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"A legszebb emlékmű, amit egy ember kaphat,
embertársai szívében él."

Albert Schweitzer a zeneszerző, a teológus, a filozófus és az orvos minden
idők egyik legnagyobb humamstája.

"Aki valóban jóságos, sohasem lehet boldogtalan, aki valóban bölcs azt nem
zavarhatják meg, aki valóban bátor, az sohasem fél." Konfucius egykori szavai
jellemzőek Albert Schweitzerre is. >

Szeptember, Albert Schweitzer halálának hónapja, a lassú elmúlás időszaka,

midőn a természet még egyszer, míntegy búcsúzóul, különös szépségében mutat
kozik meg. Szeptember hónapja apám, Szirmai Károly Vzent az ősz cím ű novel
lájának sorait is eszembe juttatja:

". .. Kelet felől, a tölgyes irányából, elmosódó kiáltás hallatszott... Még vé
gig-végigjajongott a falu fölött a foszlányokba tépett vadlibazajlás, míkor kelet
felől, most már közelebbről, újból föl repült az előbbi fájdalmas, hívó hang, de
most már a szavak is kivehetők voltak.

- Hol vagy? ..
Válaszul, távolból, vadludak síkengtak víssza, aztán nem hallatszott többé

semmi."
Ez a kép Albert Schweitzerre is emlékeztet, rá, aki életét egy "magasabb fog

lalkozás", a hivatás oltárára tette, az őszinte, hősies humanistára, rengeteg mun
kájára és önfeláldozó, önmegtartóztató életére. Amikor Albert Schweitzer elszán
ta magát a nehéz feladatra, hogy Afrikába menjen, az akkor távoli és titokzatos
kontinensre, olyan indítóokok alapján tette ezt, melyeket Georges Hourdin, Simon
Weil La pensateur et la grace című könyvének előszavában a következő szavak
kal jellemez:

"... des plus hauts subiects, les seuis qui finalment important, l'amour a Dieu,
le malheur humain, la benne utilisation du temps, le renoncement, la charité,
la practique des vertus surnáturelles."

Azaz "... a legfontosabb és az egyedül fontos dolgok: az Isten szeretete, az
emberi szerencsétlenség, az idő jó kihasználása, a lemondás, a jótékonyság, a
természetfeletti erők gyakorlata."

Elsősorban a beteg négereken akart segíteni. Akkoriban Schweitzer már hit
tudományi és teológiai doktori címmel rendelkezett, az orvosdoktori cím mellett.
Mégis egyetlen gondolat vezette, csak orvos akart lenni, s tágabb értelemben:
segítő, tanító, misszionáríus az egyszerű szenvedő emberek között.

, "... un et re qui ne peut ni parler, ni étre exprimé, qui disparait sans voix
dans la masse humain, petit grífonnage sur les table de L'Histoire; un étre
pareil fl un flacon de neige en plein été, est-il réalité ou reve, est-il bon ou
mauvais, precieux ou sans valeur." (... lét, mely nem tud beszélni, mely nem
fejezhető ki, amely eltűnik minden hang nélkül az emberi tömegekben, egy kis
vonás, vagy "firkálás" a történelem asztalán; lét, mely hópehelyhez hasonlítható a
nyár közepén, akár valóság, akár álom, jó vagy rossz, nemes vagy értéktelen.)

így látja Robert Musíl franciára fordított könyvében (Tanka) azt az embert,
amilyen Albert Schweitzer is lenni akart. A francia fordítás szavait idézte egy
német nyelvű beszélgetésük során Albert Schweitzer.

Amikor időről időre beutazta Európát, csak azért tette, hogy á koncertjeiért
és megjelent könyveiért kapott pénzen őserdei kórházának létét biztosítsa, annak
létalapot teremtsen. Ott nemcsak orvosi segítséget nyújtott a betegeknek, hanem
- és ezt külön is ki szeretném emelni - egy rendkívül fontos szempontot is
hangsúlyozott és ennek megértésére nevelte őket. Igyekezett megértetni betegei
vel, hogy aki segítséget kap, annak magának is segítenie kell, mégpedig a mun
kájával. Albert Schweitzer ezt az egyén érdekében tette, de ezek az egyének a
közösség alkotórészei. Ez is bizonyítja mély bölcsességét.
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"Nagy különbség van a tudás és a megértés között" - mondta egyszer Hannes
Alfen svéd professzor, aki 1970-ben a francia Louis Neel-Iel nyerte el a fizikai
Nobel-díjat. Albert Schweitzer emberbarát volt, de ugyanakkor jó emberismerő

is. Mindkét jó tulajdonságának hasznát vette a gyakorlatban. Ahogya közmondás
tartja: "Ha egy éhezőnek segíteni akarsz, akkor ne halat adj neki, hanem hor
gászbotot",

Ebből az elvből kiindulva alapította Lambarénét is.
Többször találkoztam Albert Schweitzerrel európai utazásai során, de máshol

is. Közös beszélgetéseink emlékét értékes kincsként őrzöm. Sokkal fiatalabb vol
tam nála, s mínden vele folytatott eszmecsere különleges gazdagodast és egyben
bátorítást is jelentett számomra.

Nagyon gyakran megegyeztek nézeteink az élet problémáit, hétköznapjait és
ritka ünnepnapjait illetően. Arról is többször beszélgettünk, hogy ma a szeretetet,
egymás kis világának megbecsülését, a betegek iránti részvétet és segíteni aka
rást sokszor hiába keressük. Bleuer professzor, az egyik svájci elmegyógyintézetí
klinika volt igazgatója ezek hiányát a következőképpen fejezi ki:

"... A .tulajdonképpeni', ami a beteg és az orvos közt feszül, nem az amit mi
pszichologizálásnak nevezünk, és az sem amit például egy művészetí tárgyban
a szakkritika alapján meg lehetne határozni. .., hanem egészen más, megfoghatat
lan és eszményi, ami a jó emberben öntudatlanul is él." A humánumot, a schweit
zeri értelemben vettet leginkább mindenek felettinek tartom. Ehhez csatlakozik
a valódi érdeklődés és segíteni akarás, nem azért, mert "illik", hanem mert a lélek
természetes igénye. Ebben a gondolatmenetben egyébként teljesen egyetértettünk
Schweitzerrel beszélgetéseink során. Mindíg a szeretetet és a jóra való törekvést
hangsúlyozta, s elmosolyodott, amikor "apáink" kedvenc mondását idéztem: Ne
ítéld meg felebarátodat, hisz te sem tudod, mit tennél a helyében. Schweit
zernek a humánumról vallott felfogása egyébként sok pontban egyezik azzal, amit
Bleuer professzor fejteget: "A szeretet, a szellem és humánum közössége tulaj
donképpen létünk alapja. Adottak a maguk természete szerint, s hatnak is, ha
mi azt a talajt melyen hatni tudnak, nem rántjuk ki alóluk."

"A régi időkben a mi kultúránkban is volt még olyan orvos, akinek az oda
adásában és a jóindulatában hittek a betegei - folytatja Bleuer professzor.
Ma minket, orvosokat és pszichiátereket valósággal elszakítanak betegeínktől, egyre
nő az űr közöttünk, s mindkét fél egyre elhagyatottabbá válik. A betegi kezdi
elveszíteni orvosát, és az orvos elkezd, nem orvos lenni".

Ezek voltak azok a megfontolások, melyek alapján Schweitzer 40 éves korában
mint befutott, már világhíres szakember, félbeszakított mindent és elkezdte az
orvosi egyetemet. Ahogy maga mondta beszélgetéseink során: "Elhatározásaim in
dító oka többek között az volt, hogy láttam: a gyakorlat, vagy az elmélet egy
más nélkül, vagy akár egymással társulva, de humanizmus nélkül, nem elegendők,

üres teret hagynak maguk mögött." Ezt mondta, közben megigazította nadrág
tartóját, mely készült lecsúszni a válláról s ezzel nadrágja állását is láthatóan
veszélyeztette. Ingujjban volt és így a zakója sem mentette, nemi "szépítette" a
helyzet súlyosságát. "Oda se neki" - mondta. Utána megpödörte dús bajuszát,
előbb az egyik, majd a másik s aztán egyszerre mindkét kezével. Úgy tudom,
hogy ezek a kedves és talán kissé korníkus mozdulatok sokszor igen komoly meg
beszélések menetét is kedvezően befolyásolták, nemcsak akkor, amikor az első

világháború alatt egy ideig a franciák internálták, de akkor is például, amikor
Gabon vezetőivel voltak egy időben nézeteltérései.

"Ma az emberek nagyon igénybe vannak véve - folytatta még mindig a nad
rágtartójával bíbelődve -, sokan a tisztségek után járnak, másoknak pedig enél
kül is sok a tisztsége, és így minden idejük rá is megy, Onus est honos - és ez
így is van. így aztán a mai orvosi világban a beteg nemigen találkozik élő hu
manist ával. Minden írásba van rögzítve, de úgy, ahogy Seneca mondta: pessima
tempora, plurimae leges."

De hadd idézzem ismét Bleuert, aki nagyon sok dolgot jól lát, s akinek fej
tegetéseí közelebb visznek Schweitzer megértéséhez: "Ma űr tátong a betegek
körül, s ők ezt érzik is. Érzik a kórtermekben, ahol rövid vizitek sora váltogatja
egymást: osztályos orvos, a beteg magánorvosa. az osztályos nővér az injekcióval,
a főnővér, aki ellenőriz és szervez, a takarítónő, aki virágokat visz és helyez az
asztalokra, a főorvos, akit már másutt várnak. De a betegek ugyanezt érzik már
akkor is, amikor a telefonhoz nyúlnak és egy orvost hívnak fel, aki vagy »níncs
ott«, vagy nem ér rá."
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"Nálunk mindenki raer és míndenkit meg tudunk hallgatni, mert minket
sehol sem várnak, és nem kell értekezletekre sietnünk" - mondta Schweitzer. 
Persze ez nem jelenti azt, hogy nekünk nincs dolgunk. Sokan, nagyon sokan vár
nak ránk s olykor sok minden hiányzik, dé ennek is megvan a maga jó oldala.
Nálunk nincs formalitás, s ha 18 órát dolgozunk is, érzi az ember, mennyi pozi
tívum van a munkája mögött, Persze, sokszor kívánom, hogy minden nap kétszer
olyan hosszú legyen, mert sok tervem van még, sok mindent szeretnék még meg
valósítani. Aztán rengeteg levelet is kapok, de ezekre is válaszolok. Kézzel írom
a válaszokat, csak a levélborítékokat címezik meg, de ezt Te is tudod" - mondta.
Olykor tegezett, máskor meg magázott, szóban és írásban is ritmusban váltakoztak
a Du-k és Sie-k.

- És milyen a helyzet az egyetemeken? :...- kérdezte.
Sokszor panaszkodnak barátaim és ismerőseim, kisérleti intézetek alkalmazot

tai, egyetemi' klinikák igazgatói, egyetemi dékánok és rektorok, tehát mindenki,
rnunkakörétől függetlenül, természetesen elsősorban magánbeszélgetések során, de
olykor hivatalosan is. 8-9 órát töltenek el naponta adminisztratív ügyekkel,kis
személyi veszekedések elsimításával, intrikák, rágalmak kivizsgálásával, fontos
kodó ifjú kollegák, hallgatók, vagy mások ügyeivel. az állandóan változó jogsza
bályok tanulmányozásával. Kutatásra alig marad idő. S mindezeket saját magam
is megerősíthetem.

"","",, Hasonlókat tapasztaltam jómagam is utazásaim közben" - mondta Schweit
zer.

- Am mindig lesznek olyanok, mint On is - vetettem közbe, - akik nem
csak saját életükkel törődnek, hanem nagy áldozatok árán segítségére sietnek
a tehetetleneknek, az elesetteknek, ugyanakkor a tudományt is előbbre viszik; s
nemcsak a kutatásban, hane-m a kutatás eredményeinek a gyakorlatba való átvi
telében is élenjárók.

Schweitzer bólogatott: ,,- Persze ez másokra is vonatkozik, itt volt például
a Vöröskereszt megalapítója..." - Elhallgatott és elgondolkozott. Láttam, hogy
számos gondolattal játszadozik, vagy Henry Dunant egykori világában "bolyon
gott", aki hozzá hasonlóan a Béke Nobel-díjat nyerte ell901-ben, de úgyszólván
nyomorban élt, mert ezt is felajánlotta a nagy ügy szelgálatára. Vagy talán az
egyik orgonakoncertjére gondolt. vagy az újabb kultúrfilozófiai előadásaira, s egy
úttal a világbéke további és eredményesebb propagálására?

"Adj valamit vissza testvéreidnek boldogságodért..." Ezek azok a mondatok,
melyeket 189B-ban Günsbachban, a pünkösdi vakáció idején fogalmazott meg elő

ször, s melyek aztán elindították az orvosi hivatás felé vezető úton, mely bam
buszból épített kórházi barakkok és az evangélikus misszióban az éjszakai virrasz
tások felé vezetett. Egy ilyen ébren töltött éj során fogalmazta meg filozófi á] á
nak gyakorlatban is megvalósított alapelvét, "az élet tiszteletét". Schweitzer ideoló
giája nem maradt papír-idol, valósággá lett, törvényeinek megírásához nem volt
szükség vastag könyvekre, ő a szeretet és a segíteni akarás törvényét követte.
Mindenhol önzetlen lélekkel támogatta az igaz és hasznos életet.

- "OM MANI PADME HUM",·minden mozog, minden mozgásban van, ez a
felirat áll több buddhista templom falán Katmanduban, Nepál "költői" magassá
gokban fekvő fővárosában, és az On tanai és élete is bebizonyították, hogy ez a
mondat mennyi igazságot rejt magában - ilyesmit mondtam neki egyszer.

,,- Hasonlóan fejezte ki magát az első materialista filozófus Herakleitosz, 
válaszolta -, bár nem is az a fontos, ki volt az első, aki ezt a bölcs mondatot ki
mondta, hiszen az élet úgyis ezt az örökérvényű törvényt követi."

- Igen, a megállás már a visszafejlődés veszélyét rejti magában - mondtam.
Valóban, így is van. Aztán elmeséltem annak a felderítő utamnak a történe
tét, mely Ephesusba, azaz Ephesosba vezetett, melyet ma más néven hívnak a
törökök. Itt élt és működött Herakleitosz és később itt élt Szűz Mária is. Ott
találtam rá Szent Pál sírjára.

A földből alig kiemelkedő kő jelezte egy lerombolt görög templom helyén a
nevezetes helyet.

Albert Schweitzer mesélt harcairól, az újabb időkben felmerül t nehézségek
ről, akadályokról is. Nekem is tudomásom volt a gaboni kormány egyes szerveinek
álláspontjáról, de azért mindíg sikerült eddig a problémákat megoldania és egy
ben a kormány hivatalnokait is meggyőznie, hogy nem lehet ezeket a törzsükhöz.
családjukhoz szokott beteg embereket, akik Lambarénében is a családjukkal együtt
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élnek, szeretteik körében, s, ott is a megszekott ételeket eszik, egyszerre eddigi
környezetüktől kiszakítva egy európai korházhoz hasonló viszonyok között ápolni.
Egy ilyen kórházban még betegebbek lennének, lelki betegekké válnának és
megazöknének. Schweitzer nem hagyta cserben védenceit. - "Bármit tennél, tedd
egész szívedből" - mondta egykoron Konfutse Kína dombjai között,

Emlékeztettem Schweitzert, hogy ő is idézte e gondolatot egyik beszédében.
,,- Igen, valahol emlegettem - mondta -, ha talán nem is pontosan ezzel a
szöveggel, A Talmud egy bölcs mondatára is hivatkoztam· nemrég: Aki egy em
beréletet megment, egész világot ment meg!"

Természetesen fontos gyakorlati kérdésekről is beszélgettünk. Elmagyarázta a
gyógyszer-beszerzések módozatait, a csomagolast és a szállítást. Bizony nagy
utat tett meg minden készítmény, míg a távoli Lambarénébe nem ért. Szavai
nyomán ismét útrakeltünk gondolatban Bordeaux-ból Dakarba, egykori hajókkal,
s Dakarból a folyó mentén Lambarénébe. Egy-két megtörtént komikus esetet is
elmesélt. Amikor az egyik törzsfőnököt vizsgálta, azt mondta, nagyon lassan ver
a szíve... "Nem baj, ráérek, nem sietős az utam..." Sehogy sem akarta megérteni,
hogy Schweitzer szívbetegségre következtet e "lassúság" alapján.

"Wer dieses Leben kennt, hat díeses Leben überwunden" - idézte Schweitzer
Upanisadent. "Aki valóban jó, az nem lehet szerencsétlen, aki valóban bölcs, az
nem lehet zavaros...", illetve azt nem lehet zavarba hozni - egészítettem ki
Konfucius' szavaival. Albert Schweitzer a legnagyobb csodálatomra azonnal foly
tatta amondatot: " ...aki valóban bátor, az nem fél soha". "Igen, ismerem eze
ket az írásokat és bölcs mondásokat - mondta nevetve, és közben megint meg
igazította kissé lefelé csúszó nadrágját. S ez a mozdulata ebben a pillanatban
most Szent-Györgyi Albert mozdulatára emlékeztetett. Amikor Szegeden bejött
az egyik előadásra - ritkán tartott előadást a negyvenes évek elején -, lógott
a nadrágszíja, Mí, "gólyák" akkor csodálva néztük a nagy Nobel-díjast, majd
mindannyian önkéntelenül a nadrágszíjára néztünk. Amikor pillantásaink nyomán
észrevette a "bajt", szerény egyszerűséggel, mínden zavartság nélkül ugyanazzal
a mozdulattal igazította meg, mint most Schweitzer. Közben arról beszélt, hogy
az embernek nem kell, sőt nem is szabad sem az életben, sem a kémiában a
dolgokat és a képleteket kívülről megtanulnia. A kívülről való tanulás egy kissé
primitív dolog, terheli az ember agyát. Amit értünk, azt úgyis el tudjuk magya
rázni. Csak az a fontos, hogy az ember tudja, minek hol lehet utánanéznie.

- "H?O a víz - mondta -, de ezt sem fontos és semmit Sem fontos kívülről

tudni." Mint kezdő kerültem Szegedre. Szent-Györgyit, a Nobel-díjast sokan iri
gyelték - jó szokás szerint -, de sok bölcs mondását, lendületét és kutatásai
nak eredményeit magammal vittem az életbe, és ezeknek nagy hasznát vettem.
Későbbi találkozásaink során, különböző országokban, többször említettem is ezt
neki, de ő csak szerény kézlegyintéssel vett erről tudomást, s rögtön időszerű

érdeklődési területére terelte a szót.
Most Schweitzer is majdnem ugyanazokat a szavakat mondta, mint a nagy

tudós, aki csodálatosan sokoldalú. A tudomány vagy a művészet egyetlen terü
letének ismerete, vagy tanulmányozása nagyon kevés lett volna számára s nem
elégítette volna ki. Ö számos területet "uralt", s az egyes szakok határterületeit
is jól ismerte. Nagyvonalú, zseniális áttekintő képessége megmentette attól, hogy
másodrangú, lényegtelen dolgokkal foglalkozzék.

Albert Schweitzert számos európai és amerikai egyetem meghívta. Könyvei
nagy elismerést biztosítottak számára a tudományos világban. Ki tagadná, hogy
Bach orgonaműveinek általa készített hangfelvételeit csodálattal hallgatjuk ma is.
Orvosi működése során az idők folyamán barátok és segítőtársak .csatlakoztak
hozzá, s mind nagyobb· számban támogatták humanista célkitűzéseinek keresz
tülvitelében.

Norvégiai "vándorlásaim" során, különösen Oslóban és Bergenben figyelem
mel kísértem Albert Schweitzernek Max Tau, a skandináv író és kiadó által pub
likált könyveit. Tau támogatása jelentős szerepet játszott abban, hogy Schweitzer
humanista és tudományos működése alapján megkapta' a Béke Nobel-díjat.

Nem szándékozom Schweitzer életének számos és általánosan ismert részle
tére kitérni, bár ezek mindegyike az emberiség egészének számára is fontos, Ta
lán meg kell emlékeznünk a fiatal orvosok seregéről. Ök a borzalmas második
világháború után elzarándokoltak hozzá a messzi Afrikába, hogy tanuljanak tőle

és nagy élettapasztalata révén is segítségében részesüljenek. Albert Einstein, aki
akkoriban Thomas Mann szomszédja ·volt Príncetonban, és' Wignerrel is hosszú
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sétákat tett, a következőket írta: "Egy ember, akinek élete saját maga számára
elvesztette értelmét, nem életképes". Bár Einsteinnek igaza volt, én mint orvos
nem tudtam .e mondatot teljesen elfogadni, hiszen ezeken is segítení kell, éppen
Albert Schweitzer és mások példája nyomán.

Nemcsak orvosok, hanem zenetudósok is segítségért fordultak Schweitzerhez,
az orgonaművészettel és az orgonaépítéssel kapcsolatban. Albert Schweitzer a
művészet, a tudományok, a politika és az irodalom számos nagy emberével baráti
viszonyban volt. Thomas Mann többször meghívta Amerikába, és Eisteinnel együtt
azt ajánlották telepedjen ott le,' hogy az általa tervezett négykötetes filozófiai és rnű

vészetí munkáját befejezze. Az első két kötetet 1973-ban megjelentették, a két
utolsót Schweitzer már nem írta meg.

Az egyik beszélgetésünk alkalmával említette, azzal a gondolattal foglalkozik,
idézem "... auch eine systematisch konzipierte wissenschaftliche Serie auszuarbei
ten, die nach Inhalt und Aufbau wie eine Vermittlung zwischen wichtiger theore
tischer Grundlegung und praktischer Auswertung und Ariwendung in Rahmen
interdísziplinarer Koordinatíon anstrebe." Azaz röviden összefoglalva: a gyakor
lati és elméleti vonatkozások, tudományos eredmények összeegyeztetése és rend
szeresítése, ezek leírása és alkalmazása lett volna a célja munkájának, mely az
tán a tudomány különböző vonatkozásainak rendszeresítését és alkalmazását akarta
célszerűen biztosítani, illetve kivitelezni.

Schweitzer az az ember volt, akire talán ez a közmondás jellemző: "A ki
vétel erősíti a szabályt". Élete és munkássága eltért attól, amit "az iskolában ta
nítanak". Egy másik közmondást is szívesen idézett i j.Díe besten Jahren sind nicht
immer die guten", de ez rá nem vonatkozik, mert nála minden év és életkor egy
formán sikeres volt és jó termést hozott. Munkásságát az egység és a rendszeres
ség jellemzi. Időtállót alkotott minden területen. Minden, amit elkezdett, keze
alatt tartóssá, egységessé vált. Albert Schweitzer, mint ahogy azt már sokszor
és sokan megállapították, a nagy humanisták közé tartozik, akinek kijelentései
és cselekvése is univerzális jelentőségűek és általános értékűek.

Az irodalomtörténet számon tartja jellegzetes és egyéni biográfiáját, mely af
rikai élményeit is magában foglalja. A filozófia becsüli Kantról szóló kitűnő mun
káját és más, említett könyveit, kultúrfilozófiáját is. A zenetörténet nagyra érté
keli 720 oldalas Bach-monográftáját,

Az orvostudomány kiemeli orvosi működésének és példamutatásának nagysá
gát. Az egész emberiség köztudatában mínt nagy békeharcos és humanista él.
Bátran mutatott rá az atomenergia háborús felhasználásának és a fegyverkezési
versenynek nagy veszélyeire.

Albert Schweitzer másokkal egyidőben engem is megkért, hogy utazásaim és
különösen neves tudósokkal és politikusokkal való beszélgetéseim. levelezésem és
konzultálásaim során a humanizmus és a béke, az atomfegyverek és a fegyver
kezési verseny veszélyeire külön is felhívjam figyelmüket. Ezen kéréseinek ter
mészetesen szívesen eleget tettem. Leveleit baráti hangon írta. Schmidt kollégám
nak, vagy apámnak is; akinek nevében csomagokat is küldtem neki:

"Tausend Dank fül' Deine liebe Gabe... Wir sind zur Zeit sechs Arzte und
fünfzehn europaísche Helferinnen. Ich habe auch einige eingeberene Helfer, die
beachtliches leisten..." Míközben bennszülött segítőtársairól és az ápolókról írt
sorait olvassuk, lelki szemeim előtt látni véltem, ahogya félmeztelen négerek
nevetve fatörzseket emelgetnek játszi könnyedséggel, darabokra vágják őket és
óriási csomagokat cipelnek a hátukon a folyótól a földszintes kórházi épületek
felé, s a betegeket leemelik a kézikocsikról, Schweitzer vizsgálóasztalára helye
zik őket, miközben a barakkok között meztelen gyermekek, a betegek családtag
jai [átszadoznak,

Vagy nekem írt kedvesen, közvetlenül, hol Du, hol Sie megszólítással :
". .. Was Du mír über Deine Behandlungsmethode schreibst, ist mir sehr

interessant, wie auch Deine Intervention bei Kennedy. Was Du mír über Atom
angelegenheiten berichtest, ist mír sehr wertvoll. ..

Mit besten Grüssen an Dich und Deinén Dein Albert Schweitzer..."
- írta majdnem mindíg kézzel, csak a borítékokat címezte meg olykor más
valaki.

Minden neki tett "szolgálatért" kedvesen köszönetet mondott, minden elin
tézett ügyért talált elismerő szavakat, a javaslatokkal kapcsolatban pedig míndíg
érdeklődött a részletek után s ugyanúgy nagyon érdekelték az újabb eljárások.
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Rajtam keresztül került apámmal is kapcsolatba. Jellegzetes, kiegyensúlyozott
Írása, energikus tollvonásai gondolatban is elém tűnnek, egyes szavait ma is ma
gam előtt látom. Még 90 éves korában sem remegett a keze, nem változott az
írása.

Albert Schweitzer mindíg segítőkész volt. Teljesen kilátástalannak látszó
ügyekben is megkísérelt - tudása és kapcsolatai bevetésével, saját magát nem
kímélve - valamit tenni.

Sokszor az irigykedő kispolgárok voltak azok, akik Albert Schweitzer ellen
agitáltak. rágalmazták és szidták, mert úgy érezték, hogy emberi nagysága ki
kezdi egoizmusukat. De melyik nagy tudóst, vagy művészt nem támadtak meg
és nem rágalmaztak a leglehetetlenebb vádakkal? Albert Einsteinre még 100 OOO
Reichsmárka fejdíjat is kitűztek Hitler idejében, a harmincas években. Amikor
1959-ben egy könyvet akartam kiadni, egy neves kiadó, aki már azóta halott,
csak azon feltétellel akarta kiadni, ha Schweitzer előszavát törlöm. Ugyanaz a
kiadó valamikor Hitler "Mein Kampf"-ját mínden további nélkül kiadta.

Albert Schweitzer nem él már közöttünk. és mégis hallani vélem nyugtató
hangja csengését késő esteken, s ma is, amikor róla írok. Úgy tűnik, itt ül velem
szemben s látom levélíró keze mozgását, hallom: az orgonán játszik, vagy sétál,
nagy, nyugodt évtizedeket, korokat áthidaló léptekkel. Talán éppen az elzászi háza
előtt, vagy annak kertjében. Olykor úgy tűnik, Lambarénében ül az óriás fa alatt,
vagy kis motorcsónakon tűnik tova a folyón. Talán éppen európai útjára készül.
S a nekünk írt levele már útban van, az, amelyben a következők állanak:"...Lie
ber Freund... Ich habe in náchster Zukunft eine grossere Reise VOl'. Trotz meines
hochen Alters bekommen mir solche Ausflüge bestens..." Igen, magas kora elle
nére is nagyon jól viseli el e nagyobb utazásokat.

Tudta, hogy nem elég szeretetről és testvéríségről, a filozófiáról és a szo
ciológiáról, a társadalom neveléséről és felépítéséről csak szónokolni, könyveket írni,
hanem a cselekvésre is szükség van. A szavak nem gyógyítják a sebeket, még
a legkisebbeket sem. Schweitzer halott. Nem valódi háborúban esett el, hanem
az élet harcában halt meg - maga és mások lelkének védelmében esett el.

"A béke problémái a világban" című, a Béke Nobel-díj átvételekor tartott
előadásának szavai jutnak eszembe: "... Minden nép, a primitívek és a fél
prímítívek is magukban hordják a humanizálás lehetőségét", "... a célunk az,
hogy a jövőben ne háborúval oldjuk meg a népek közti vitás kérdéseket, hanem
békés úton. Csak egy eddig még el nem képzelhető általános, minden képet át
formáló, a szellemi fejlődés révén juthatunk el idáig."

Talán még az utolsó leveleinek egyikéből kellene idéznem, abból alevélból,
melyben. megköszöni a 90. születésnapjára küldött baráti soraimat. Ebben a
levélben magáz. "... Lambarene 1965.... Ich danke Ihnen für die Liebe Wünsche
zu meinem 90ten Geburtstag. Ich sel ber kann es nicht fassen, dass ich in die
sem Alter noch rüstig bin und Arbeit leisten kann.

An diesem meinem Geburtstag zu erfahren, dass ich in der Welt so víele
Freunde habe, hat mich tief bewegt,

Herzlich Albert Schweitzer."
ll' •• Magam is alig tudom felfogni, hogy ebben a korban még van erőm és

tudok dolgozni. Ezen a születésnapomon mély benyomást tett rám, hogy megtud
hattam, mílyen sok barátom van világszerte."

Igen., mindannyian tudjuk, hogy milliók. tisztelik, de azok nem mertek írni
neki életében, vagy nem ismerték elég jól.

Mindig jól esik rá gondolnom. Míndíg erőt ad, amikor írásait Iapozgatom,
s büszkén dobban meg a szívern, ha rezzenés nélkül írt leveleit pergetern. Hadd
búcsúzzam tőle Apám a ravatalon című versének soraival:

Búcsúzom, mert tudom, hogy hiába
. .. kiáltok, s nem felel rá szó;
csak a vén óra ketyeg a falon,
azt ketyegi, hogy nincsen irgalom:
mind így múlnak el a világ nagyjai
és kicsinyei, mindenki, aki
fakeresztet vagy szobrot álmodott,
de pihenést mindig a föld adott.
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