőlJ:)b

Strassburgban a Parsífalt élvezd, majd megtakar-ított pénzén Bayréuthba uta
zik az ünnepi játékokra, s ott a tetralógtát hallgatja. Wagner rajongója lesz.

1893 őszén a stcassbuogí egyetem hittudományí és bölcsészeti karára írat
kozott be és szorgalmasan végezte párhuzamos tanulmányait. Az egyetem szín
vonalas, nagyrrészt fiatal erőkből álló tanári kara nem magolásra, hra:nem ön
álló tudományos kutatómunkára nevelte a hallgatókat. Al!bert a Ielkészjelörtek
kollégiumában lakott. Egyetemi ismeretszérzésével egyidejűleg zeneelméletet
is tanult; különösen az ellenponttanban nyert alapos ki1képzést. Ugyanekkor
barátságot kötött volt mülhausení zenémestere bátyjával, Ernst Münch orgo
n amüvész-karnaggyaí, aki Strassburgban sorozatos Bach-hangversenyeket ren
dezett. A kantátálc és passiók próbain Albert játszotta az orgomaszólamot, ame
lyet azután a főpróbán és az előadáson vendégművész játszott. Később a hang
versenyeken is Albert orgonált. Strassburgi évei alatt hatvan Bach-kantáta
bemutatóján szerepert. By módon közvetlenül megismerkedhetett Bach művei

vel - a Mester összes műveinek köteteit egy antikvárius útján 200 márkáért
sikerült megszereznie -, a partitúrák fölött sokszor' beható megbeszélést foly
tatott a Icarnaggyal, avatott vezetés alatt elsajátította Bach stílusos tolmácso
lását. Csak kitűnő egészségének és teherbíró idegzetének köszönhette, hogy a
hittudományi, bölcsészeti és zenei tanulmányokkal járó fokozott szellemi mun
kát és a bangversenyeskel, próbákkal járó sok éjszakázást és izgalmat bírta,
Hittudományi állanwtizsgája eredménye alapján tanulmányi ösztöndíjat kap;
Ezt párizsi tartózkodásra használja fel. Bölcseleti előadásokat hallgat a Sor
bonne-egyetemen. Charles Widor orgonaművész, konzervatóríumí professzor
magántanítványa lesz és - nagy örömére - a Notre Dame és Saint-Sulpice
kiváló orgonáin tanulhat. Berlinbe megy, ott könyvtári kutatásai során a szel
lemi élet kitűnőségeivel, illeves filozófusoíckal kerül kapcsolatba.

Visszatérve Strassburgba; Kant vallásbölcseíetérőf írt értekezésének be
nyújtása után a filozófia doktorává avatták. Utóbb, második teológiai vizsgáfa
után a Miklós-templom segédlelkészévé nevezték ki. Kevés elfoglaltságot kí
vánó beosztása lehetövé tette, hogy gyakran Pált'lizsba utazhasson. Fo[yía1;ta
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orgonatanuímányaít Wid()['nál, német nyelvű iJrodalmi és fiJlozMiai e1Jőadásolkat

tartott a Société des Langues É1Jrangeres.,bein. 1900 nyarán megtekÍll1tette az
oberammergauí passiójátékokat, - megismerkedett COSWma és Siegfried
Wagn€llTell Ugyanel)ben az évben megszerecte a hittudományi licenciátus fo
kozatát. Az Ürwacsora-pröblémáról írt értekezése alapján a steassburgí egye
tem magántanérává nevezték ki. Az egyé!'dként szabadgondolkodó tanár! kar
egyes tagjai tiltlalkoztak magántanárt képesítése ellen, mivel történelmi kuta
tómódszerét zavaró hatásúnak és veszedelmesnek ítélték, 1902.,ben mégis sor
keirüIlt "A Jánoe-evangélium Logos-tana" című bemutatkozó előadására. Ettől

kezdve meglepőerr gyors egymásutánban jelentek meg tudományos munkáí, A
Jézus-élete-kutatás tőrténetét. majd Pál apostol KIl"Í8z1Jus-miszti>káját feldolgozó
munkáíra Oxford és Cambridge szakemberei is felfigyeltek. Orgonatanárának
ösztönzésére előbb francia, azután német nyelven megjellentette Bach életmű

vét ismertető monográfiáját, Munkáí kivétel nélkül elmélyült kutatómunka
gyümölcsei. A Jézus-1kutatás története pl. 650 oldal; az angol fordítást is bele
számítva eddíg nyolc kiadásban jelent meg. A Bach tanulmány német kiadása
790 oldalas kötet, eddig 70.000 példányban jelent meg. Tudományos műveknél

rendkívüli siker ! Harmincéves korában olyan eredményekre és alkotásokra
hivatkozhatott, amelyekre őszhajú tudósok is büszkén tekintenének vissza éle
tü!k: alkonyám.

Ha meggondoljuk, hogy mínden vasárnap a templomban prédikált, hétlk:ő:zr

nap egyetemi előadásokat tartott, közben könyveit írta, a párizsi Bach-Társa
ság hangversenyeinek állandó szólístája voít, Barcelonában hangversenyezett 
azt kell mondanunk, hogy túllépte az emberi teljesítőképességhatárát. Nem is
csoda, hogy ebben az időben a kimerültség jelei mutatkoztak rajta. Pedig a
felsoroltakhoz 1905-fben még újabb elképesztő vállalkozása járu!lt: beíratko
zott az egyetem orvostudományi karára hallgatónak, Lelloészi, majd tanári ál
Iásáról lemondva elkészíti orvosdoktori értekezését "Jézus pszíchnátr'iaí meg
ítélése" címmel. A kötelező kórházi gyakorlat elvégzése után Párizsban tró
pusi orvostani tanfolyamot halLgatott. Barátai és tisztelői eddig is fejcsóválva
vették tudomásul, hogy orvosi pályára készül; mikor pedig a doktorátus meg
szerzése után közzétette, hogy elhagyja Európát és az afrik'ai őserdőbe megy
a négerek közé orvosnak, azt rebesgették, hogy Schweitzernek elment az esze,
Szell'Íll1tülk: csakis hiJbbadt elme képes arra, hogy feladja jól indult egyetemi
pál)'lafutását, tudományos őrhelyét és hűtlenül félbeszakítsa fényesen felfelé
ívelő müvészkarríerjét.

Schweitzer életrajzírói egyöntetűen megállapítják, hogy már gyermek
1k0000a óta lappangott benne a misszionárius hivatás. Egyetemista korában meg
ragadta őt egy misszíós folyóírat megrendítő felhívása, mely sürgősen segít
séget kért a missziós teriilleteken orvosi gondozás nélkül szenvedö és pusztu
lásra itélt négerek számára. Dkkor érlelődött meg benne az elhatározás, hogy
lharmincéves korától fogva az ernberek közvetlen szeretetszolgálatára szeriteli
életét. Számára az orvosi pálya tehát nem kenyérkeresetet jelentett, hanem
teljes önátadást a szenvedők gyógyítására.

Miindez igaz. Mégis aligha tévedünk, ha Schweitzer gyökeres fordulatot
hozó elhatározása mőgött bizonyos el!kedvetlenedést, következménylevonast és
menelküllésvágyat sejtünlk:. Tény ugyanis, hogy a Jézus-élete-kutatás történeté
ről kiadott teológiai munkája, amelyoen a történelmi Jézus aJlakjának meg
lhiamisításáVlal vádolja az utolsó másfél évszázad protestáns híttudományát,
smktudósok körében kínos feltűnést és ellenszenvet keltett. A fíatal tudós
szemléletét és kutatómódszerét többen eddig is veszélyesnek tartották, most
lappangó alkció indult pályájának megfúrására. Eretnekségről suttogtak, még
keresztén~t is kétségbevonták. A rníndenben igazságra törekivő tanárern
beirt eza meg nem értés nem tudta ugyan lesöpörní a katedráról, hiszen bel-
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földön és külföldön is éppen ezt a vitatott művét sole sZa!kemLber eli:strneréssell
fogadta - mégis elérkezettnek látta az időt, hQgy az elméleti teológia utáln
átltérjen a gyakórlatí teolögíára, a kmsztusí szerétet szolgálattal és tettekikel
történő hirdetésére. Mielőtt elhagyta volna hazáját, búcsúzásul még egy tör
döfést kJaipott ellenzői részéről, Millwr ugyanis felajánlotta szelgálatát a Párizs
ban székelő evangélikus rníssziónak, ott csak azzal a feltétellel akarták mun
káját igénybe vermí, ha egy bizottság előtt vizsgát tesz tgazhitűségérőL EZt a
feltételt a nagy teológus visszautasította. KéSő1Jlb csupán igéretet vettek tőle,

hogy a mísszió területén kizárólag orvosi rnunkát végez és nem fog prédiJkálni,
Schweitzer nem ~1ma"t reformátor lenni a reíormácíóben, s nem kiívánt fel
csapni szekta-alapítónak. Kezét adta tehát arra, hogy a négerek előtt nem
fogja az igét hirdetni. Tudta, hogy az élőszóval történő evangelizáció helyett
a tettei fogják Kmsztust hirdetni a bennszülötteknek,

Mímdezelcet - bár csupán röviden, mégis vtlágosan érintve - maga
Schweitzer mondia Aus meinem Leben und Denken című Rönyvében.

Kórház az őserdők és vizek között: Lambarene

Afrikába utazása előtt dr. Schweitzer megnősült. Felesége követte őt

a feketék közé. 1913 márciusában indultak útra a bordeauxi kJiJkötőből.

70 ládába csomagolt kórházi felszerelés és 2000 márka aranyban volt a
fedezet a munka elindításához. A strassburgi egyetem tanárai, volt gyüle
kezeti hívei, barátai s a párizsi Bach-Társaság hozzájárulása, valamírit
saját könyveinek éshangversenyeinek tiszteletdíj ai teremtették elő ezt
a felkészültséget.

Az egyenlítőtől délre, Gabun francia gyarmat területén, az Ogowe
folyó partján fekszik Lámbarene település, amely ebben az időben f'akí
termelő központ volt, katolikus és evangélikus mísszióállornással a közel
ben. A kormányzat 90 hektár földterületet utalt ki a kórház céljaira, s
ezen előbb fákat kellett irtani, hogy építkezni lehessen. Tolmácson és né
hány felfogadott munkáson kívül először csak hitvese volt Schweitzer
munkatársa, mint ápolónő, gyógyszerész és konyhafőnök.

Ma már valóságos falunak nevezhető az őserdei kórház. Schweitzeren
kívül legalább két sebészorvos, 8-10 európai .ápolónő és a betanított
bennszülött kórházi alkalmazottak egész csoportja V'égzi a munkákat. Ár
víz, éhinség, elhatalmasodott járvány súlyos fejezeteket iktatott a kórrház
tönténetébe, Az első világháború idején a franciák a német származású
Schweitzer-házalspárt elhurcolták és internálták. A kórház teljesen tönk
rement. A háború után mindent előlről kellett kezdeni. A Doktor verí
téke tapad itt mínden lépésnyi területhez. Az ordőiotásban, a gyümölcsös
és konyhakert ültetésében. az Európából hozatott kecskék, juhok, ba
romfiak nevelésében épp úgy részt vett, mint ahogy előmunkás volt a
házépí-tésnél és megjavitottaaz elromlott szivattyú gépezetét. Hogy ön
kéntes orvosok és ápolónők jöttek ide Európából többéves kórházi mun
kára, hogy az intézmény a kórház telepén400, a két kilométerrel távolebb
fekvő lepratelepen 300 személyt tud befogadni és élelmezni, a jegújaibb
gyógyszerekkel kezelni, ez mind dr. Schweitzer egyénisége kisugárzásá
nak és vonzóerejének, írói, művészi munkájának, nemzetközi tekintélyé
nek és összeköttetésének köszönhető. A lepratelepet a Nobel-díjból fej
lesztette mai méretűvé, Igaz, hogy hiányosságok is tapasztalhatók, pl.
nincs a telepen víllanyvilágítás, hiányzik a röntgenkészülék; igaz, hogy e
hiányok megszűnnének, ha a Doktor az államnak vagy valamelyik egy
házi intézménynek felkinálná kórházát - de Schweitzer mindennél fon
tosabbnak tartja a függetlenséget és a szabadságot, hogy kórházában
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nincs semmiféle vallási vagy faji megkülönböztetés. Kórháza eredménye
sen harcol az álomkór, malária, beri-beri, lepra, vérhas, elefántkór és más
trópusi betegségek ellen. Sebészete egészen kitűnő. Emlékezetes eseménye
volt a műtőnek, mikor egy már járni sem tudó elefárrtkóros négert sza
badítottak meg negyvenkilós daganatjától.

Európai ember nem bírja hosszabb ideig összeroppanás nélkül az
egyenlítői éghajlatot. Ezért a Doktor és munkatársai három-négy éven
kint szabadságra mennek hazájukba. Tagadhatatlan, hogy dr. Schweitzer
többnyire fáradtabban tér vissza Európából Lambarenebe, mint amilyen
fáradtan szabadságra indult. A sok előadás, hangversenyezés, utazás, írói
munka, mellyel kórháza anyagi fedezetét igyekszik biztositani, mínden
idejét lefoglalja. Aldozatai közé tartozik az is, hogy le kellett mondania a
házaséletröl. Felesége gyenge szervezete nem tűrte a trópusi éghajlatot,
s ezért, valamint gyermekük nevelése érdekében visszaköltözött Európába.
A házastársak csak Schweitzer európai szabadsága, vagy a feleség afrikai
látogatásai alkalmával találkozhattak. A hű feleség ma már a kórház
temetőjében pihen; kifejezett kívánsága szerint Afrikába szállították
hamvait, férje állomáshelyére.

A kórház alapításáról, víszontagságairól, az őserdők és vizek népéről

érdekfeszítő könyvekben számol be a Nagy Doktor. (Így nevezik őt a fe
keték. A Grand Docteur elnevezés az ő értelmezésük szerint ezt jelenti:
Öreg Doktor. A fiatal orvosokat Kis Doktoroknak hívják.) Negyvenéves
afrikai orvosi működését vezeklésnek és engesztelésnek szánja azért a
tengernyi gonoszságért és bűnért, melyet a fehérek a feketék ellen elkö
vettek. A négereket gyermekded, szeretetreméltó, értékes jellemtulajdon
ságokkal rendelkező, fejlődésre alkalmas népnek tartja. Meghatja, ha be
tegei "Merci Grand Docteur" szavakkal fogadják orvosi szolgálatát, de
nem botránkozik, haa köszönet elmarad. Hálát és elismerést nem vár
tőlük. Vallja és orvostársaival és az ápolónőkkel is beláttatta, hogy az
őserdei kórházban végzett szeretetszolgálat - a négerek hálájától és kö
szönetétöl függetlenül - önmagában bírja értékét és dicséretét.

A kórház látogatására érkező európaiak megfigyelték, és szóvá is
tették, hogy a négerek sokszor visszaélnek a Doktor jóságával, becsapják
és kihasználják őt, ahol csak tudják. Schweitzer ugyan fegyelmet tart a
telepen és nem nézi szótlanul a rendbontást, mégsem csap le könyörtele
nül és nem szab ki büntetéseket ilyen visszaélések esetéri. Egy fiatal ta
nító, Guy Barthélemy és Charles Joy író Schweitzer szeretetművének ta
nulmányozására utaztak Lambarenebe, tapasztalataikról szinvonalas köny
vekben adtak igen tanulságos élménybeszámolót. Ök hamarosan meglát
ták a mű árnyoldalát. Szinte visszataszítónak találták a feketék restsé
gét, megbízhatatlanságát, hazugságaít, bosszúálló természetét. (Egy időben

komolyan tartani kellett attól, hogy rosszindulatú merénylők megmérge
zik vagy más módon elteszik láb alól a Nagy Doktort !) Schweitzer messze
elnéz e hibáik felett. Ö a jót, a nemeset fedezi fel a félvad emberekben;
ezekhez a korlátolt, a nyomor, babonaság és tabuizmus által benső rette
gésre ítélt négerekhez érez küldetést, Mivel az övék akar lenni, szereti
őket úgy, ahogy vannak; - ha szabad így kifejezni: szereti őket szörös
tül-bőröstül. Embernevelőmódszere: a türelem. Ez még a primitív embe
rek szemében is hódító és tekintélyt parancsoló erény. Lámbarene szim
bólum. Ertelme ez: Szeretettel át kell hidalni az embert az embertől el
választó szakadékot, félretéve vallási, faji, politikai, világnézeti ellentéte
ket. A küzdelmekben megőszült Nagy Doktor reméli, hogy példáját egyre
többen megértik és követik. Meggyőződéssel hirdeti írásaiban: "Mert bí
zom az igazság és a szellem erejében, hiszek az emberiség boldogabb jö
vőjében."
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Az emberi haladás fáklyavivője

Az eddig felsorolt események csupán elkapott sugarak Schweitzer
fordulatokban dúsgazdag pályafutásából és művéből. Élettörténete magá
ban véve külön tanulmány; ismerete szükséges ahhoz, hogy e korszakos
egyéniség méltatásába kezdhessünk.

Eletművét az orgonához hasonlíthatjuk. Amint ebben az istentisz
teleti célt szolgáló hangszerben a változatok közt ott szerepel a Vox
Humana és a Vox Coelestis, de ha kell, a Tutti-regiszter bekapcsolja az
egész művet, s hömpölygő hangorkán remegtéti meg a falakat és lenyü
gözi az embereket - tehetsége szelíd változatait ő is így szólaltatja meg
egymás utáln. Ha kell, minden erejét beveti a célba és lélegzetelállító
erőteljességgel érezteti meg, hogy élete végeredményben istenszolgálat.
Még tetteire is pontosan ráillenek a Bach-művék tolmácsolásánál köve
tett kedvelt tempói és zenei irányelvei: Legato, Moderato, Cantabile.

Döntő hatással volt rá a Bach és Goethe egyéniségével és életművé

vel való megismerkedés. Sokan azt állítják, gondolkodáisa e két nagy
lángelme világából táplálkozik. Valóban. meglepő a párhuzam Baro és
Goethe, valamint Albert Schweitzer élete és eszmevilága közt.

Már származásában hordozza az "örökölt terheltséget", az orgona
szerétetét. Mcsterei útján a hamisítatlan bachi hagyomány jutott el hozzá.
Johann Sebastian Bach életéről és alkotásairól írt nagyszabású könyve a je
lenkor legjelentősebbBach-magyarázata. A lipcsei Tamás-templom kánto
rában az Evangélium szellemében élő és muzsikáló zenetitánt látja. Felada
tának tekinti, hogy gondolatait, műveit tolmácsolja az ernberek előtt.

Schweitzer mint előadóművész elsősorban Bach-játékos. A preludiumok
és fugák, korálelőjátékok és tokkáták bemutatásában a hiteles játékra
törekszik, mellőz minden hatásvadászást. Amikor kezei alatt elhangzik
egy fenséges Bach-mű, a hallgatók kezei nem tapsra verődnek, hanem
imára kulcsolódnak, mert Schweitzer orgonajátéka nem koncertbravúr.
hanem istentisztelet. Hangversenyterem helyett szívesebben orgonál a
templomokban és elvárja, hogy orgonaszámai közé karéneket, vagy egy
házi tömegéneket iktassanak. Lámbarene nem jelentett visszaesést művé
szi pályafutásában. A párizsi Bach-Társaság különleges összeállítású, fém
ből készült és orgonaszerű lábpedálokkal ellátott zongorát ajándékozott
neki, s azon a Doktor minden este Bach-műveket gyakorol. Különben
lambarenei szobájában készítette sajtó alá Bach orgonaműveinek gyűjte

ményes kiadását, saját jegyzeteivel és magyarázataival ellátva. így a fel
növekvő művésznemzedéknek átadja a hiteles értelmezést és segítséget
nyujt a bachi orgonamuzsika stílusos visszaadására.

Goethe Faustját minden évben husvét táján szokta olvasni. A német
Goethe-díj elnyerése arra indítja, hogyaköltőóriássalbehatóan foglal
kozzék. Goethe szülővárosában, a majnamenti Frankfurtban tartott em
lékbeszédeiben és amerikai körútja során tartott előadásában egész új
szerű meglátásban, saját megközelítésében mutatja be Goethét, a költöt,
a természettudóst, a gondolkodót és az embert. Talán éppen Goethe szel
lemi rokonát akarta megbecsülni benne Frankfurt városa, mikor dísz
polgárává választotta. Még egy másik figyelemreméltó mozzanat, hogy
Schweitzer Goethe szókincsében találta meg a kultúrbölcselete központi
eszméjének kifejezésére szolgáló legtalálóbb megjelölést, az "Ehrfurcht"
szót,

Bach és Goethe döntő hatásának elismerése után az igazság és a tel
jesség követeli, hogy hangsúlyozzuk Szerit Pál apostolnak és Jézus Krísz
tusnak az említett szellemóriásoknál is nagyobb és sorsdöntőbb hatását.
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Hogy Schweitzer azzá lett, aminek ma ismerjük, ennek az utóbbi hatás
nak köszönhető. Pál apostol tüzetes tanulmányozása Jézus olthatatlan sze
retetével telítette, valósággal lángba borította a fiatal Schweitzer lelkét.
Jézus szeretete sürgeti őt is, hogy nagyot tegyen, hogy utakra és fáradal
makra vállalkozzék ÉI1te, hogy hirdesse nevét a pogányok előtt. Számára
Jézus az életet jelenti; tanításából a lényeget, a szeretetet ragadja ki.
Amint Szent Pál a korintusi levélben himnuszt zeng a mindennél na
gyobbról, a szeretetről, Schweitzer is a szeretet mindenki álta] érthető

nemzetközi nyelvén, tettei útján szól a világhoz. S amint az esti lepke a
sötétség elől a világosság felé menekül és a fény körül kering, Schweitzer
is, amióta tanulmány tárgyává tette Jézus életét, szavait, tetteit, szenve
dését, nem tud szabadulni az üdvözítő igézetéből. Egész élete Jézus körül
köröz, az Imitatio Christi modern változata. Míntha Jézussal való talál
kozásának és szövetségkötésének élménye tükrözödnék a Jézus-kutatás
ról írt, feltűnést keltett könyvének szárnyaló szavaiban: "Mint Ismeret
len és Névtelen jön hozzánk, :ahogy egykor ra tenger partján .odalépett a
férfiakhoz, akik nem tudták, kicsoda ő. Ugyanazt az igét mondja: Te pe
dig kövess engem ! ts olyan jeladatok elé~mt, amelyeket megoldani
akar a mi korunkban. Parancsol nekünk. ts azoknak, akik enge'delmes
kednek Ineki, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt, kinyilatkoztatja ma
gát mindabban, amit az ő közösségében béke, tevékenység, kiizdelmek: és
szenvedések terén :átélnek, és kimondhatatlan titokként fogják megtapasz
talni, hogy Iki ő ..."

Bach, Goethe, Szent Pál és Jézus világából, e szellemóriások ormairól
nézi és ítéli meg Schweitzer a történéseket, s míg a lapályt köd és fel
hők gomolygása nyomasztó sötétségbe borítja, ő napsütésben él és tudja,
hogy a völgy felett is kisüt a nap. Akárcsak Spengler, a gondolkodó
Schweitzer is látja a nyugati kultúra csődjét, megállapításatban ott szere
pelnek az Untergang, Zerfall, Vernichtung jellegzetes spengleri kitételei,
de ő remél, elkerülhetőnek tartja az emberiség pusztulását. Álláspontja
a kereszténység; etikájának alapeszméje az Ehrfurcht vor dem Leben, az
élet becsülése és tiszteletbentartása. Kétkötetes kultúrfilozófiájával gon
dolkodásra akar nevelni, a szellemi erők fejlesztésére és mozgósítására
bíz,tat az erőszak és a túlhajtott fegyverkezés ellenében.

A mai emberben még ott rezegnek a második világháború borzalmas
élményei és ugyanakkor kirajzolódnak egy lehetséges, minden eddiginél
megsemmisítöbb háború aggasztó körvonalai. 1958 áprilisában Osló rádió
állomása útján három megrendítő figyelmeztetést intézett Schweitzer a
világhoz, elsősorban a felelős nagyhatalmakhoz. Ezekiben felhívta a fi
gyelmet a küszöbőn álló veszélyre, amelyet nemcsak az atomháború. ha
nem az atomrobbantásokkal járó rádióaktív levegőszennyeződésis jelent.
Követelte, hogy az atomenergiát a béke és az emberiség boldogulásának
céljaira használják fel. Rámutat arra, hogy mindnyájan felelősek vagyunk
a holnapért. A békét míndenképpen meg kell menteni. Békén azonban
nem osak tagadást, nem-háborút ért, hanem a jóság és emberiesség di
adalát. Amint a háború - az ő kifejezésével élve - "EntmenschHchung
des Menschen", a béke a múlt bűneinek megbánása, jóvátétele, megbo
csátás és kibékülés egymás irányában. Meg kell térnünk - hangoztatja
- meg kell bocsátanunk vegymásnak, hogy utat készítsünk a béke szá
mára. Lámbarene bennszülöttjei arcáról leolvassa a döbbenetet és a kér
dést: Hogyan lehetséges az, hogy a keresztények, akik Jézus tanítását, a
baladást és a kultúrát hozzák az elmaradt, műveletlen népekhez, egy
mást ölik, rombolnak és megsemmisítenek ? Lambarene bizonyságtétel az
Evangélium és a jézusi szeretettörvény korszerűsége és megvaíósítható-
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sága mellett, Az őserdei Orvos éltető atmoszférája a béke. A multból örö
kö}!t jót, kultúrát, a szellemi élet kincseit meg kell őriznünk, tovább kell
fejlesztenünk és az eljövendő nemzedékeknek át kell adnunk. Ezt az igazi
békemunkát csak úgy tudjuk teljesíteni, ha előbb önmagunkkal is békét
kötöttünk. Schweitzer bízdk abban, hogy felülkerekedik ez a belátás, hogy
a gonosz evők és gyűlöletösztönök helyén kibontakozik az emberibb ember
koratavasza. Negyvenéves afrikai műve példa és útmutatás arra, hogyan
lehet és kell az embereket átvezetni a felelősségrnentes rettegésből a ret
tegésmentes felelősség életmegoldásába. Ezeket a tanításokat foglalja ősz

sze "Friede oder Atomkrieg" című könyve és ezt a békemunkát koszo
rúzta meg a neki itélt Nobel-békedíj.

Isten küldöttje a XX. században

"Albert .Schweitzert semmiképp sem szabad szentnek beállítanunk.
Ó mindkét láb'ával szilárdan áll ezen a földön" - írja egyik osztráJk mél
tatója, és e szavarval bizonyára tiltakozni akar a jámbor szólarnok ellen,
amelyek Schweitzert - természetszeretete miatt - Assisi Szentjéhez, il
letve - emberszeretete miatt - Depaul Szent Vincéhez hasonlítják. E
tiltakozással ezennel vitába szállunk. Mi katolikusok senkit sem avatunk
életében szentté, még Albert Schweitzert sem. Egyszer mégis szóvá kell
tennünk, mennyire megmerevedett, összeszükült és vértelenné zsugoro
dott a mi köztudatunkban a Szent eszménye és általában az életszentség
fogalma. Mi valahogy kaptafát gyártunk. ",sablont" készítünk a lelki
nagyság nem is éppen leglényegesebb vonásaiból. s aki beleillik ebbe a
szabvány-formába, az szerintünk szent, aki nem illik bele, az nem szent.
A karionizált szentek története ÍJs mutatja, hogy Isten hívása sokszor ép
pen azoikat szólítja az életszentség ormaíra, akik hibákkal terheltek, ne
héz természetek - akiknek életéből a harmónia hiányzik, s annak helyét
annál több ferdeség és kisiklás ékteleniti - akik tehát a közfelfogás sze-'
rint egyáltalán nem szentek. Mikor Albert Schweitzerben az erényhősök.

a szeretet gyakorlásában szentté nőtt nagyjaink rokonvonásait fedezzük
fel és becsüljük, nem teológiai fogalom-meghatározással nevezzük őt

szentnek, hanem azzal a szemlélettel, amellyel a mostanában többször em
legetett Ida F'riederika Görres "protestáns szentről", sőt "ateista szentröl"
beszél, míkor két olyan lelki nagyságról ír, mint Florence NighUngale és
Madame Curie."

Schweitzer tudásánál csak szerénysége és alázatossága nagyobb. Va
lóságos kín számára, ha valaki jelenlétében az ő kiválóságáról. hírnevé
ről beszél. Egyszer például valamelyik európai vendég ezt Írta be Lamba
rene vendégkönyvébe : Boldog vagyok, hogy megismerhettem korunk leg
nagyobb keresztényét ! Mikor ezt Schweitzer elolvasta, rosszaló pillan
tást vetve a vendégre. azonnal törlőgumit ragadott és valósággal kaka:..

, parta a könyvből az elismerést, Annál beszédesebb és az emberek köz
felfogására jellemző az, ami Oslóban történt. Schweitzer harmadik rádió
békeszózatának elhangzása után az egyetemi ifjúság kezdeményezésére
30.000 fiú és leány jött össze-a városból és környékéről és ünnepélyes
csendben, fáklyásmenetben vonult Schweitzer lakása elé. Az esti sötét
ségben valóságos fényfolyam kígyózott végig az utcákon és gyűlt a térre.
Mikor Schweitzer megjelent az erkélyen, a hatalmas tömeg egy szívvel
lélekkel énekelte a templomi korált: .Herrlich. ist die Erde ... Kéimpfe
für aUes, was du liebst . . ." Az ifjúság jóra és szépre fogékony lelke meg-

• Görres: Aus der Welt der Heiligen. Knecht-kiadás, Frankfurt.
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érezte Schweitzerben az Isten emberét, akihez csak megilletődötten,

mondjuk így: vallásos érzülettel szabad közeledni. .
Etikus egyéniség Ő, ég felé törő és az embertestvérek felé hatoló di

menziókkal. Kitüntető kegyelemnek tekinti azt, hogy a Gondviselés
egészséggel, szellemi képességekkel áldotta meg. Úgy érzi, hogy boldog
gyermekkoráért, férfikora sikereiért azzal kell adóznia, hogy segítsen má
soknak a teherviselésben. akiknek boldogtalanság és szenvedés jutott osz
tályrészül. Isten szelgájának tartja magát, tetteiben hivatásérzet és kö
telességtudat vezeti. Önként és feltétel nélkül megadta magát az isteni
hívásnak és rátette életét küldetése betöltésére. Ma már lemérhető, hogy
átlagon felüli mértékben teljesítette a szeretet parancsát.

Alig működött néhány hónapja a feketék közt, eloszlott az a bizal
matlanság, mely missziós vállalkozását megelőzte. Feloldották adott szavia
alól és visszaadták igehirdetési szabadságát. És ő él is ezzel a joggal. Va
sárnap délelőtt harangszó hívja a kórház főterére a betegeket, az orvo
sokat és ápolószemélyzetet. Ének, imádság szárnyal, és tolmács közvetí
tésével a Nagy Doktor- prédikál a feketéknek. Nem hittételeket fejteget,
nem is moralizál, hanem Jézus életéről beszél. Egyébként minden szónáí
többet mond egy-egy napjának a története. Reggel hatkor kel. Hét óra
kor átveszi a napi munka irányítását. Délelőtt a kórház, a gyógyítás fog
lalja el. A déli egyórás kötelező pihenő után alkonyatig fizikai munka,
illetve annak irányítása következik. Vacsora után a főépület ebédlőjében

együtt marad az orvoskollégákkal és ápolónőkkel, francia nyelven Bib
liát olvas, majd áhitattal elimádkozza a Miatyánkot, utána koralt éne
kelnek. Ezután szobájába vonul és zongóráján Bach-rnűveket játszik. Mi
kor a kórháztelep elcsendesül, petróleumlámpája mellett olvas, tanul,
könyvet ír, levelekre válaszol, sokszor éjfél után két óráig. Ezt a napiren
det végzi negyven éve olyan helyen, ahol a legenyhébb időjárás +26 fok,
ahol egy pohár üdítővizet nem ihat, ahol hálókkal kell védekezni a mosz
kitók ellen, ahol az ember tüdejét roncsolja a közeli ingoványok és az
őserdő párás, fertőzött levegője. Meleg szivének és jóságának legszebb
tanújelét akkor adja, mikor a sikerült műtét után a narkózisból ébredez
a beteg, körültekint és érzi a visszaáramló élet és egészség örömét. Ezek-·
ben az ihletett percekben a Nagy Doktor a beteg fölé hajol és elmondja
neki, hogy öt Jézus küldte ide, hogy Jézus szeretete indította őt arra,
hogy a betegeket gyógyítsa.

Schweitzer jósága nem áll meg az embereknél. Az élet becsülése. a
"Tespect de la vie", segítőkészsége az állatokra is kiterjed. Kórházába a
beteg, sebesült, elárvult állatokat is befogadja. Az állatokat is gyógyítja,
bekötözi, eteti. Sok ilyen gyógykezelt állata visszatér hozzá, ha gyógyulása
után visszaadják szabadságát és kiviszik az őserdőbe. Az állatok szere
tettel és hálával fizetnek a jóságért. Ha kilép a szobájából, a majmok
odarohannak és kezet nyujtanak neki. Kutyák, kecskék, juhok kísérik
útján, míg munkaköténye zsebéből vigyorgó csimpánzbébi kandikál elő.

Lakása bejárata fölött kedves pelikánja őrködik, s éktelen rikácsolással
felel, ha a Doktor jóízű elzászi tájszólásban beszélget vele. Benn a szobá
ban játékos törpeantilopok futkároznak, ezektől csak a kéziratokat kell
félteni, mert kedvelt csemegéjük a papír. Ha fenyőfa-asztalához ül és
művein dolgozik, odatelepszik az asztalra aSziszi maoska és nagy komoly
sággal szemléli dolgozó gazdáját. A csendbe legfeljebb a szék támlájára
telepedett papagáj szól bele. A Nagy Doktor állatóvódáját sokan tréfásan
Noé bárkájának hívják.

Minket nagyon érdekel, milyen helyet kapnak Schweitzer ember
szeretetében a katolikusok és hogyan vélekedik Egyházunkról. E tekintet-
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ben jellemző, hogy mikor az első világháború idején internálótáborba
hurcolták és el kellett hagynia kórházát, egy katolikus mísszionárius vál
lalkozott arra, hogy Kultúrfilozófiájának kéziratát a későbbi időkre meg
őrizze, s hogy forró köszönetet mondjon a négerek közt kifejtett áldoza
tos munkájáért. Schweitzer nagyon tiszteli a katolikus híttérítőket. Öket
és missziójuk tagjait készséggel befogadja és gyógykezelt kórházában. A
telepen nyüzsgő gyermekek közt gyakran láthatók nyakukban keresztet
hordozó katolikus négergyermekek. A katolikus misszió viszont a saját
égetőkemencéjében készített téglákkal bőségesen támogatja Schweitzer
kórházát, s a missziós dolgozótestvérek a legkülönfélébb ipari munkákra
megtanítják a kórház néger alkalmazottait.

A katolikusok iránt érzett rokonszenve azonban nemcsak a vallási
türelem általános sikján mozog, ahol például a kvékerek, mohamedánok
vagy buddhisták iránti becsülése is helyet kap, hanem sokkal. mélyebben
gyökerezik. Gyermekkorában Günsbachban abba a templomba járt evan
gélikus istentiszteletre, amelyet a katolikusok is használtak Itt a szentély
kizárólag a katolikusok számára volt fenntartva. Ez a szentély jelentette
a gyermek Albert képzeletvilágában a fenség fogalmát. Aranyozott vi
rágfaragványokkal díszített, művészi gyertyatartókkal és méltóságteljes
gyertyákkal ékesített oltára, s oldalt Szűz Mária és Szent József szobra,
az öröklámpa és a színes ablakokon beáramló fény a végtelenség felé
mutatott irányt neki és a béke csendjét közvetítette lelkébe. Mint emlé
kezéseiben írja, nem elégíti ki lelkét a csupán igehirdetési célra berende
zett úgynevezett "Predigtkirche", hanem az áldozat helye, a szentély te
szi a templomot igazán templommá. Édesatyja [óbarátságot tartott a ka
tolikus plébánossal, s az evangélikusok békésen megfértek a katolikus hí
vek mellett. Felfogása szerínt a vallási elfogultságnak el kell tűnnie és
minden kereszténynek a közeledésre és az ellentétek kiküszöbölésére kell
törekednie. Meggyőződésselhirdeti, hogy a kereszténység meg fog újulni.
Isten országát csak abban a mártékben tudjuk átvinni a világba, amilyen
mértékben azt magunkban hordozzuk.

Nyolcvanötödik születésnapján nemcsak az orgonamuzsikát, a kitűnő

könyveket, a csüggedésünkből felemelő optimizmust, az éjt is nappallá
tevő orvosi munkát és a hősi életpéldát köszönjük Albert Schweitzernek,
hanem azt is, hogy meglobogtatja Krisztus zászlóját és a béke, a szeretet
végső győzelmébe vetett hitre tanít. Köszönjük mindezt, dr. Schweitzer !
Merci, Grand Docteur !
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