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Kálvin és Marx

Van-e a Nyugatnak metafizikai bázisa

és van-e szükség ilyesmire?

Hogy fizikai bázisra minden emberi közös-
ségnek szüksége van, ez olyan igazság, amit
senki sem von kétségbe. Az élet fenntartásá-
hoz szükséges anyagi eszközök nélkül sem az
egyén, sem a közösség nem állhat fenn. Midőn
Marx az anyagi eszközök, a gazdasági javak
életfontosságú jelentőségét hangsúlyozza;
olyan igazságot mond ki, amit megcáfolni
nem lehet. Kenyér nélkül nem élhet meg az
ember, a kenyérkérdést azért nem szabad
lekicsinyelni. Ezt az igazságot csak egy élet-
től idegen idealizmus rajongása tudja szem
elől téveszteni. Éhség és más súlyos anyagi •
nélkülözések idején bizonyára senkinek sem
jut eszébe kétségbevonni a kenyérkérdés fon-
tosságát! Ezért midőn Marx az anyagelvűség
filozófiáját hirdeti, olyan fundamentumra
utal, amelyet a józan emberi értelem könnyen
elfogad. Ez a marxizmus világszerte ható
jelentőségének forrása. Marx materializmusa
égy reális és tagadhatatlan léttani (bölcseleti
nyelven szólva metafizikai) alapból indul ki,
a józan emberi értelemre appellál, ebben
rejlik a hatásának titka. A fizikai bázis a
marxizmusban egyúttal metafizikai bázis, az
anyag itt az egyedüli létalap. Ha Kelet hívei
a marxizmus alapján vívják harcukat az
emberi lelkek megnyeréséért, nem ábrándké-
pekből indulnak ki és nem pusztán képzelt
javakért harcolnak. Gondolkodásuk közép-
pontjában az anyag, a kenyér áll, egy olyan
tényező, amelyet minden reálisan gondolkodó
embernek komolyan kell vennie. A kérdés
pusztán az, teljes igazságot tartalmaz-e a
marxizmus, vagy csak féligazságot. Az emberi
élet problémája pusztán kenyérkérdés-e és
visszavezethető-e minden a kenyérkérdésre,
vagy vannak az emberi léleknek olyan problé-
mái is, amelyeket egyedül a rideg anyagel-
vűség alapján megválaszolni nem lehet?

A mai emberiség életére döntő módon
rányomja bélyegét a Kelet és a Nyugat között
folyó küzdelem. Ebben a küzdelemben Kelet
a marxista anyagelvűségre támszkodik, meta-
fizikai bázisa a marxista materializmusban
van adva. De mire támaszkodik Nyugat?
Van-e a Nyugatnak metafizikai bázisa és
van-e szükség ilyesmire? E kérdést csak- az
tekintheti feleslegesnek, aki nem gondolja
meg, hogy nem elegendő a marxizmus materia-
lista metafizikájának egyszerű elutasítása. A
marxista materializmus metafizikája csak
akkor küzdhető eredményesen le, ha az általa
ajánlott fundamentum helyére Nyugat más
és pedig jobb fundamentumot ajánl. Ezért
újból és újból fel kell tennünk a kérdést,
van-e a Nyugatnak metafizikai bázisa, amire

támszkodni tud az emberi lelkek megnyeré-
séért vívott harcban? Van-e a Nyugatnak
olyan metafizikai forrása, amelyből erőt
meríthet, midőn összeütközik a materializmus
képviselőivel? De még tovább is mehetünk
kérdéseinkkel ebben az irányban, midőn meg-
kérdezzük, van-e egyáltalában valami még,
amit a Nyugat komolyan vesz, amiben a nyu-
gati ember ténylegesen hisz, kivéve az anyagi
jólétet, a magas anyagi életszínvonalat, az
anyagelvűség nyugati formájának jelszavát.
E kérdés fényében az eredeti kérdés súly-
pontja eltolódik. Többé már nem pusztán a
Kelet és a Nyugat közti harcról van szó,
hanem arról a metafizikai (a marxizmus nyel-
vén szólva ideológiai) küzdelemről, amely az
anyagelvűség hívei és annak ellenfelei között
folyik mind Keleten, mind a nyugati világ-
ban.

A kérdésnek ily általánosságban való tár-
gyalása túl messze vezetne. Ezért kérdésünket
itt megint csak a Nyugat és a Kelet között
folyó metafizikai (ideológiai) harcra korlá-
tozzuk. Ebben a harcban, amint láttuk, a Kelet
metafizikai bázisa világos és közismert, e bázis
a marxista materializmus. Sokkal problemati-
kusabb a másik oldal helyzete, annak a kér-
désnek a megválaszolása, hogy miben rejlik
a nyugati világ fennállásának metafizikai
alapja. Mire támaszkodik Nyugat a Kelet ellen
folytatott szellemi harcában? E harcot pusz-
tán fegyverekkel megnyerni nem lehet. (Példa
reá Csang Kai-Sek Kínája, amely meg-
felelő metafizikai es morális alap hijján el-
vesztette a kommunista Kínával szemben a
harcot, bár elég fegyvert kapott Ameriká-
tóL) Ha a Nyugat meg akar állni e küzdelem-
ben, rá kell eszmélnie arra a fundamentumra,
amelyen lábát megvetheti, tudatosítania kell
azt az erőt, amit a világnak nyújtani tud. és
ami a világ számára kenyér és talán még több
is, mint puszta kenyér. A. nyugati világ filo-
zófusai az 1950-ben Brémában tartott filo-
zófiai kongresszuson nem tudtak e kérdésre
egységes választ adni, sőt talán nem is keres-
tek, annyira vakok voltak e probléma jelen-
tőségével szemben.
A választ spkkal inkább leolvashatjuk abból
a magatartásból, amellyel az atheista materia-
lizmusra támszkodó Kelet diktatórikus rend-
szere a vallással és az egyházzal szemben
viseltetik. E totalitárius rendszer diktatúrája
mindent a maga hatalma alá vet, nem tűr meg
semmi független, semmi' szabad tényezőt. S
mikor látszólag elérte célját és minden ellen-
állást letört, hirtelen szembentalálja- magával
az erőtlenek, az imádkozok, a hívők frontját,

Krisztus egyházát, Krisztus királyságát. Midőn
a marxista kommunizmus az egyház ellen
küzd, reálisabb érzékről tesz tanúságot, mint
Nyugat filozófusai a brémai filozófiai kongres-
szuson. Az egyház elleni harc az egyház ko-
molyan vételét, annak elismerését jelenti,
hogy az egyházban megnyilvánuló erővel
számolni kell — ha negatív irányban is, Ezért
e harc megtaníthat bennünket arra is, hogy
Nyugat metafizikai alapja csak Krisztus
igazságában és Krisztus egyházában található.
Nyugat még áll, mert — különösen az angol-
szász népekben — még eleven a keresztyénség
és épp a keresztyénségnek Kálvin által in-
spirált formája, amely a híveket politikai
felelőségérzetre, politikai hatékonyságra és
rugalmasságra neveli. E keresztyénség komo-
lyán veszi a kenyér igazságát, de tudja azt is,
hogy a kenyér nem minden, mert a kenyér
mögött ott rejlik a Lélek, Krisztus isteni élete,
az emberi lélek tápláléka. Nyugat jövője attól
függ, képes-e mind erősebben rátámaszkodni
erre a pozitív fundamentumra és erre támasz-
kodva képes-e leküzdeni a szkepticizmust,
anarchizmust és nihilizmust, amelyek Nyugat
életét morálisan veszélyeztetik. A Nyugat csak
mint keresztyén Nyugat tud megmaradni a
kenyér és a Lélek egységes és teljes igazsága
alapján, amelynek gazdagsága felülmúlja a
marxizmus egyoldalú, pusztán kenyérigazsá-
gát.

•ír

Hogy a Kelet és a Nyugat között folyó
szellemi harcot a fenti sorok Marx és Kálvin
nevével hozzák kapcsolatba, az egyesek sze-
mében különösnek tetszhetik, különösen, ami
Kálvin kiemelését illeti a nyugati világ szem-
pontjából. Meg kell azonban gondolni a követ-
kezőket. A római katolikus egyház elutasítja
ugyan a marxizmust, de . merev dogmatikus
rendszerével kevésbbé tud ellenállni a marxiz-
mus térfoglalásának, amint azt a katolikus
országok (Olaszország. Franciaország stb.)
nagy létszámú kommunista pártjai mutatják.
Az angolszász államokban élő és főleg Kálvin
hatása alatt működő keresztyén szellem a
kommunizmussal szemben' . elasztikusabbnak
és ' épp azért erősebbnek mutatkozik. Kálvin
jelentősége a tárgyalt probléma szempont-
jából a lutheri keresztyénséggel szemben is
nyilvánvaló. A lutheri keresztyénség a két
országról szóló tanával tűnik ki, melyben e
világ kormányzása a politikai felsőbbség ke-
zébe adatik, az egyház- pedig az ember lelki
életének ápolására korlátoztatik. E tan egyol-
dalú érvényesülése oda vezetett, hogy az egy-
ház sok tekintetben bénán állott a politikai
élet elfajulásaival szemben. Az utóbbi veszély
jóval kisebb a kálvinizmusban, amely termé-
szetesen szintén komolyan veszi a két ország
(Isten országa és e világ hatalmai) közti, a
szentírásból származó megkülönböztetést, de
egyidejűleg követeli Isten szuverenitásának
teljes érvényesítését, amely alól a politika sem
vonhatja. ki teljesen magát. Isten országa
mint „erkölcsi szabály és hatalom" ezért nem
tűnt teljesen el ott, ahol Kálvin szelleme
érvényesült.

Kibédi Varga Sándor.
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A. DE GROOT

Belgium keresztjémmé\
A Belga Királyságot 1830-ban alapították,

amikor ez a terület felkelés útján különvált
az Északi Németalföldtől (Hollandia), amellyel
a francia uralom megszűnte után államközös-
séget alkotott. Bár csak 15 évig éltek közös
államéletet, mégis sokkal régebben, már a 15.
században politikai egységet képeztek, a bur-
gundi hercegek uralma alatt. V. Károly
császár, aki 1500-ban Gentben született, ezen
országok örökébe lépvén folytatta ezt a centra-
lizáló politikát, épúgy mint lemondása után
fia, II. Fülöp.

Ezekben az országokban a késői középkor-
ban magas és öntudatos kultúra fejlődött ki.
Lakóik büszkék voltak szabadságjogaikra és
kiváltságaikra, úgyhogy , a kivülről rájuk
kényszerített központosítás ellen nagy ellen-
állást fejtettek ki.

Mindehhez járultak még a vallási ellen-
tétek is.

Luther tanai Németalföldön *) hamar vissz-
hangra találtak. A császár azonban, aki a
Német Birodalomban is küzdött a reformáció
ellen, e területeken is erre törekedett; a re-
formáció első mártírjait 1521-ben a brüsszeli
„Grote Markt"-on vitték máglyára. A pro-
testantizmus azonban a szigorú . tilalmak
ellenére is titokban napról-napra tovább ter-
jedt. Antwerpen volt a bibliakiadók központja.
Midőn pedig Kálvin tanítványai Észak-Fran-
ciaországból Németalföld déli részébe is beha-
toltak, a protestantizmus fejlődése itt különö-
sen, gyors iramban, szervezetten és nagy poli-
tikai átütőerővel indult meg.

így néhány évtized leforgása alatt egész
Németalföldön mindenütt keletkeztek protes-
táns fészkek, számos város és tartomány pedig
a vallási türelmesség mellett döntött. Mivel
azonban Károly, majd később Fülöp a magas
római katolikus klérus befolyása alatt ebbe
semmiképpen nem akart beletörődni, a poli-
tikai és vallási viszály nyilt felkelés kirobba-
násához, majd több tartomány elszakadásához
vezetett: ez volt a politikai és vallási despo-
tizmus ellen megindult Nyolcvanéves Háború
(1568—1648).

Eleinte a Déli Tartományok (a mai Bel-
gium) is ellenállást tanúsítottak. A protes-
tantizmus több évtizeden át különböző belga
városokban szabadon fejlődhetett és vezető
szerephez jutott. Már úgy látszott, mintha a
kiengesztelődés lehetővé válnék, amelyért
különösen Vilmos, Oranje nemes hercege
szállt síkra, akit később az Északi Németalföl-
dön a „Haza Atyja" jelzővel illettek. Csak-
hamar azonban fegyveres erővel semmisítet-
ték meg ezeket a határozatokat. így csak az
Északi Tartományoknak sikerült protestáns
jellegű, független államiságukat kivívni.

A déli részek Spanyolország és a római
katolikus egyház tartozékai maradtak. A 18.
században ez a terület a francia uralom koráig
Ausztria fennhatósága alá került. Az úgyne-
vezett ellenreformációnak sikerült a pro-
testantizmus csaknem minden nyomát kitö-
rölni. A 16. században a protestánsok tízezrei
kényszerültek északra, az ország biztonságo-
sabb' részébe menekülni.

Ezt a történelmi visszapillantást azért kel-
lett előrebocsátanunk, hogy szemléltessük az
egymással oly közeli rokonságban álló Hollan-
dia és Belgium között vallási megoszlás és
kultúra terén mutatkozó nagy különbségek
okait. Gyakran mondják, hogy az északi
részek azért lettek protestánsok, mert a lakos-
ság természetének ez a vallás felel meg inkább,

*.) A cikk szerzője Németalföld, alatt Hol-
íandíát és Belgiumot közösen érti.

míg a déliek jelleme jellegzetesen római
katolikus. Ez a magyarázat azonban nem felel
meg a történelmi valóságnak. A protestantiz-
mus eredetileg épen délen terjedt el legin-
kább. A spanyol hódítóknak és az ellenrefor-
mációnak minden erejét latba kellett vetniök,
hogy ezt letörjék. Az Északi Németalföldön a
szabadságharc elején a hithű protestánsok a
lakosságnak csak kb. 10%-át tették ki.
Számuk a Délről történt bevándorlás révén és
a protestáns kormányzat ,által nyújtott ked-
vezőbb lehetőségek folytán azonban a 17.
század folyamán még növekedett; a r.k. egy-
ház azonban még akkor is a lakosságnak leg-
alább egyharmadát vallhatta a magáénak.

Milyen viszont ma az egyház helyzete Bel-
giumban? . Mint látjuk, a protestantizmus
szerepe a 16. század végén lezárult. Csupán
néhány egyházközség tarthatta fenn magát
titokban, s csak később, II. József császársága,
majd a francia uralom idején, végül pedig
Észak és Dél egyesülése folytán következtek
be kedvezőbb viszonyok. Ekkor alakulhatott
meg a Protestáns Evangéliumi Egyházak
Szövetsége (Bond van Prot. Evang. Kerken);
amelyet az állam (máig. is) elismer és
anyagilag támogat. A 19. és 20. század folya-
mán az- Egyházak Szövetsége- mellett még
néhány más protestáns egyház is alakult,
részben evangelizáció útján, részben pedig a
külföldről Belgiumba behozott különböző egy-
házi mozgalmak révén. A legnagyobb pro-
testáns egyház ma a Belga Keresztyén Misz-
sziói egyház (Belgische Christelijke Zendings-
kerk), amely nem kap állami támogatást. A
két említett egyház a metodistákkal, refor-
mátusokkal és néhány más egyházzal együtt
alkotja Belgiumban a Protestáns Evangéliumi
Egyházak Föderációját (Federatie van Prot.
Evang. Kerken), e testületnek azonban sajnos
még csak korlátozott jelentősége van. Jelenleg
egy egységes evangélium egyház megterem-
tésén fáradoznak; ennek megvalósítását in-
kább az igazgatással kapcsolatos kérdések,
mint a dogmatikai különbségek akadályozzák.
A nagyobb egyházközösségektől teljesen füg-
getlenül egyes szekták is működnek és nagy
aktivitást fejtenek ki. Főleg az u.n. Pünkösdi
Gyülekezeteknek sok a hívük.

A protestánsok száma mintegy 100.000-re
tehető, ami az összlakosságnak alig 1%-át
teszi . ki. A legtöbb egyházközséget Hene-
gouwen, Brabant és Liége iparvidékein talál-
juk, ahol a római katolikus egyház sokat
veszített befolyásából.

Néhány év óta Brüsszelben kétnyelvű pro-
testáns fakultás áll fenn, amely a legnagyobb
protestáns egyházaknak megadja a lehetősé-
get arra, hogy lelkipásztoraikat maguk képez-
zék ki. A tanárok egyike magyar: Dr. Szekeres
Attila.

A protestánsok számarányukhoz viszonyítva
jól tartják magukat. Legnagyobb hibájuk a
széttagoltság. Kiadványok terjesztésével és
utcai igehirdetéssel evangelizációs munkát
fejtenek ki; kis arányokban saját folyóiratok-
kal, rádió- és televíziós adásokkal, saját
ifjúsági mozgalommal rendelkeznek. Említésre
méltó a Belga Kongóval határos Ruanda-
Urundi belga mandátum területére sugárzott
adásuk (a Kongónak szánt protestáns adáso-
kat főleg nem belga társaságok sugározzák).
Befolyásuk kulturális és politikai téren azon-
ban igen csekély.

Aki a belgiumi keresztyéríségről akar írni,
annak figyelmét tehát a római katolikus egy-
házra kell fordítania. Németalföld déli részé-
ben a katolikus egyház már a középkorban
nagy virágzásnak indult és a hitélet legkülön-
bözőbb megnyilvánulásait hozta magával:

találkozunk bensőséges miszticizmussal,, mel-
lette szektárius ördögűzéssel. Különleges de-
vóciók és különféle rendek alakultak ki, vala-
mint olyan festőművészet, amely témáit és
suggallatát a katolikus vallástól kapta, és.
amelynek alkotásai még máig is csodálattal'
töltenek el bennünket.

A római katolikus egyház — miután az ellen-
reformáció a népet újra visszatérítette Rómá-
hoz — 'most évszázadokon át kezében tart-
hatta híveit és a közéletet. A belgák nagyrésze
„keresztyén"-nek egyszerűen a római kato-
likusokat tekinti, „Egyház" alatt pedig mindig
a római katolikus egyházat érti. A lakosság-
nak 95%-át még ma is római katolikus szer-
tartás szerint keresztelik meg. A vallással
szembeni közömbösség azonban — főleg a
sűrűn lakott iparvidékeken és a zsúfolt nagy-
városokban — rendkívül elterjedt; itt a hívők-
nek már talán 60—70% -a csak a keresztség,
az első áldozás, a házasság és temetés alkal-
mával keresi fel a templomot. A katolikusok-
nak külön pártjuk van — a katolikus Néppárt,
amelyet a püspökségek feltétel nélkül támo-
gatnak. 1954-ben a képviselőházi választások
alkalmával a szavazatok 41.15%-át kapta s
ezek a következőképpen oszlottak meg: Flan-
driában 52%, Brüsszelben 30%, a vallonok
lakta területen 31%. Legerősebb ellenfele, a
Szocialista Párt fenti sorrendben a szavazatok
37,34 — 30 — 42 — 49 százalékát nyerte el. Ha
tekintetbe vesszük, hogy a katolikusok és .
szocialisták Belgiumban mily heves harcban
állnak egymással, úgy ebből megállapíthatjuk,
hogy az élet sok kérdésében a római katoliku-
soknak bizony elég nagy része már nem ragasz-
kodik az Egyház vezető szerepéhez.

Ezt a 19.században megindult fejlődés hozta
magával. Elsősorban azért, mert akkoriban az
értelmiség nagyrésze a liberalizmus és racio-
nalizmus eszméinek hódolt. Érdekes az, hogy
a •. szabadkőművességnek még ma is nagy a
befolyása; taglétszáma ugyan kicsiny, soraik-
ban az elmúlt másfél évszázadban azonban
számos élenjáró belgát találunk. Másodsorban
a munkásságot a 19. és 20. században a radi-
kális szocialisták, ugyanakkor kommunista
csoportok is, nyerték meg maguknak. A déli
részek iparvidékein nyomorúságos állapotok
uralkodtak; a vallonok pedig már eleve is
meglehetősen forradalmár természetűek, s így
sokan a szocializmus evangéliuma mellett
döntöttek.

A római katolikus egyház főleg Flandria, de
Kempen és Limburg tartományokban is, tehát
Észak-Belgiumban tudta régi pozícióját meg-
tartani. A lakosság természete itt egészen
más, mint a vallonok által lakott területen s
az egyház itt szívesen úgy tünteti fel a dolgot,
mintha a flamand szellemiség lényegileg
katolikus volna. Az Yser-menti emlékművön
a következő mondás olvasható: „Mindent
Flandriáért, Flandriát Krisztusért!" Ott hal-
lottam azt is, hogy a belga misszionáriusok és
szerzetesek nagyrésze az ország flamandlakta
részéből származik.

Míg a múlt század második felében a
folyamatos szekularizáció a római katoliciz-
must defenzívába kényszerítette, addig, az
most újból offenzívába ment át. A római
katolicizmusnak Hollandiában a protestantiz-
mus a nagy ellenfele, amelytől bizonyos pu-
ritán vonásokat is átvett; Belgiumban viszont
az antiklérikalizmussal és vallástalansággal
gyűlik meg a baja és belső harcot kell foly-
tatnia a. közömbösség és vallástalanság ellen.
Ha itt a gyeplőt szorosabbra fognák, úgy igen
sokan inkább otthagynák egyházukat. A pap-
ságnak tehát — különösen a vallásgyakor-
latok terén — engedékenyebbnek kell lennie.
Ehhez e belgák jellegzetes kedélyes nemtörő-
dömsége is hozzájárul. A protestánsok viszont
felvetik a kérdést, hogy a katolikus egyház
nem túlságosain engedékeny-e a vallásosság
népies megnyilvánulásaival szemben, a szentek
és csodák tisztelete terén.

(folytatás a 6. oldalon)



Cs. Szabó Ldsló versei

Magyar város Ldzrózsák

Rác temető sváb feszület zsidó vásár
négyszer hamvadt három árvíz hordta el
templomában lovak álltak példázhatta
ebből papja hogyan pusztult Izrael.

Hadak útján vizeibe vért kavartak
s nem, ittak a kútjából az istenek
avar kengyel mongol szablya török zászló
hantjuk helyén új Ázsiát teremnek.

KÖNYVEK
Vas István, Hét tenger éneke (Budapest,

Európa Könyvkiadó, 1957. 448 o. 23.50 frt.)

Weöres Sándor, A lélek idézése (U.o. 1958.
904 o., 49 frt.) .

Gazdag és nagy múltra tekinthet vissza a
magyar műfordítás hagyománya; Vörösmarty
és Arany óta alig. volt valamire való magyar
költő, aki ne fordított volna a külföld leg jobb-
jaiból. Tóth Árpád, Kosztolányi és Szabó
Lőrinc óta pedig a műfordítás sok esetben a
költő oeuvre-jének olyan jelentős része, hogy
már-már az eredeti mű egyenrangú partnerévé
válik.

Műfordítói irodalmunk rövid időn belül két
igen értékes kötettel gazdagodott: Vas István
és Weöres Sándor válogatott műfordításaival.
Mindkét könyv rendkívül széles skálájú:
válogatásuk majdnem az egész világ líráját
felöleli. Helyet kapnak a kínaiak, az arabok, a
szomszéd népek egyes költői, nemcsak a
nyugateurópai líra. így is van ez helyén, hagyo-
mányos kulturális orientációnk régebben kizá-
rólag a Nyugatra irányult, túlságosan egyol-
dalú volt, az új kép jobban megfelel a való-
ságnak.

Az, hogy melyik költőnek mi tetszik, melyik
mit válogat, nemcsak a korra, politikai
nyomásra vagy esztétikai divatra, hanem a
válogató, a fordító személyére is jellemző. Vas
közelebb áll a klasszikus hagyományokhoz:
régi ismerősökre, új rokonokra találunk köny-
vében. Weöres különös, ismeretlen utakon jár,
a magyar költői világot kínai, hindu, kelta,
izlandi bölcseséggel, képekkel gazdagítja. A
fordítás ilymódon a saját lelki világot is tük-
rözi, melléklet és különösen Weöresnél, egyben
előtanulmány, ujjgyakorlat a saját költészet-
hez. '

Van még egy különbség kettejük között. Vas
István, a műfordító, olyan kiváló, hogy talán
már meg is haladja Vas istván, a költő jelen-
tőségét. Weöres Sándorról ezt nem mondhat-
nók . „A Hallgatás Tornya" megjelenésekor
írtam, hogy aligha jelent meg ilyen egységesen
gazdag verseskötet magyar nyelven. A „Lélek
Idézésé"-ről nem merném ugyanezt állítani,
minden ragyogó szépsége ellenére egyenet-
lenebb.

Különbségek szülte előny, — Vas Isván és
Weöres Sándor könyvei kiegészítik egymást,
látóhatárunk megnövekedik, hatalmas kör-
képet .kapunk a nagyvilág költészetéről.
Lehetetlen felsorolni azt, hogy mit ad a két
könyv, beszéljünk inkább arról,hogy mi hiány-
zik belőlünk. Kevés helyt kapnak a francia
romantikusok és szimbolisták, Hugó, Baude-
laire, Verlaine egy verssel sem szerepelnek.
Hiányzik a klasszikus ókor, különösen a gö-
rögök költészete is, valamint a keresztyén
középkor hatalmas ívelésű latin lírája. A

A szép város
Szamos a Szajna oldalága
ha térképeznek angyalok
s ahol Mátyás járt oskolába
amott ered, a Rue Jaeob.

Fokossal áll a hajdú hadnagy
a kőmáli kálvárián
s az Uj Hidon medvét mutatnak
ahogy metszette Merian.

Törvény szigettől kurta óra
a házsongárdi sírokig
Descartes a konviktus lakója
s Apáczai is ott lakik.

Gall és magyar közt szent a béke
vegyes tanácsa bölcs nagyon
nem kell rendőr a főterére
példás az eszmeforgalom

mert rendet tart a tiszta ész itt
akár szolgál jó herceget
akár kanócnál ülve készít
édes nénémnek levelet.

Kétajkú városom szivében
úgy éltem én mint víg sólyom
s hogy tőle nyertem szép beszédem
mondjátok el a síromon.

hiányt részben azzal magyarázhatjuk, hogy
neves műfordító elődök már jártak ezeken a
földeken és minden szépet learattak, (világos
ez pl. Baudelaire esetében), de csak részben.
Sajnáljuk, hogy nem kapott nagyobb, szere-
péhez méltó helyet az igazi keresztyén költé-
szet, mely gazdag s mellyel a kétezeréves Euró-
pa mai leszármazottai rendszerint mostohán
bánnak. Nevetséges volna követelődzni, hibául
róni fel Vas Istvánnak vagy Weöres Sándor-
nak, hogy nem ihlette meg őket a nemzetek
keresztyén lírája, de meg kell kertelés nélkül
állapítanunk a tényt, hogy van valami pogány
vonás irodalmunkban s hogy még legnemesebb
lelkű képviselői is rendszerint csak egy nem-
keresztyén humanizmusig (Vas István) vagy
szintetikus világvallásérzülethez (Weöres Sán-
dor) jutnak el. Horváth Béla, a katolikus köl-
tő műfordításgyüjteménye, melynek kiadását
a Magyar írók Szövetsége Külföldön tervezi,
remélhetőleg kárpótolni fog: a kép csak akkor
lesz — talán •—• teljes.

Frangois Villon balladái Faludy György át-
költésében, 20. kiadás (Big Ben Publisling
Company, London, 1958.)

Nem lenne helyénvaló részletesen ismertetni
egy olyan könyvet, mely immár huszadik
kiadásban kerül elénk, hisz ez elegendő bi-
zonyíték arra, hogy eljutott a nagyközönség-
hez, aki ismeri és szereti. Nem lehet célunk az
sem, hogy újból vitába szálljunk Faludy for-
dítói elveivel; módszere kétségkívül vitatható,
az irodalomtörténésznek sohasem fog tetszeni
az az erősen anakronisztikus, már-már pesti
huligán-Villon, de mit szóljon, miért vitatkoz-
zék a derűs olvasó, akit nem a XV. század, ha-
nem csak a versek hangulata érdekel, mikor
Faludy maga ír j a az utószóban lef egy vérző nyílt-
sággal: „Semmilyen anakronizmustól, semmi-
lyen szabadságtól nem ijedtem meg és ameny-
nyire lehetséges, még a Villon-verseknél is
jobb verseket igyekeztem adni"?

Célunk csak az lehet, hogy felhívjuk a figyel-
met erre az új, egyszerű, de ízléses és korabeli
fametszetekkel díszített kiadásra. Sok olvasó-

A láz lemart egy éjjel negyven évet,
gyermekké visszaváltam

s beszólított bolyongó fényjelekkel
elvesztett régi váram.

Amíg velőmig csillagzott a sebhely
festett a képzelet

mint holt nagyúrnak túlvilági útra
múltamból képeket,

a hosszúhajú Görögtemplom utcát
ahonnan nincs kiút

/óhitű papja Gyertyaszentelőre
ott fog egy kisfiút/,

székelyt a bakon, románt süvegével,
fejszével a cigányt

s a lovas szoknyák tatár vonulását
Kalotaszeg iránt.

Szapulva teknőjére dől a gőzben
györgyfalvi szép leány,

bojtot viselt a káplár vőlegénye
vasárnap délután

s a bicska hosszú volt a pántlikákért
minden vasárnap éjjel,

lépésben jött Hóstát felől a mentő
egy haldokló legénnyel.

A Farkas utcán Káldy hógolyókkal
Károlyit megdobálja,

pár jó hegyes követ kevert a dogma
e hitvalló csatába.

Ákoncz Lepage Gibbon és Biasini
Donogán Trandafir,

egy kéz a falra örmény tussecsettel
nagy cégtáblákat ír

s lefesti még a Szamos-közi öntést
•— bivalyok úsztak ott —

s a karácsonyfát, mely az angyal vállán
bevert egy ablakot

vagy nagyapa s a három fia lopta
haza, míg térdepelt

a kisgyerek? Hallgat minden titokról
a házsongárdi kert.

Csak állt az éj, csak járt a kín a csontban
s agyamban tíz pöröly

de szépet láttam múló keresztfámon
ó krisztusi gyönyör!

nak, aki már szívébe zárta régen a Faludy-'
Villont és kívülről tud jónéhány balladát, örö-
met fog szerezni ez a könyv, a történelmileg
igényesebb olvasónak pedig, aki nemcsak a XX.
század szemüvegén és a fametszeteken át kí-
vánja látni a „hervadó középkort", szintén
hasznára lesz: felkelti érdeklődését az igazi
Villon iránt és arra készteti, hogy Faludy után
kézbe vegye Szabó Lőrinc, Mészöly Dezső vagy
Vas István talán kevésbé fülbemászó, de
hűebb fordításait (melyek egyébként tavaly
jelentek meg Budapesten az Európa és a Mag-
vető Kiadóknál).

Boris Pasternak, Récit (Lyon, Emmanuel
Vitte, 1958).

Keveset tudunk Boris Pasternakról, tudjuk,
hogy talán a legnagyobb élő orosz költő és azt
is, hogy hallgat, vagy hallgatnia kell. Helyzete
mindenesetre egyedüli, egyedülálló a szó szoros
és átvitt értelmében egyaránt, sohasem volt
pártos költő és sikerült mégis átvészelnie min-
den vihart, elkerülnie jó egynéhány írótársá-
nák tragikus sorsát.

(folytatás a 6. oldalon)



Bereczky Albert püspöki

jelentése

Elhangzott 1957. november 14-én a dunamel-
léki református egyházkerület rendes évi

közgyűlésén. *)

Bereczky Albert 1957. novemberében két
esztendő egyházi életének eseményeiről terjesz-
tette be püspöki jelentését egyházkerülete köz-
gyűlésének, mivel az 1956. évi a forradalmi
események miatt elmaradt, ő maga pedig majd-
nem egy esztendőn át súlyos betegen feküdt.

Bereczky 9. püspöki jelentése nem más mint
az egész, a második világháború óta eltelt idő-
szak egyházi életének felmérése, a keskeny út
teológiájának summás megfogalmazása, de in-
kább, — nem kimondottan, hanem érezhetően,
— egy megrendült ember önkritikája, öni-
gazolása, maga-mentsége.

Jelentésének bevezető részében a második
világháború végén bekövetkezett összeomlás
után hirdetett próféciája, s az első püspöki
jelentésében leszögezett szempontok alap-
ján összegezte a magyarországi református
egyház feladatait, kiemelve az elmúlt 10 év
folyamán megtett út jellemzőit. Egyházpoliti-
kájának jól ismert főtétele jelenik meg újra:
az egyház az állammal való teljes együtt-
működésben és a kommunista célokkal való
azonosulásban a keskeny utat választotta, me-
lyet Ura akarata szerint követnie kell.

Tízéves püspökségének mozgató motívuma
Bereczky szerint ez volt: keresni az Isten
akaratát és engedelmeskedni Neki. Utólag
azonban meg kell állapítania—s ez a következő
lépés — hogy tevékenységet nem az Isten aka-
ratának keresése határozta meg, hanem a min-
dent kormányzó szempont népének szeretete
volt, s ezt ítélte meg az úr a bekövetkezett
eseményekben. Mert a nép mély és tiszta sze-
retete részben Istentől való, de részben nagy
kísértések forrása lehet. A hazánkban végbe-
menő változások Isten akarata szerint valók,
folytatja Bereczky. „A régi Magyarországnak
Isten ítéletéből kellett eltűnnie, s az ő kegyel-
me adott nekünk új szabadságot az életre. E
változások elkerülhetetlenül sok szenvedést
hoznak magukkal — ártatlan emberek szen-
vedését is. Mi az egyház feladata ebben a hely-
zetben? Először: tevékenységével semmiképpen
sem erősíteni, hanem inkább csökkenteni —
amennyire lehetséges — a folyamattal együtt-
járó elkerülhetetlen szenvedéseket. Másrészt
sokkal fontosabb feladata.az, hogy — a forra-
dalmi változások idején — biztosítsa a gyüle-
kezetek életének békéjét, az evangélium vigasz-
taló, erőt adó üzenetének hirdetését . . . " — Az
egyház eltért ettől az alapvető'magatartástól,
s ez vezetett 1956 őszének eseményeihez.

Jelentésének további önvizsgáló részében a
hamis bizonyságérzetről, mint az egyházi élet
légkörét jellemző vonásról, valamint a telje-
sebb igazság helyett annak egyes részeit kie-
melő látásmódról beszélt. Ez utóbbi voltaképp
pen azt jelentette, hogy az igazság egyformán
fontos elemei közül egyesek, s talán a jelen-
tősebbek, háttérbe szorultak. Példa erre az
egyház munkájában az ideigvalónak túlzott
előtérbe kerülése az örökkévaló, változatlan
elemekkel szemben; a közösség túlzott hang-
súlyozása az egyéni lélek tapasztalatainak és
követelményeinek rovására; s — különösen
az igehirdetésben — a bűn valóságának és a
gonosz hatalmának elhalványulása.

Ez önvizsgálat után Bereczky az egyház
látható, külső életének az utolsó évtizedben
mutatkozó eredményeiről beszélt. Megemlítette
az államsegély további megmaradását, mint az
egyház anyagi életének biztosítékát; a hívek
hitből fakadó áldozatkészségének lemérhető,
komoly növekedését; a püspöki vizítáeióin
megmutatkozó szeretetet és formákon áttörő

melegséget; s végül, az istentisztelet szerves
központját képező igehirdetés felé forduló,
növekvő figyelmet. .

Hangja azonban már nem olyan biztos, mint
az előző teológiai önvizsgálati részben; gondo-
latmenete sem gördül olyan világosan. Mintha
maga is érezte volna, hogy az egyháztagok
megnövekedett áldozatkészsége nem a keskeny
út teológiájának, hanem a háború után tapasz-
talt hitbeli megújulásnak a gyümölcse; mintha
érezte volna, hogy a vizitációk nagy vendég-
látásai mögött nem a kijáró ragaszkodás, ha-
neni a hatalom képviselője előtti hajbókolás
húzódott meg, — s ha volt is még sokakban
őszinte ragaszkodás, az Bereczky Albertnek, az
evangélizáeiók és a misszió komoly munkásá-
nak szólt, s nem Bereczky Albertnek, a béke-
harcos püspöknek. — Azt pedig, hogy mi állt
az igehirdetésre fordított nagy figyelem mö-
gött, ő maga mondja ki; megkeresnie az Igét,
mely a szocialista társadalomban, a Magyar
Népköztársaságban élő emberhez szól, vagyis
az igehirdetőkkel egy a „hic et nunc" alapján
kialakított teológiai rendszert hirdettetni.

Végül, jelentésének harmadik részében, a
dunamelléki egyházkerület püspöke foglal-
kozott 1956 őszének eseményeivel is. Megál-
lapította, hoy a politikai és egyházi ese-
mények teljesen összefüggőitek. Érdekes mó-
don állandóan küzdelemről, erők harcáról, tör-
tént dolgokról beszélt, a forradalom, vagy — az
elnyomók által használt — ellenforradalom
szavakat sohasem használta, — úgy látszik,
mindkettőnek a csengésétől félt. A forradalom
okai közül a keserűségét' és elégedetlenséget
említette, melyeket az „adminisztratív esz-
közök alkalmazása, a személyi kultusz és a
komoly, becsületes viták visszafojtása szült" —
másodiknak pedig a nyugati hatalmak beavat-
kozását, a nemzetközi feszültséget kirobban-
tani akaró démoni erőket jelölte meg. Az egy-?
ház, különösen a magyar református egyház,
nem állta meg ezt az erőpróbát s emberi törek-
vések játékszere lett. — Az ebben az időben
lejátszódó egyházi események közül csak eggyel
foglalkozik: azzal á határozattal, mely őt
lemondásra szólította fel s Ravasz Lászlót az
Egyetemes Zsinat törvényes fejének deklarálta.
Evvel kapcsolatosan részletesen idézi Ravasz
utolsó püspöki jelentését, a kettőjük közötti
levelezést, azzal érvelve, hogy ez nem az ő sze^
mélyés ügye, hanem az egyházi élet utolsó tíz
esztendejében történtek — helyesebben az
irányítás — törvényességének, kérdése. Berecz-
ky érvelése teljesen formális, a betűk mögött
álló valóságot, 1948-nak, a fordulat, a kommu-
nista hatalomátvétel évének légkörét teljesen
figyelmen kívül hagyja. Mindennél többet
mond azonban azzal, midőn elismeri, hogy ezt
a rádión és a sajtón keresztül közölt nyilat-
kozatot, az egyházvezetés törvényességének
kérdését, hónapokon át tárgyalták esperesi
értekezleteken, egyházmegyei gyűléseken, va-
lamint egyéb egyházi alkalmakon, — mi más-
nak a jele ez, ha nem az egyházi közvélemény
bizalmatlanságának?

Jelentése befejező részében Bereczky benyúj-
totta az egyházkerületi közgyűlésnek lemon-
dását. Ennek indokolásában elsősorban egész-

ségi állapotára, a nagy megerőltetést kívánó
feladathoz elégtelen erejére hivatkozott, de
utal egy olyan momentumra is, mellyel meg-
cáfolja előző, a törvényességgel kapcsolatos
érvelésének igazát, s teljességgel rávilágít az
egyházi közvélemény, valódi beállítottságára:
„A főmotívum majdnem minden kérésben (t.i.
a püspöki székében visszamaradást óhajtók-
ban,) az a megfontolás, hogy az egyház és az
állam viszony a megromlott, ez a tény rossz
mind az egyház, mind a nép számára, s hogy én
látszom az egyedüli személynek, aki el tudja
végezni az egyház és állam közötti egészséges
jóviszony helyreállításának feladatát." —
Természetesen. Bereczky Albert nem fogadja
el ezt a megokolást, s motívumkeresésében erre
a keskeny út teológiájával egyező, de-egyháza
múltját és népét megtagadó, s ebben az össze-
függésben istenkáromló megállapításra jut:
„. . . az egyház jelenlegi válsága, melybe az
állam és egyház viszonyának megromlása bele-
tartozik, nem az alapvető kérdés számunkra,
hanem csak következménye egy sokkal fonto-
sabb, elsődleges viszony, az Egyház és az ő
Ura viszonya megromlásának."

'A dunamelléki egyházkerület közgyűlése
mérlegelve a helyzetet, az esperesek és egyház-
megyei gondnokok értekezletének javaslatára
nem fogadta el Bereczky Albert lemondását, aM
így továbbra is a dunamelléki egyházkerület
püspöke s a magyarországi református egyház
Egyetemes Zsinatának és Konventjének lel-
készi elnöke.

Bereczky teológiájának értékelésére e cikk
keretei szűkek lennének, "e feladatnak külön
tanulmányt_. kellene szentelni. E jelentéssel
kapcsolatban azonban két dolgot határozottan
le kell szögezni, mintegy lezárva ez ismertetést.
Egyrészt meg kell állapítanunk, hogy Bereczky
hangjában most is megtartotta azt a mértéket,
mely régebben jellemezte, s nem ragadta el a
Péter János-féle sértődöttek és bosszúvágyók
heve, beszédének tónusa nem csúszott le a
közönségességnek arra a színvonalára, mint
volt püspöktársáé. — Másrészt feltűnik jelen-
tésének kettőssége, egymásnak ellentmondó
két árnyalata: olyan benyomást tesz az olva-
sóra, mint egy, ha nem is súlyos tévedéseit
belátó, de a közösség véleményét világosan
felismerő ember maga-mentsége s néha
egészen az őszinteség hangját üti meg, ugyan-
akkor azonban fenntartja, sőt kiélezi eddigi
álláspontjának azokat a tételeit, melyek az
egyháznak, mint Krisztus testének hitével el-
lenkeznek. Annak szolgája, aki kereszfán szen-
vedett és halt meg, sohasem vallhatja oly
hidegen a robespierre-i, racionalista és cinikus
világmegváltók tételét: nagy történelmi vál-
tozásokkor szükséges sok embernek és sok ár-
tatlannak a halála. Ez lehet a totális rendsze-
rekben ideig-óráig hívő idealisták félelmetes
balgasága, de nem egy keresztyén ember hit-
ből fakadó látása.

Peregrinus.

1) Ezen ismertetés és az idézetek a jelentés
angol fordítása alapján készültek.

A presbyteri Egyházak Világszövetsége 1957.
évről szóló jelentésében közli, hogy jelenleg 70
egyház csatlakozott hozzá. ..

A' finn kormány 1958-ban négy ima-vasár-
napot rendelt el. Ezeken a vasárnapokon az
egész népet imádkozásra, bűnbánatra és
dicséretre hívják.fel. A felhívás megállapítja,
hogy Isten Igéje az élet forrása mind az egyén,
mind a nép számára.

Az elmúlt évben 23 nemzeti bibliatársulat
együtt 3.200.000 teljes Bibliát, 3.200.000 Újszö-
vetséget és 19.000.000 bibliai részt terjesztett.

Még többet is elhelyezhettek volna, ha lett
volna rá eszközük. A világ lakossága évenként
mintegy 25 millióval növekszik. így a Biblia-
szükséglet is évről évre nagyobb lesz.

Spanyolországban nem engedélyezik a poí-
gárl házasságot azok számára, akik a katolikus
hitről tértek át.

Az 1956-ban kiadott rendelet ugyan bizto-
sítja számukra ezt a jogot, a később kiadott
„kiegészítő jegyzék" viszont e jogot gyakor-
latilag újból megvonja. Kimondja ugyanis,
hogy az egyik félnek protestáns vallásra tör-
tént áttérése még nem. kellő bizonyíték arra,
hogy megszűnt katolikus lenni.



Modern tárelmélet
— J. C. H. GERRETSEN —

1873-ban jelent meg a nagy angol fizikus, J.
O. Maxwell könyve: „A Treatise on Electricity
and Magnetism". („Elektromosság és mág-
nesesség"). Kevés könyv befolyásolta, olyan
mélyrehatóan és maradandóan modern tudo-
mányunkat, mint a laikus számára teljesen
érthetetlen képleteknek és levezetéseknek ez a
gyűjteménye. A könyv alapgondolata, hogy
valamennyi elektromos és mágneses jelenség
leírható néhány mennyiségtani képlettel, hogy
az elektromágneses tér egész szerkezete —
azaz a tér, mint az elektromos és mágneses
erők hordozója — levezethető néhány postu-
latumból. ~

A Maxwell által leszűrt elvek alapján szá^
mi tjük ki ma a transzformátorok, elektro-
motorok, és dinamók méreteit. Maxwell képle-
tei nélkül nem volnának elektromos centrá-
lék, villamos vonatok, rádiók, elektronikus
készülékek.

Maxwell elve nemcsak arra volt alkalmas,
hogy segítségével az elektromágneses térnek az
ő korában ismert összes jelenségei leírhatók
és megérthetők legyenek, hanem következtet-
ni lehetett belőle akkoriban még teljesen is-
meretlen jelenségekre is. Az elv megjósolta,
hogy a tér egyensúly változásai — ma rádió-
hullámoknak nevezzük, — a fény sebességével
terjednek, és ugyanúgy verődnek vissza és tör-
nek meg, mint a fény. Ez arra a gondolatra
vezette Maxwellt, hogy a fényt, mint külön-
leges elektromágneses jelenséget fogja fel. A
későbbi tapasztalatok ezt a kizárólag elméleti
úton nyert következtetést tökéletesen bebizonyí-
tották. Az elmélet lelkes méltatása közben
Boltzmann' német fizikus Goethe Faustjának
szavait ismételte meg: „War es ein Gott, der
rliese Zeichen schrieb?" („Vajh' Isten írta ezt
a jelt?")

1915-ben Albert Einstein állított fel egy el-
méletet, mely a nehézségi erőről sok szempont-
ból ugyanazt mondotta, mint Maxwell elve az
elektromágneses erőről. Noha a mennyiségtani
leírás sokkal bonyolultabb, a két elmélet leve-
zetésében mégis határozott hasonlatosság ál-
lapítható meg. Einstein elméletének jelentő-
sége nem csekélyebb Maxwellénél. Nemcsak
ismert jelenségek váltak általa leírhatóvá, új,
teljesen váratlan lehetőségeket is nyújtott. A
Merkúr-bolygó pályának addig megmagyaráz-,
hatatlan szabálytalanságai egyszerű magya-
rázatra találtak az új elmélet fényében. Másik
következtetés fénysugaraknak tömeg hatására
bekövetkező meghajlása volt,"— ezt a hatást
napkitörés alkalmával lehet megfigyelni, és a
mérések valóban igazolták az elméletet. Ezzel
bebizonyosodott, hogy a fénynek is van tömege.
Einstein továbbá azt következtette, hogy egy
fényforrás színe erős nehézségi térben jelleg-
zetes változáson esik át. így lehetővé vált bi-
zonyos csillagok tömegének a kiszámítása,
mely más módszerekkel nem sikerült.

Ez az elmélet lehetőséget nyújtott arra,
hogy a világmindenség szerkezetére vonatkozó
találgatások most már az egzakt kutatás te-
rületére jussanak, át. A mindenség teljes tö-
megére és teljes energiájára vonatkozó kérdé-
sek megválaszolhatóvá váltak és elméleti meg-
fontolások alapján következtetni lehetett a
mindenség korára.

Mindebből kitűnik, milyen óriási jelentősége
van Einstein elméletének. A tudósokat azon-
ban még nem elégítette ki, mert nem tudott
közvetlen kapcsolatot megállapítani a nehézségi
térben és elektromágneses térben lejátszódó
jelenségek között. A két terület elszigetelten
állt egymás mellett. Einstein kezdettől fogva
meg volt győződve arról, hogy fel lehet állítani
egy olyan elméletet, mely az övét és Maxwellét
mint különleges eseteket foglalja magában. „A
gondolat, hogy a térnek két egymástól függet-
len szerkezete legyen, egy metrikus-nehézségi
és egy elektromágneses, az elméleti ész szá-
mára elviselhetetlen.... Minden tudomány

végső célja az, hogy. a lehető legnagyobb számú
kísérleti eredményt a lehető legkevesebb tör-
vényre és axiómára vezesse vissza."

A nehézkedési tér esetében sikerült ez. Ein-
stein szerint ugyanis a térnek, — melyhez
negyedik dimenzióként az időt is hozzá kell
számítani, —• meghatározott mértani szerke-
zete van, melyet a benne foglalt anyag határoz
meg. Ez a szerkezet megnyilvánul a bolygók
mozgásában, melyek nem a nap vonzóereje kö-
vetkeztében mozognak, — mint Newton fel-
tételezte, — hanem a tér természete által
megszabott pályán haladnak. A nehézkedési
jelenségek alapjában véve a tér mértani szer-
kezetéről adnak felvilágosítást, Einstein el-
mélete mértani elmélet.

35 éven át kutatott Einstein a tér általáno-
sabb mértani formulája után, mellyel mind a
nehézségi erő, mind az elektromos és mág-
neses erők törvényei együttesen leírhatók len-
nének. E probléma megoldása mélyebb
betekintést engedne a valóságba. Egy, ilyen
„összesített térelmélet"-ben megszűnne a
különbség anyag és tér, elektromos és nehéz-
ségi erő között. Ezek a fogalmak mint egy ál-
talános mértani tér jelenségei kapnának értel-
mezést.

Einstein 1950-ben úgy gondolta, hogy meg-
találta kérdéseire a feleletet. De nem adatott
meg neki, hogy megállapításaiból a mennyiség-
tani következtetéseket levonhassa. Ezt a mun-
kát egy Amerikában élő cseh matematikus, V.
Hlavaty fejezte be, aki „Einstein általános
térelmélete" című, Groningenben a Noordhoff
cégnél kiadott könyvében számolt be rész-
letesen a kérdésről. *

Ma még nehéz megállapítani, hogy ennek az
elméletnek mennyiségtani kidolgozása "mek-
kora hatással lesz a fizikára. De bármekkora
lesz is a jelentősége, a nagy célt, a természeti
törvények közös nevezőre hozatalát ezzel még
nem értük el. Ugyanis a természettudomány
egy igen nagy területe, mégpedig az atomfizika,
teljesen kívülesik Einstein új elméletén. Az
atommagot összetartó erők áthatolhatatlan
misztériumot alkotnak; még mindig nem sike-
rült megtalálni az utat, mely az atomban és
atommagban lejátszódó folyamatokat meg-
szabó törvényszerűség1 egyértelmű leírásához
vezetne. Már sok kísérleti tényt is merünk, de .
nem látjuk az összefüggést.

Az atommag megnyitásával tökéletesen új
világ tárult elénk. Elképzelhetetlenül nagy erők
titokzatos játékának, keletkezés és pusztulás
különös ismétlődésének lettünk tanúivá. Egye-
dülállóan nagy jelentősége volna annak, ha
sikerülne a magfizikát az általános térelmélet-
be beilleszteni. Ezzel ugyanis bebizonyosodna,
messze túl a megfigyelhető jelenségek világán,
a létezés és keletkezés egysége.

Az utóbbi években sok kísérlet történt ennek
az általános elméletnek a felállítására. Számos
tudós dolgozik ennek a rendkívül nehéz problé-
mának a megfejtésén. Némely sajtóközlemény
szerint a német Nobel-díjas tudósnak, Werner
Heisenbergnek sikerült volna a döntő lépést
megtennie. 2.) Hogy valóban sikerült-e ez, azt
csak a jövő fogja megmutatni. Elméletének
csak akkor van lényeges jelentősége, ha segít-
ségével új jelenségeket lehet megjósolni,
melyek azután kísérletileg be is bizonyíthatók.

Ha valóban igaz, hogy birtokába jutottunk
egy elméletnek, melynek segítségével egye-
temes következtetéseket lehet levonni a nehéz-
kedési-térben, az elektromágneses-térben és
a mezon-tér ben — azaz az atommagot össze-
tartó erők terében — uralkodó törvényszerű-
ségekre nézve, vajon nyitjára jutottunk a ter-
mészet összes titkainak? Szerencsére' nem, —
hiszen ebben az esetben a természet kutatása
nem volna már más, mint. a technika töké-
letesítgetése. Magától értetődik, hogy ezzel az
új ismerettel tudásunk hatalmas mértékben
gazdagodnék, de a jelenségek részleteiről ép-
pen olyan keveset fogunk tudni, mint most. Az
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Délfrancia halásztemplom

öt hónapot töltött Jean Cocteau, a Francia
Akadémia tagja, amerikai, oxfordi egyetemek
díszdoktora a délfranciaországi Villefranche-
ban, hogy megvalósítsa ifjúkori álmát: reno-
válni és kifesteni a falu 14. századbeli román-
stílusú halászkápolnáját. Cocteau mindenek-
előtt költő, kitűnő költő, s művét nem lehet
természetesen a modern festészetben haszná-
latos mércékkel lemérni. A kápolna freskói és
szobrai általában realista szemlélettel készül-
tek el, amelyek a provánszi halászok gondolat-
világának és a Cocteau-í nyugtalanság és fan-
tázia sajátságos találkozóját mutatják be. Az
alábbi verset Cocteau — aki most a mentoni
városháza házasságkötő termét festi ki — az
1957-es munkálatok alatt írta:

A villefranchei kápolna
A feszület a fal s egy kis huzat
közé szorult, hasonmását lefestve
árnyék halványodik, kereszt a testre,
lebegő sas zsákmányára tavad.
Hajdani boltívek közt megrekedt,
az álmok dzsungelebe halt kiáltást
mondok most nektek el, mosolyba és más
ruhába felöltözött könnyeket.
Mi ez, kérdem tőletek, mi ez a
két léc, milliárdnyiszor összetákolt
tutaj, teteje, alja elvarázsolt,
egybenőtt fák, szédítő masina, .
tíz egybekulcsolt ujjperec, ami
nevet jelent, hajnalban néha-néha
vallók neki, mert érteni kell még a
„hiszem"-et is „nem"-mel kimondani.

Fordította: Csernus Ákos.

általános természeti törvények azt mutatják
meg nekünk, hogyan nem játszódnak le a fo-
lyamatok — hogy hogyan játszódnak le, azt a
természet igen gondosan rejtegeti előlünk.
Kérdéseinkre rendszerint következetes „nem"-
mel felel. Talán egyszer niegéljük egyikét azok-
nak a ritka pillanatoknak, midőn sürgető és
egyre hangosabban kiáltott kérdésünkre mégis-
csak „igen"-t mond.

!) E cikk a „De Tijd" c. holland lapban jelent
meg először; szerzője a groningeni egyetem
tanára.
2 E cikk megírása óta Heisenberg részleteseb-
ben nyilatkozott erről a kérdésről, többek kö-
zött április 25-én a berlini Max Planck-ünnep-
ségeken.



Belgium keresztyénsége
(folytatás a 2. oldalról)

A római katolikus szervezetek az élet min-
den területén hangadók. Már említettük a
Katolikus Néppártot (C.V.P.), amely leg-
nagyobb aktivitását a jelenlegi szocialista-
liberális koalíciós kormány iskolapolitikája
ellen fejti ki. A kormány ugyanis nem haj-
landó, a szabad római katolikus oktatást anya-
gilag támogatni s így évek óta heves harc
dühöng az iskolapolitika terén.

A szociális kérdésekről szóló pápai encikli-
kák hatására a Szentszéktől függő belgiumi
egyház nagy szociális tevékenységbe kezdett;
saját szakszervezettel, szövetkezetekkel, pá-
rasztszövetséggel, segélyegyletekkel, stb. ren-
delkezik. Az ifjúsági mozgalom terén is mű-
ködnek a római katolikus szervezetek.

A római katolikus szellemi élet fellegvára a
löweni (Louvain). római katolikus egyetem,
amely részleges állami támogatásban részesül.
Szemben áll vele Brüsszelben liberális szelle-
mű Szabad Egyetem (Gentben és Liégeben
pedig állami egyetemek működnek). A szellemi
élet terén az egyház különböző jó szakerőkre

támaszkodhatik, ezenfelül a papság — a szer-
zetesrendeket is beleértve — szintén fejt ki
tudományos és kulturális munkát. Itt utal-
hatunk ,a főleg Flandriában fennálló római
katolikus szellemű irodalomra.

Nem tagadható, hogy a belga nép ma egy
katolikus és egy antiklerikális tömbre oszlik.
Ez a megoszlás a nemzeti erők megbénításához
vezethet. A dialógushoz és az együttműködés-
hez hiányzik a benső készség, a szükséges nyílt-
ság, A szocialisták és liberálisok egyrészt az
Egyházat majdnem kizárólag csak politikai
hatalomnak tekintik, másrészt a római katoli-
kusokat keresztyénekhez semmiképpen sem
illő félelem tölti el világnézeti és politikai
ellenfeleikkel szemben, amely bénítja az Evan-
gélium fermentáló hatását. Pedig itt, ahol a
kétnyelvűség révén a nép már amúgy is megosz-
lott, a nemzeti egység fenntartására kellene
a legnagyobb gondot fordítani. Ezenfelül a
háború vége után megindult konjunktúra is
veszélyeket rejt magábarr a szellemi élet szá-
mára, mivel Belgiumban sokakat arra késztet,
hogy kizárólag anyagiakban keressék boldogu-
lásukat.

Kapellen, Belgium.

Könyvszemle (folytatás az 3. oldalról)

Nem is ismerj ük j ól Pasternakot, ritkán, több-
éves időközökkel jelenik meg négy-öt verse
egy-egy folyóiratban. Régebbi munkáiból né-
hány évvel ezelőtt angolnyelvű válogatás ke-
rült az oroszul nem olvasó közönség elé, most
pedig rövid egymásutánban két prózaírása je-
lent meg nyugati nyelveken: egy hosszabb
regénye olaszul, mely eredetiben nem jelen-
hetett meg és melyet egyik legközelebbi szá-
munkban szeretnénk bővebben ismertetni, és
ez az „Elbeszélés" franciául. A regény kiadása
bátor tett volt Pasternak részéről; kommunista
pártok és diplomáciák felháborodása és tilta-
kozása követte, — a „Réeit" kiadásának tör-
ténetét nem ismerjük.

Lehetetlen ismertetni ezt a rendkívül különös
és "éppen rejtélyes különlegessége révén rend-
kívüli elbeszélést, de még a meglehetősen
gyatra fordításon keresztül is érzi az olvasó,
hogy nagy íróval van dolga.

A cselekmény alapjában véve banális, sőt
majdnem nevetséges: Serge, a főszereplő, egy
hosszú' utazás fáradalmait akarj a kipihenni-,
ágyra dől és álmában átéli újra múltjának egy
töredékét: mint fiatal értelmiségi házitanító
volt egy gazdag családnál és közben homályor-
san, itt-ott szenvedélyesen szerelmes a dán
komornába.

Pasternaknál azonban nem a cselekmény
fontos, a történet aktív része, hanem az ese-
mények és az azokat körülvevő színezet, han-
gulat. Minden, átszellemül, minden életre kel,
ijesztő kísérteties módon; nem mintha Paster-
nak rémregényt akart volna írni, de az alap-
szín fenyegetően sötét. A természetet áthatja
az emberi érzelem, a várost az ég, a házakat
a szél, az embert a gondolat. A szerelmes pár
menekül a sötétség elől és. „mikor hátranéz,
mintha az üldöző éjszaka sebességét akarná
felmérni". Másutt piszkos városnegyedekről,
vigasztalan szobáról van szó: „Az ablakok az.
utcáról néztek a szobába és nem a szobából az
utcára."

Szovjet ellenfelei hermétizmussal vádolják
Pasternakot. Stílusa valóban nem könnyű, el-
beszélése nem lesz egyhamar „best-seller". In-
tellektuális írásmód, sok benne az utalás, a
rejtély, a ki nem mondott szó. Kicsit emlékez-
tet Thomas Mamira, de elsősorban a nagy
orosz írókra, Dosztojevszkijre. Ezért szükséges
leszögeznünk, hogy bár bámuljuk és becsül-
jük Pasternakot, a bátor és önálló nagy írót,
benne is érezzük a „szláv lélek" rombolását, sok
katasztrófa forrását; európai kultúrában gyö-
kerező humanizmusát állandóan fenyegeti, sőt
néha teljesen el is borítja ez a különös homály
és szenvedély. Ezért veszélyes és megtévesztő
keresztyéni, vallásos érzülete is, akárcsak Dosz-
tojevszkijé. , K. V. Á.

Keletnémetországfoan a kommunisták a
gyermeknevelést már a hatodik életévtől
kezdve marxista-leninista irányba terelik. A
párt hivatalos oktatási szerve a Thálmann
Mozgalom azt tervezi, hogy az ..összes gyer-
mekeket 6-tól 10 éves korig beszervezik a
pionirmozgalomba.

Az osztrák képviselőházban Dr. H. Geissler
néppárti protestáns képviselő nemrég azt
követelte, hogy a református egyházat elvileg-
függetlenítsék az államtól és adják meg a
protestáns egyháznak azt a jogot, hogy kül-
földi társegyházaival együttműködhessék. A
katolikus egyház hasonló jogát a konkordátum
biztosítja.

Dr. Martin Niemöller, a német evangélikus
egyáz egyik vezéralakja, március végén né-
hány napra ismét ellátogatott Magyaror-
szágra. Látogatásának céljáról a sajtónak a
következő nyilatkozatot adta: „Nem azért
jöttem Magyarországra, hogy valami külö-
nöset hozzak vagy mondjak, hanem azért,
hogy szolidaritásomat és együttérzésemet
fejezzem ki a magyarországi keresztyénekkel.
Az, amit majd itt. magam hallok és látok,,
hozzájárul ahhoz, hogy tisztább képet alkos-
sak magamnak a magyarországi egyházakról,
mint ahogyan azt kívülről teszik."

A~ születések korlátozása a Szovjetunióban.
A Szovjetunióban 1955-ben újból kiterjesztet-
ték a törvényileg engedélyezett magzatelhaj-
tás lehetőségeit. Egyben azonban figyelmez-
tetnek annak veszélyeire és inkább a fogamzás
megelőzésére hívják fel a figyelmet, hogy ezzel
is csökkentsék a nem kívánatos abortuszok
számát. A moszkvai kormány ilyen célból a
fogamzást gátló szerek népszerűsítésére
irányuló felvilágosító munkát is hatásos
eszköznek véli.

Dr. Ábrahám Stone amerikai tudós oroszor-
szági felölvasókörútjárói hazatérve elmondja,
hogy a Szovjetunióban a születések korlátozá-
sára nagy propagandakampány indult meg.
Felvilágosító központokat állítanak fel fiatal
házasok számára, a fogamzást gátló szerek
gyártását pedig fokozzák.

A magyar kormány újabban szintén mozgal-
mat indított a titkos magzatelhajtások csök-
kentésére. Az ' Egészségügyi Minisztérium
30.000 füzetet bocsátott ki, amelyek a születé-
sek korlátozásával kapcsolatos felvilágosításo-
kat tartalmaznak.

A Lutheránus Világszövetség legközelebbi
kongresszusát 1962-ben Finnországban tartja
meg.

A „Komszomolszkaja Pravda" szerint Krisz-
tus csak mítosz. Krisztussal a keresztyénség
csak . egy régi tant elevenített fel, amely a
Holt Tengernél talált kéziratok tanúsága
szerint már sokkal régebben létezett.

Az ökumenikus mozgalom és a misszió.
A C.I.M. Ghánában megtartott 4-ik kon-

gresszusán nagy szótöbbséggel elvben kimond-
ták a Missziók Nemzetközi Tanácsának (C.I.M.)
leendő beolvasztását az Egyházak Világtaná-
csába. Az Egyházak Világtanácsa legköze-
lebb Ceylonban tartandó közgyűlését 1960
végére halasztották, hogy időt nyerjenek az
egyesülés feltételeinek kidolgozására.

A terv szerint megalakítják a Missziós és
Evangelizációs Bizottságot, amely évente egy-
szer ülne össze, a v Világtanács többi osz-
tályához hasonlóan pedig a Missziós és Evan-
gelizációs Osztályt. Az Osztály vezetője intézné
a jövőben azokat a feladatokat, amelyek eddig
a Missziók Tanácsára hárultak. Egyben társ-
főtitkára lenne a Világtanácsnak.

Egyesek az egyesülést eddig azért ellenezték,
mert attól tartottak, hogy csökkenthetné a
missziós buzgalmat és növelhetné a bürokrá-
ciát. A tervet a Világtanácsban helyet-
foglaló ortodox egyházak sem helyeslik, mert
szerintük ezáltal kénytelenek lennének a
prozelitá tevékenységben résztvenni, amelyet
elleneznek. Viszont ragaszkodnak ahhoz, hogy
a missziók az egyházakkal maradjanak szoros
kapcsolatban és ne kebeleztessenek be a Világ-
tanácsba.
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